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االحد  -2018 .08 .19إنجيل يوحنا  7-1 :9و .41-30الموضوع :يسوع معالجنا قلوبنا.

نعمة وسالم لكم من اهلل أبينا والرب يسوع المسيح .عظتنا اليوم هي من إنجيل يوحنا االصحاح التاسع
وااليات واحد الى تسعة ثم اآليات  30الى  .41اليكم القراءة باسم الرب يسوع.
ِ
َخطَأََ :ه َذا أ َْم أََب َواهُ َحتَّى ُوِل َد
َع َمى ُم ْن ُذ ِوالَ َدتِ ِه فَ َسأَلَهُ تالَ ِمي ُذهَُ :يا ُم َعلِّ ُم َم ْن أ ْ
يما ُه َو ُم ْجتَ ٌاز َأرَى إِ ْن َساناً أ ْ
َوف َ
ِ
ِ ِِ
ال الَِّذي
َخطَأَ َوالَ أ ََب َواهُ لَ ِك ْن لِتَ ْ
َع َم َ
اب َي ُسوعُ :الَ َه َذا أ ْ
َع َم َل أ ْ
َن أ ْ
ظهَ َر أ ْ
أْ
َع َما ُل اللَّه فيهَ .ي ْن َبغي أ ْ
َج َ
َع َمى؟ أ َ

أَرسلَنِي ما َدام َنهار .يأْتِي لَْي ٌل ِحين الَ يستَ ِطيع أَح ٌد أَن يعم َل .ما ُدم ُ ِ
ِ
ال َه َذا
ور اْل َعالَِم .قَ َ
َ َ ٌَ َ
َْ
َ َ ْ ُ َ ْ ََْ َ ْ
ت في اْل َعالَم فَأ ََنا ُن ُ
وتَ ـفَ ـ َل َعلَى األ َْر ِ
ص َن َع ِم َن الت ـ ْف ـ ِل ِطيناً َوطَلَى بِالطِّ ِ
اغتَ ِس ْل ِفي بِ ْرَك ِة
َع َمىَ .وقَ َ
ال لَهُ :ا ْذ َه ِب ْ
ين َع ْي َن ِي األ ْ
ض َو َ
َ
اغتَس َل وأَتَى ب ِ
ِ
َِّ
ِ
صي اًر.
ضى َو ْ َ َ َ
سْل َو َام .الذي تَ ْفس ُيرهُ ُم ْر َس ٌل .فَ َم َ

ِ
ِ َِّ
ِ
ون َوَي ْع َمى
ون ٍة أَتَْي ُ
ثم اآليات  39الى  .41فَقَا َل َي ُسوعُ :لِ َد ْيُن َ
ين الَ ُي ْبص ُر َ
ت أ ََنا إِلَى َه َذا اْل َعالَم َحتَّى ُي ْبص َر الذ َ
ِ
ِ
َِّ
ِ
ِ
َِّ
ال لَهُ ْم
ان؟ قَ َ
ِّين َوقَالُوا لَهُ :أَلَ َعلََّنا َن ْح ُن أ َْيضاً ُع ْم َي ٌ
ين َك ُانوا َم َعهُ م َن اْلفَِّريسي َ
ون .فَ َسم َع َه َذا الذ َ
ين ُي ْبص ُر َ
الذ َ
ت لَ ُكم َخ ِطَّيةٌ .ولَ ِك ِن اآلن تَقُولُون إَِّن َنا ُن ْب ِ
ص ُر فَ َخ ِطيَّتُ ُك ْم َب ِاق َيةٌ.
َ
َ
َي ُسوعُ :لَ ْو ُك ْنتُ ْم ُع ْم َياناً لَ َما َك َان ْ ْ
َ
هذه كلمة اهلل
يسوع رأى رجل أعمى منذ والدته وتالميذه سألوه من أخطأ ،هو أم والداه حتى ولد أعمى؟ تالميذ يسوع
كانوا يفكروا مثل اليهود الذين كانوا يعتقدون أن إعاقة الشخص هي إما نتيجة خطأ عمله هو لما كان في
رحم أمه ،إما والديه هم الذين أخطأوا والعقوبة سقطت عليه هو .لكن يسوع لم يشترك في هذا التـفكير
َعما ُل اللَّ ِه ِف ِ
يه.
َخطَأَ َوالَ أ ََب َواهُ لَ ِك ْن لِتَ ْ
الشعبي .أجابهم :الَ َه َذا أ ْ
ظهَ َر أ ْ َ

