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Sunday 22nd Oct. 2017 – Theme: Faith and unbelief– John. 9:24-38 

 
 38 -24: 9يوحنا 

 
                                                 

 

. االصحاح يوحنامن هللا أبينا والرب يسوع المسيح. عظتنا اليوم هي في إنجيل سالم لكم نعمة و 
 قراءة باسم يسوع المسيح. الاليكم  .38الى  24التاسع واآليات 

 
ِ. َنْحُن َنْعَلُم َأنَّ   َهَذا اإِلْنَساَن َخاِطٌئ. َفَدَعْوا َثاِنَيًة اإِلْنَساَن الَِّذي َكاَن أَْعَمى َوَقاُلوا َلُه: أَْعِط َمْجدًا ّلِلَّ

ُلوا َلُه َأْيضًا: َفَأَجاَب: َأَخاِطٌئ ُهَو؟ َلْسُت أَْعَلُم. ِإنََّما أَْعَلُم َشْيئًا َواِحدًا: َأنِ ي ُكْنُت أَْعَمى َواآلَن ُأْبِصُر. َفَقا
َمُعوا. ِلَماَذا ُتِريُدوَن َأْن َتْسَمُعوا َأْيضًا؟ َماَذا َصَنَع ِبَك؟ َكْيَف َفَتَح َعْيَنْيَك؟ َأَجاَبُهْم: ُقْلُت َلُكْم َوَلْم َتسْ 

 َفِإنََّنا تاَلِميُذ ُموَسى. َأَلَعلَُّكْم َأْنُتْم ُتِريُدوَن َأْن َتِصيُروا َلُه تاَلِميَذ؟ َفَشَتُموُه َوَقاُلوا: َأْنَت ِتْلِميُذ َذاَك َوَأمَّا َنْحنُ 
َوَأمَّا َهَذا َفَما َنْعَلُم ِمْن َأْيَن ُهَو. َأَجاَب الرَُّجُل: ِإنَّ ِفي َهَذا َعَجبًا! ِإنَُّكْم َنْحُن َنْعَلُم َأنَّ ُموَسى َكلََّمُه َّللاَُّ 

. َوَنْعَلُم َأنَّ َّللاََّ اَل َيْسَمُع ِلْلُخَطاِة. َوَلِكْن إِ   ْن َكاَن َأَحٌد َيتَِّقي َّللاََّ َلْسُتْم َتْعَلُموَن ِمْن َأْيَن ُهَو َوَقْد َفَتَح َعْيَنيَّ
ْهِر َلْم ُيْسَمْع َأنَّ َأَحدًا َفَتَح َعْيَنْي َمْوُلوٍد أَْعَمى. لَ  ْو َلْم َيُكْن َهَذا ِمَن َوَيْفَعُل َمِشيَئَتُه َفِلَهَذا َيْسَمُع. ُمْنُذ الدَّ

ِ َلْم َيْقِدْر َأْن َيْفَعَل َشْيئًا. َفَأْخَرُجوُه َخاِرجًا. . َك َوَأْنَت ُتَعلِ ُمَناِفي اْلَخَطاَيا ُوِلْدَت َأْنَت ِبُجْمَلتِ َقاُلوا َلُه:  َّللاَّ
ِ؟ َأَجاَب: َمْن ُهَو َيا َسيِ ُد ِِلُوِمَن ِبِه؟  َفَوَجَدهُ َفَسِمَع َيُسوُع َأنَُّهْم َأْخَرُجوُه َخاِرجًا  َوَقاَل َلُه: َأُتْؤِمُن ِباْبِن َّللاَّ

  َمَعَك ُهَو ُهَو. َفَقاَل: ُأوِمُن َيا َسيِ ُد. َوَسَجَد َلُه.َفَقاَل َلُه َيُسوُع: َقْد َرَأْيَتُه َوالَِّذي َيَتَكلَّمُ 
 الى هنا القراءة

 

. عينيه المسيح فتحوال اِللوان وال اِلشكال، ال شيء. حتى أبدا النور  يرى  لم .مولود أعمىجل ار هذا 
لوا و . ذا المكفوفههذه المعجزة جمعت جمهور على و  ا استدعو سلطات الدينية اللي الى ال الخبروص 

كان المسيح يتحدث مع ، لكن قبل هذا؟ كيف فتح عينيههذا و  من صنع به ألوهليس المولود أعمى



َيُسوُع: اَل َهَذا َأْخَطَأ َواَل  همَأَجابَ فَيا ُمَعلِ ُم َمْن َأْخَطَأ: َهَذا َأْم َأَبَواُه َحتَّى ُوِلَد أَْعَمى؟  :سألوه تالميذه النهم
ِ ِفيِه.ِلَتْظهَ  َلِكنْ َأَبَواُه  َيْنَبِغي َأْن أَْعَمَل أَْعَماَل الَِّذي َأْرَسَلِني َما َداَم َنَهاٌر. َيْأِتي َلْيٌل ِحيَن اَل  َر أَْعَماُل َّللاَّ

