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 خيونمن خياف ومن ينكر ومن يشك ومن 

 سادسا : للرسل ومعهم توما
 

َوبَْعَد ثََمانِيَِة أَيَّاٍم َكاَن تاَلَِميُذهُ أَْيًضا َداِخالً َوتُوَما َمَعهُْم.  "

فََجاَء يَُسوُع َواألَْبَواُب ُمَغلَّقَةٌ، َوَوقََف فِي اْلَوْسِط 

هَاِت إِْصبَِعَك إِلَى هُنَا »ثُمَّ قَاَل لِتُوَما: «.َسالٌَم لَُكْم!»َوقَاَل:

، وَ  هَاِت يََدَك َوَضْعهَا فِي َجْنبِي، َوالَ تَُكْن َوأَْبِصْر يََديَّ

َربِّي »أََجاَب تُوَما َوقَاَل لَهُ:«. َغْيَر ُمْؤِمٍن بَْل ُمْؤِمنًا

ألَنََّك َرأَْيتَنِي يَا تُوَما آَمْنَت! »قَاَل لَهُ يَُسوُع:«.َوإِلِهي!

 (02 - 02:  02) يو «. طُوبَى لِلَِّذيَن آَمنُوا َولَْم يََرْوا

، باالمر  ! واداد يناون وآخار ينكار لقد شك هذا التلميذ   

 ؟ ؟ خائن أم منكر أم شكاكوأنت ماذا عنك !والثالث يشك

ا ، موقنًااا ال منكارً ، معترفًااا ال خائنًاعشمى أن تكون أمينًا

و خنتاه سايعمل . دتاى لاتياس  . وإن ضعفت فاالاال شكاكً 

. لقاد عمال فاى افهو يبقاى أمينًا ،فيك لكى تعود إلى أمانتك
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والدليل أن  ،يهوذا ولكن هذا لم يتب بل  يئس وشنق نفسه

 .بطر  تاب وتوما صرخ ربى وإلهى

 

 ، مرتعب انا يا رب* 

 ما بين شك توما وإنكار بطر  وخيانة يهوذا 

 . ابل وهروب الجميع وشكهم أيضً 

 قو  القيامة تحمينى ولكن لى رجاء فى 

ا وخنتاك أو أنكرتااك أو فاى يادك ترفعنااى إن ضاعفت يوًماا

 شككت فيك 

 ، أنا أضعف بكثير بحال أفضل منهم بكل تسكيد فسنا لستُ 

 .ا روح القيامةولكنى أثق فيك وأنتظر دومً 

 ؛ وأمامى دائما النهاية* 

 ، ويبكى بكاءه المر وأنت تقبل توبته بطر  ينكرك

فتقاااده فاااى شاااكه وتعااار  علياااه ت توماااا يشاااك وأنااات و

 : ربى وإلهى فيصرخ، جراداتك

 ، وأنت تعامله بمنتهى الرفق يهوذا المسكين ينونك

 ، وتكشف له خطور  ما ينويه تناطبه يا صادب

 ومع هذه يكمل المشور  الرديئة وييس  ويهلك نفسه

فااسنتفع أنااا وأعااود بساارعة إليااك وال ايااس  مهمااا كاناات 

   .خطيتى
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 دكم يا آبائى وسادتى الرسل ولى عتاب عن -

اسبوع مضاى علاى اياار  السايد واقتحاماه خاوفكم وهباة 

 ا لزرع السالم واألمان فيكم ؟ ألم يكن ذلك كافيً ، السالم

ويجاااد ، بعاااد اسااابوع ويجاااد األمااار كماااا هاااوياااستى أيضاااا 

؟ األبواب مغلقة 

ال رد ماانهم وهاام فااى السااماء سااوت نظاارات اسااتغراب // 

 ؟ ذت تقوله يا محبوبما هذا ال، وتعجب وإشفاق

 ال تلومنا فسنت لم تكن معنا 

 يسوع نفسه لم يعاتبنا ونحن فى الجسد على األر  

 ؟ أتعاتبنا أنت ونحن فى السماء وقد أكملنا السعى

 من جديد أخطئ أنا يا رب  . آه* 

 أدينهم وهم عندك اآلن  ،ىوبدال من أن ألوم نفس

وعاادت  كاام أعطيتنااى ماان وعااود  تنكاارت لهااا ؛أنااا نفسااى

 لنوفى وفزعى 

 وما هو أشر من النوف والفزع، وأنت تعلم خزيى 

 ، وأعتذر يا آبائى التالميذ الرسلأنا آسف جدا يا رب

 ، ومديحكم فى فمى أنتم سادتى

 ، فى كل العالم خرج منطقهم ! الذين لم تسمع اصواتهم

   .سامحونى وصلوا عنى

 