كان يوم السبت لما حدث هذا .والفريسيون كانوا يحرسون على إحترام شريعة السبت .ال يجوز الحد ان
اه ُدوا على طرد من المجمع كل من
يقوم باي عمل .وكانوا محتفظين بتقاليد أجدادهم .واألسوء هو أنهم تَ َع َ
كسر مرة أخرى يوم السبت أشتعل غضبهم عليه وحتى
يعترف أن يسوع هو المسيح .ولما سمعوا أن يسوع ّ
على المولود أعمى .فاحضروا هذا الرجل للمخابرة وأحضروا حتى والديه من بعده ليتأكدوا منهم أن ولدم

هذا ولد أعمى فعال .لكن مذا عمل يسوع لهذا االنسان حتى أصبح يبصر وأثار غضب اليهود؟ يقول
يوحنا أن يسوع تَ ـفَ ـ َل َعلَى األ َْر ِ
ص َن َع ِم َن الت ـ ـ ْف ـ ِل ِطيناً َوطَلَى بِالطِّ ِ
َع َمى.
ين َع ْي َن ِي األ ْ
ض َو َ

هذه العملية تذكر خلق االنسان ،كما جاء في سفر التكوين االصحاح الثاني والعدد سبعة حيث يقول:

ٍ
ِ ِِ
ِ
االر ِ
ص َار َاد ُم َن ْفسا َحيَّةً .ويسوع صنع عينين
َو َجَب َل َّ
ض َوَنفَ َخ في ْانفه َن َس َمةَ َح َياة فَ َ
الرب االلَهُ َاد َم تَُرابا م َن ْ
جديدتين لهذا الرجل المولود أعمى .جيرانه شافوه بعينيه مفتوحة واندهشوا :من صنع لك هذا؟ جاوبهم:

ال قَ ْوٌم ِم َنهم:
ان ُيقَا ُل لَهُ َي ُسوعُ .والناس أخذوه عند الفريسيين الن هذه المعجزة حدثت يوم السبت .فقَ َ
إِ ْن َس ٌ
ف ي ْقِدر إِ ْنس ٌ ِ
َه َذا ِ
َن َي ْع َم َل
تَ .
ان يسوع لَ ْي َس ِم َن اللَّ ِه ألََّنهُ الَ َي ْحفَظُ الس َّْب َ
ان َخاطئٌ أ ْ
آخ ُر َ
اإل ْن َس ُ
ون قَالُواَ :ك ْي َ َ ُ َ
ِ
ِِ
ِ
ال :إِنَّهُ َنبِ ٌّي.
اق .وسألوا األعمى مذا يقول هو؟ فَقَ َ
ان َب ْي َنهُ ُم ْان ِشقَ ٌ
م ْث َل َهذه َ
اآليات؟ َو َك َ

ِ
َج َابهم المسكين:
ان َخاطئٌ .فَأ َ
ثم بعد ذلك قال له الفريسيون :أعط المجد هلل نحن نعلم أن يسوع هو إِ ْن َس َ
َعمى واآلن أ ُْب ِ
َعلَم َش ْيئاً و ِ
َخ ِ
تأْ ِ
ص ُر .يا له من تصريح :كنت
أَ
احداً :أَِّني ُك ْن ُ
اطئٌ ُه َو؟ لَ ْس ُ
ت أَْ َ َ
َعلَ ُم .إَّن َما أ ْ ُ
َ