فتح عيني المولود والرب يسوع المسيح . َيْسَتِطيُع َأَحٌد َأْن َيْعَمَل. َما ُدْمُت ِفي اْلَعاَلِم َفَأَنا ُنوُر اْلَعاَلمِ 
يِسيِ ينَ هذا الرجل ا خذو أَ فوهذا أغضب اليهود سبت. يوم أعمى  . فاجتمعوا أيضا ليسألوه وبهذا ِإَلى اْلَفرِ 

روا هم نفوسهم السبت اللي كانوا يفتخرون به  فهم اجتمعوا فيه. .ويمنعوا الناس من العمل فيه كس 
 

 مام: المراؤون. المسيح سم اهن. و ا فريسيو هذو وه للناس. يعملوا عكس ما يعل  فضيحة المتدينين. 
ِا و ا َيَخافو َكان والدين هذا الرجل لكن. ُوِلَد أَْعَمىَهَذا اْبُنَنا قال أبواه: ولد أعمى حتى الرجل  صدقوا ان

 َقاَل َأَبَواُه: ِإنَُّه ُيْخَرُج ِمَن اْلَمْجَمِع. ِلَذِلكَ  ،ِمَن اْلَيُهوِد َِلنَّ اْلَيُهوَد َتَعاَهُدوا َأنَُّه ِإِن اْعَتَرَف َأَحٌد ِبَأنَُّه اْلَمِسيحُ 
نِ  اْسَأُلوهُ  َنْحُن َنْعَلُم َأنَّ َهَذا اإِلْنَساَن  ّلِلَِّ َوَقاُلوا َلُه: أَْعِط َمْجدًا  مولود أعمىالَثاِنَيًة  َفَدَعْوا. َكاِمُل السِ 

 بَ َفَأَجا. هو اللي جاءهم بالنعمة والحقالدين اعتبروا يسوع المسيح إنسان خاطئ  علماء َخاِطٌئ.
سمعوا  لماوهم  .َأنِ ي ُكْنُت أَْعَمى َواآلَن ُأْبِصرُ : ِإنََّما أَْعَلُم َشْيئًا َواِحداً َلْسُت أَْعَلُم. ، : َأَخاِطٌئ ُهوَ رجلال

َنْعَلُم  َفَما هذاأما  َوَأمَّا َنْحُن َفِإنََّنا تاَلِميُذ ُموَسى.ه : َأْنَت ِتْلِميذُ له َشَتُموُه َوَقاُلواعليه و  همغضبزاد جوابه، 
 . هللاهو جاء من اللي المسيح الرب يسوع  ورفضواَكلََّمُه  هللاَأنَّ بموسى  افتخروا ِمْن َأْيَن ُهَو.

ن كانوا يعرفوا من كتبهم من هو المسيح و الفريسي. هقيدتعتخر بتدينه و فيفهو المنافق هذه هي طبيعة 
على النور الن أعمالهم كانت شريرة. كما فضلوا الظلمة  .هو عرفقالوا أنهم ال ي، لكنهم ومن أين يأتي
تفضح أعماله. وأما الذي يسلك في  لئالالنور وال يأتي إليه  ُيْبِغُض كل من يعمل الشر هو مكتوب: 

اللي شفاه المسيح قال لهم  الرَُّجلُ . الحق فيأتي إلى النور لتظهر أعماله ويتبين أنها عملت بقوة هللا
 اَل َيْسَمُع َوَنْعَلُم َأنَّ َّللاََّ  َن ُهَو َوَقْد َفَتَح َعْيَنيَّ نَُّكْم َلْسُتْم َتْعَلُموَن ِمْن َأيْ أ اً : ِإنَّ ِفي َهَذا َعَجبمستغربا
  َوَلِكْن ِإْن َكاَن َأَحٌد َيتَِّقي َّللاََّ َوَيْفَعُل َمِشيَئَتُه َفِلَهَذا َيْسَمُع. ِلْلُخَطاةِ 

هو يعلم شيوخ أصبح واالن طيئة النه ولد أعمى. ولم يرتكب خمثلهم لم يدرس ولم يقرأ  هذا إنسان
ْهِر َلْم ُيْسَمْع لهم: قال ف .اليهود اللي قضوا حياتهم كلها في دراسة شريعة موسى وكتب اِلنبياء ُمْنُذ الدَّ
ِ َلْم َيْقِدْر َأْن َيفْ  أقوال هللا  كانوا يعرفوا َشْيئًا.َعَل َأنَّ َأَحدًا َفَتَح َعْيَنْي َمْوُلوٍد أَْعَمى. َلْو َلْم َيُكْن َهَذا ِمَن َّللاَّ