يمد يده
أعمى واالن أبصر؛ كنت في الظالم واالن في النور؛ كنت ضائعا واالن ُو ِجدت .ولد اعمى وكان ّ
ل َي ْستَ ْع ِطي ،واالن يرى بعينيه خليقة اهلل ومذا يرى أمامه؟ رجال عنيفين عميين الروح .قالوا له أعط مجدا

هلل فأعطى المجد ليسوع .عمل يسوع فيه أعطاه قوة لمواجهة الفريسيين بشجاعة فقال لهمَ :ع َجباً إَِّن ُك ْم لَ ْستُ ْم
ِ ِ
ِ
تَعلَمون ِم ْن أ َْين ُهو وقَ ْد فَتَح ع ْي َن َّي وَنعلَم أ َّ َّ
َح ٌد َيتَِّقي اللَّهَ َوَي ْف َع ُل
ان أ َ
َ َ
َن اللهَ الَ َي ْس َمعُ لْل ُخطَاة َولَك ْن إِ ْن َك َ
ْ ُ َ
َ ُْ
َ َ َ
َحداً فَتَ َح َع ْي َني مولُ ٍ
َم ِش َيئتَهُ َفلِهَ َذا َي ْس َمعُُ .م ْن ُذ َّ
الد ْه ِر لَ ْم ُي ْس َم ْع أ َّ
َع َمى لَ ْو لَ ْم َي ُك ْن َه َذا ِم َن اللَّ ِه.
ود أ ْ
َن أ َ
ْ َْ
هذا المولود أعمى الذي كان جالسا في الطريق يسعى أصبح هو يعلم علماء اليهود الذين قضوا حياتهم
َخ َرُجوهُ َخ ِارجاً .المتدين متكبر .لما تواجهه الحقيقة
في دراسة الكتب .وهذا زاد أزعجهم ولم يرضوا به فأ ْ

يغضب ويشتم ويهدد .ما يهتم بمجد اهلل إنما بالطقوس والتقاليد ويضن أنه وهو ال يعرف شيئا .عوضا ما
يفرحوا مع هذا المولود أعمى ويعطوا هم المجد هلل بسبب عمل المسيح فيه ،سخطوا عليه ورموه خارجا.
ويسوع وجده وأخذ دفاعه وقال للفريسيين :لدينونة أتيت إلى هذا العالم ليبصر العميان ويعمى المبصرون.
وهم حاولوا يتجادلون معه فقال لهم أيضا :لو كنتم عميانا بالفعل لما كانت عليكم خطيئة ،لكنكم تدعون
أنكم تبصرون ولذلك فإن خطيئتكم باقية .من كثرة العيش في الظالم االنسان يصدق أنه في النور.
ويسوع ينادي :أنا هو نور العالم ،من يتبعني ال يتخبط في الظالم .ويقول في إنجيل متّى :العين مصباح

الجسد .فإن كانت عينك سليمة ،يكون جسدك كله منورا .وان كانت عينك سيئة يكون جسدك كله مظلما.
فإذا كان النور الذي فيك ظالما فما أشد الظالم .لكن ما هو الشيء الذي يجعل الظالم في حياتك أنت؟
ت أَ ْف َك ُارنا َوالَ
مهما كان فاعلم ان الرب يسوع الحي هو قريب وهو الوحيد القادر ان يقود حياتك .أفكاره لَ ْي َس ْ
ِّ
ين َوهو َجابِلَُنا َو ُكل َنا َع َم ُل َي َد ْي َك .يعرف ضعفنا ويذكر أننا من تراب .وهو
طُُرقُنا طُُرِقه .هو أَُب َ
وناَ ،ن ْح ُن الط ُ

بيدنا ليقودنا ويد الرب يسوع لطيفة وقوية .ال أحد وال شيء ينتزعنا من يده .هو قال ،نحن
يحبنا ويأخذ ّ