 منوأيضا . َوالَِّذيَن َيْحَتِقُروَنِني َيْصُغُرونَ  ،َفِإنِ ي ُأْكِرُم الَِّذيَن ُيْكِرُموَنِني: . هللا قالِبأنبيائه مثل صموئيل
 يجيب سؤل جميع خائفيه رب قريب من جميع الذين يدعونه بصدق،: الالذي قال النبي والملك داود

  ار فيبيدهم جميعا.فظ الرب على كل محبيه، أما اِلشر ويسمع تضرعهم فيخلصهم. يحا



 واويضرب واويلعن واويهدد وا؟ يشتمواما يجاوب واالحقيقة وما يعرف ملما تواجهه نيالمتدينما هو رد  لكن 
 َت َأْنَت ِبُجْمَلِتكَ ُوِلدْ  ِفي اْلَخَطاَيالمولود أعمى اللي أعطاه الرب يسوع عينين جدد: ل قالوا. ويطردوا

اللي و  الناس تكره من يختلف عليهم في الفكر والعقيدة واللباس واِلكل َفَأْخَرُجوُه َخاِرجًا. ؟وأنت تعلمنا
يْن اللي يوضع العنف والبغضاء يشبههم في ريائهمما  في االنسان ما يمكن يكون من هللا والنفاق . الد 

ر شريعة اليسوع م، بالنسبة لليهود ومعلميهالمحب المخل ص.  فنظروا لدينهم أكثر من  سبتالمسيح كس 
من كان الرب يشفيهم. نفس الشيء ما زال يحدث اليوم. حتى المسيح وكرهوا  واكرههم. لرحمة هللا 

ي مات من أجل خطايانا، الناس تكرهه ذالالعظيم الشخص اللي يؤمن أن يسوع المسيح هو إبن هللا 
 .نفسه ملوا للمسيحوتضطهدوا الى القتل. مثلما ع

بهذا يبي ن أن العالم هو خاضع . َما ُدْمُت ِفي اْلَعاَلِم َفَأَنا ُنوُر اْلَعاَلمِ : لتالميذه والرب يسوع المسيح قال
والرب يسوع يقول: أنا هو نور العالم، من يتبعني، ال يمشي في الظالم بل يكون له نور لقوة الظالم. 

النور اللي يضيء في الظلمة، كما جاء في هو ح على نفسه. الرب يسوع المسي هذا قالهالحياة. 
ِفيِه َكاَنِت اْلَحَياُة َواْلَحَياُة َكاَنْت ُنوَر النَّاِس َوالنُّوُر ُيِضيُء ِفي الظُّْلَمِة  الفصل اِلول في هذا االنجيل.

َّللاَِّ من  هو فالذي .َحِبيُب َلُه اْسَمُعواَهَذا ُهَو اْبِني الْ : عن المسيح قالهو اللي هللا  َوالظُّْلَمُة َلْم ُتْدِرْكُه.
. ِإْن َثَبتُّْم ِفيَّ َوَثَبَت كاَلِمي ِفيُكْم َتْطُلُبوَن َما ُتِريُدوَن َفَيُكوُن َلُكمْ والرب يسوع يقول: . المسيحَيْسَمُع كاَلَم 
والشفاء  رحمة والتشفع والعون تبان في الوأعمال المسيح . َيْعَمُل َحتَّى اآلَن َوَأَنا أَْعَملُ أبي وقال أيضا: 

جميع  هليفرح ويبتهج بمعنا. ف الرب .بل سأعود إليكم، المسيح يسوع يقوللن أترككم يتامى، . والغفران
َباِئٌس. الرَّبُّ َيْهَتمُّ ِبي. َعْوِني  َأمَّا َأَنا َفِمْسِكيٌن وَ  .: يتعظم الربهكل حين محبو خالص وليقل هطالبي

 . ا ِإَلِهي اَل ُتْبِطئَوُمْنِقِذي َأْنَت. يَ 
 

ِ؟ َفَوَجَدُه َوَقالَ َخاِرجًا ا الراجل َأنَُّهْم َأْخَرُجو يسوع سمع  ِِلُوِمَن  َمْن ُهَو َيا َسيِ دُ َأَجاَب:  َلُه: َأُتْؤِمُن ِباْبِن َّللاَّ
لما  قبل هذا َيا َسيِ ُد. َوَسَجَد َلُه.: ُأوِمُن َفَقالَ  ِبِه؟ َفَقاَل َلُه َيُسوُع: َقْد َرَأْيَتُه َوالَِّذي َيَتَكلَُّم َمَعَك ُهَو ُهَو.