نصدق ونؤمن .حررنا من سلطان الظالم ونقلنا الى ملكوت نوره العجيب .وهو ما زال موجود ويدعو كل
من يسمع أن يأتي اليه ليكون له نور الحياة .خارج يسوع المسيح ،الكل ظالم وقهر وهالك.
قال للرجل األعمى أن يذهب ويغسل .وهذا ما سأل لمذا أو من أنت أو مذا تـقول الناس؟ سمع ليسوع
اغتَس َل وأَتَى ب ِ
صي اًر .وأول ما شافه كان الماء ويديه وربما وجهه في
ضى َو ْ َ َ َ
وفعل كما قال له يسوع .فَ َم َ
الماء .ويا لها من فرحة .عظيمة .كنت أعمى واالن أرى .األشكال واألوان واألحجام .كل عمل الرب

يسوع فينا يرافقه الفرح والسالم والرجاء والشجاعة .لما يسوع يقول شيء األفضل اننا نصدق ونعمل به.
وهو ال يطلب منا أي عمل شاق وال يحزم علينا أي نير ثقيل .كلمته هي روح وحياة .فهي تفرح وتقوي
وتضيء لنا الطريق في هذا العالم المظلم األعمى واألخرس واألصم لنعمة اهلل اآلب .ولكننا نعلن وعد اهلل
للغفران التام لجميع الخطايا والحياة األبدية بيسوع إبن اهلل الوحيد.
وهذا ما عمله الرجل المولود أعمى الذي صنع له الرب يسوع عينين جديدتين .قال للمتدينين وللعالمُ :م ْن ُذ
َحداً فَتَ َح َع ْي َني مولُ ٍ
َّ
الد ْه ِر لَ ْم ُي ْس َم ْع أ َّ
َخ َرُجوهُ َخ ِارجاً .ولكن
َع َمى لَ ْو لَ ْم َي ُك ْن َه َذا ِم َن اللَّ ِه .والفريسيين أ ْ
ود أ ْ
َن أ َ
ْ َْ
َّ ِ
ال لَهُ َي ُسوعُ:
ِّد ِألُو ِم َن بِ ِه؟ فَقَ َ
ابَ :م ْن ُه َو َيا َسي ُ
َج َ
وعرف نفسه له وقال :أَتُ ْؤ ِم ُن بِ ْاب ِن الله؟ أ َ
الرب يسوع وجده ّ

ِّدَ .و َس َج َد لَهُ .رجال الدين أخرجوه من المجمع لكن
قَ ْد َأرَْيتَهُ َوالَِّذي َيتَ َكلَّ ُم َم َع َك ُه َو ُه َو .فَقَ َ
ال :أنا أُو ِم ُن َيا َسي ُ
يسوع وجده وفتح له باب ملكوت اهلل .لما األهل والجيران واألصدقاء وأصحاب السلطة يطردونا ويكرهونا
فال ننس هذه الحقيقة :أن يسوع ليس بعيدا عنا.

ِ
اء اْلمع ِ
ِ
اط ٍل ألََّنه بِسب ِب هِذ ِه األُم ِ ِ
والَ ي ُغ َّرُكم أَح ٌد بِ َكالٍَم ب ِ
ونوا
ص َي ِة .فَالَ تَ ُك ُ
ُ ََ َ
ضُ
ور َيأْتي َغ َ
َ
َ ْ َ
ب اهلل َعلَى أ َْب َن َ ْ
ُ
اسلُ ُكوا َكأ َْوالَِد ُن ٍ
ور .أل َّ
الر ِّ
َن ثَ َم َر الرو ِح
ور ِفي َّ
اء ُه ْم .يقول الرب .ألََّن ُك ْم ُك ْنتُ ْم قَ ْبالً ظُْل َمةً َوأ َّ
َما َ
بْ .
ُش َرَك َ
اآلن فَُن ٌ
ق .م ْختَبِ ِرين ما هو مر ِ
ِ
ِ
الر ِّ
ب .ولتكن معكم جميعا نعمة ربنا يسوع
ض ٌّي ِع ْن َد َّ
ُه َو في ُك ِّل َ
َ َ َُ َ ْ
صالَ ٍح َوبٍّر َو َح ٍّ ُ
المسيح ومحبة اهلل وشركة الروح القدس .آمين.