من هللا.  ِإنَُّه َنِبي  قال: . ثم لشيوخهم ِإْنَساٌن ُيَقاُل َلُه َيُسوعُ لهم: قال  سأل اليهود هذا الراجل من شفاه
للرب   َلُه.ُأوِمُن َيا َسيِ ُد. َوَسَجدَ : ويقول عترفإبن هللا فهو يهو اللي أخبره أنه  أمام الرب يسوعاالن و 

. انعميأعمى ويسير مع  عصب. فهوفي الكفر والت االنسان المتكبر فيبقىالسجود. أما  ليقيسوع ي
ْن َكاَن أَْعَمى َيُقوُد أَْعَمى َيْسُقَطاِن ِكاَلُهَما ِفي ُحْفَرةٍ  العاقل فهو يجلس وأما  .ُعْمَياٌن َقاَدُة ُعْمَياٍن. َواِ 

 ريق يسير ومن يقوده والى أين؟ ويفكر ويسأل نفسه أين هو وفي أي ط
 



 :في آخر هذا الفصليقول . ال شيء وال أحد يقدر يحرر االنسان إن لم يحرره الرب يسوع المسيح
أكبر أعمى َحتَّى ُيْبِصَر الَِّذيَن اَل ُيْبِصُروَن َوَيْعَمى الَِّذيَن ُيْبِصُروَن.  ِلَدْيُنوَنٍة َأَتْيُت َأَنا ِإَلى َهَذا اْلَعاَلمِ 

ولكنه ال  يكفي لنفسه أنهي يعتقد لال. أكبر أعمى هو يرفض الحقيقةيشوف بعينيه ولكنه ي لال هو
يِسي ِ الْ  .ءيتحكم في شي َلْو ُكْنُتْم ُعْمَيانًا َقاَل َلُهْم َيُسوُع:  َنا َنْحُن َأْيضًا ُعْمَياٌن؟ـــلَّ ـــــَأَلعَ : وعسليَقاُلوا  ن و َفرِ 

أنت ليسوع المسيح  لما تنظر. ُكْم َباِقَيةٌ ــــتُ ـــــ. َوَلِكِن اآلَن َتُقوُلوَن ِإنََّنا ُنْبِصُر َفَخِطيَّ َلَما َكاَنْت َلُكْم َخِطيَّةٌ 
ويحررك من سيطرة الخطيئة ويوضع فيك نوره العجيب بروحه جميع خطاياك بإيمان فهو يغفر لك 

مسيح رب يسوع اللكالم ا معسيؤمن باهلل اآلب ويفي الحقيقة، من  القدوس الذي يسكن فيك بالتأكيد.
 ،رى أ اآلنو : كنت أعمى من كل قلبه يقولو النور رى يإبنه الوحيد يصير مسكنا لروح هللا والمسيح ف

لرَّبُّ ُنوِري َوَخاَلِصي ِممَّْن اكنت ضاال واالن قد وجدت، كنت ميتا واآلن أحيا بنعمة المسيح الحي. 
هو  .َنَرى ُنوراً  هَيْنُبوَع اْلَحَياِة. ِبُنورِ  إلهنا مخلصنا ِعْندَ نعم.  ْرَتِعُب؟َأَخاُف؟ الرَّبُّ ِحْصُن َحَياِتي ِممَّْن أَ 

 الذي أنقذنا من سلطة الظالم ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته الذي فيه لنا الفداء، أي غفران الخطايا.
 آِميَن. .اَِلَبدِ والمجد الى َلُه اْلَكَراَمُة َواْلُقْدَرُة 

 

Keskustelun  kysymyksia                                                        أسئلة للمناقشة
      

 

1- Kuinka Herra Jeesus Kristus avasi sokean 
silmät? (Jakeet 1-7) 

2- Miksi fariseukset eivät usko Jeesukseen? 
(Jae 16) 

3- Miksi Juutalaiset eivät pitäneet 
hänestä?  

4- Miksi Jumala ei kuuntele syntisiä?  
5- Mikä on syntiä ja kuinka puhdistua 

siitä? 
6- Jeesus sanoi: Uskotko Jumalan 

Poikaan? Mikä on uskon tarkoitus? 
(Roomalaiskirje 10: 14-21) 

 
كيف فتح الرب يسوع المسيح عينين   -1

 )7الى 1)أنظر آية المولود أعمى؟ 

ولم يؤمنون  رفض الفريسيون المسيحلمذا  -2
 )16 آية)؟ به

 ؟هو هر ك لمذا اليهود  -3

 لمذا هللا ال يسمع للخطاة؟   -4

 ما هي الخطية وكيف نتطهر منها؟  -5

ِ؟يسوع:  قال  -6 ما معنى  َأُتْؤِمُن ِباْبِن َّللاَّ
 )21- 14: 10االيمان؟ )اقرأ روما 

 مذا تعلمت من هذه العظة؟  -7



7- Mitä olet opinnut tästä saarnasta? 

 


