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نعمة وسالم لكم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح. عظتنا اليوم هي من إنجيل لوقا، 
 إليكم قراءة النص باسم يسوع:. 34الى  31واآليات  رشية عنااالصحاح ثم

َوَسَيِتمُّ ُكلُّ َما ُهَو َمْكُتوٌب َوَقاَل َلُهْم: َها َنْحُن َصاِعُدوَن ِإَلى ُأوُرَشِليَم ااِلْثَنْي َعَشَر يسوع َوَأَخَذ 
ُم َوُيْتَفُل َعَلْيِه. َوَيْجِلُدوَنُه ُيَسلَُّم ِإَلى اأُلَمِم َوُيْسَتْهَزُأ ِبِه َوُيْشتَ َعِن اْبِن اإِلْنَساِن. أَلنَُّه  ِباأَلْنِبَياءِ 

اأَلْمُر ُمْخفًى َوَكاَن َهَذا َفَلْم َيْفَهُموا ِمْن َذِلَك َشْيئًا . َوَأمَّا ُهْم َوَيْقُتُلوَنُه َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِلِث َيُقومُ 
أَْعَمى َجاِلسًا عَلى الطَِّريِق َيْسَتْعِطي. َفَلمَّا َوَلمَّا اْقَتَرَب ِمْن َأِريَحا َكاَن . َعْنُهْم َوَلْم َيْعَلُموا َما ِقيلَ 

 َفَأْخَبُروُه َأنَّ َيُسوَع النَّاِصِريَّ ُمْجَتاٌز. َسِمَع اْلَجْمَع ُمْجَتازًا َسَأَل: َما َعَسى َأْن َيُكوَن َهَذا؟
ُموَن لِ  َيْسُكَت َأمَّا ُهَو َفَصَرَخ َأْكَثَر َكِثيرًا: َيا َفَصَرَخ: َيا َيُسوُع اْبَن َداُوَد اْرَحْمِني. َفاْنَتَهَرُه اْلُمَتَقدِ 

َم ِإَلْيِه. َوَلمَّا اْقَتَرَب َسَأَلُه: َماَذا ُتِريُد َأْن َأْفَعَل ِبَك؟  .اْبَن َداُوَد اْرَحْمِني َفَوَقَف َيُسوُع َوَأَمَر َأْن ُيَقدَّ
ِصْر. ِإيَماُنَك َقْد َشَفاَك. َوِفي اْلَحاِل َأْبَصَر َوَتِبَعُه َفَقاَل َلُه َيُسوُع: َأبْ  َفَقاَل: َيا َسيِ ُد َأْن ُأْبِصَر.

ْعِب ِإْذ َرَأْوا َسبَُّحوا هللَا. ُد هللَا. َوَجِميُع الشَّ  َوُهَو ُيَمجِ 

 هذا كالم هللا

 

من أالم  هناكيعرف ما كان ينتظره مع تالميذه في الطريق الى أورشليم وكان يسوع كان 
 ه هوَعن َسَيِتمُّ ُكلُّ َما ُهَو َمْكُتوٌب ِباأَلْنِبَياءِ  هلهم أنكشف وَ والموت وأعطى التفاصيل لتالميذه 

لذي ظهر ليقدم االنسان الكامل ا. هذا لقب من ألقاب المسيح يشير به اليه هو اْبِن اإِلْنَسانِ 
ما . َلْم َيْفَهُموا ِمْن َذِلَك َشْيئاً هم عدة مرات قال هذا لتالميذه و . البشرية حياته فدية من أجل

د طر ية في إسرائيل و لكممالشعبية أن المسيح يأتي ليضع الفكرة هم نفس اللت كان ألنهفهموا 
 الرومان ويطهر الهيكل والشعب يتابع العبادة كالعادة.
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االنسان يقدر يعرف أشياء كثيرة عن هللا والمسيح وتبقى هذه المعرفة أدبية وثقافية من 
كما عمله مع تالميذه  هنير بصائر قلبيو ذهن االنسان  الربحتى يفتح الحرف وال من الروح 

 ثم فتح أذهانهم ليفهموا الكتباالنجيل:  ذابعد صلبه وقيامته من الموت، يقول في نهاية ه
لهم: هكذا قد كتب وهكذا كان البد أن يتألم المسيح ويقوم من بين األموات في اليوم وقال 
وأن يبشر باسمه بالتوبة وغفران الخطايا في جميع األمم انطالقا من أورشليم وأنتم  الثالث

وإني  :وقال لهم في إنجيل يوحناله  ثيسوع علم تالميذه عما سيحد شهود على هذه األمور.
 .يحدث قبل حدوثه حتى متى حدث تؤمنون أني أنا هوأقول لكم ما س

 

، أو نجح او يخسريمكنه يبشجاعة ومن دافع الشرف؛ خطر  هةجاو مشخص يمكن لنعم. 
بل واجه االخطار يتراجع  ولميهرب  لم يتجنب ولملكن يسوع . حتى يتجنب الخطر او يهرب

للموت، موت الصليب. هو البار قدم حياته ذبيحة من أجلنا نحن حتى ومعارضة الناس له 
لعمل ال يستطيع أي َساِبقًا َقْبَل َتْأِسيِس اْلَعاَلِم من هللا  مسوحوالم المعي نهو المسيح الخطاة. 

 يسوع هو إنسان وال كل العالم أن يقوم به الن كل العالم هو خاضع لسلطان إبليس. وعمل
  بغضاء والموت.الالكذب و المسيطر على الناس ب مخالب الشيطانو  تحرير البشرية من شبكة

 

 تركي معه والأبيه ذهب بكل ثقة وإيمان بأن هللا ومع هذا نتظره تأن الموت يعرف يسوع كان 
هللا يريد أن الموت.  ومحبة هللا هي أقوى منهذه محبة هللا بالمسيح لنا . افساد يرى  هجسد

رافعين أيادي طاهرة وهم ال  يصلي الرجال في كل مكانيريد أن و ف نفسه لكل الناس يعر  
من ناس يستهزئون به الشخص الذي يعرف أن موته قريب  .يضمرون أي حقد أو شكوك

النه مهتم بقضيته  يكون في حزن قوي وقلق شديد وما يحب وال يقدر يعالج مشاكل االخرين
. لكن يسوع وهو في الطريق الى أورشليم حيث كان األلم واالستهزاء والضرب اته هويوح

 والصلب ينتظروه وقف ألعمى. 
 



سمع أصوات الناس سأل ما هذا؟ قالوا لما . يعيش في ظالم مستمر والفقراألعمى هذا كان 
أمروه أن الناس َيا َيُسوُع اْبَن َداُوَد اْرَحْمِني. : ونادىوضع كل أمله فله إنه يسوع الناصري. 

 همـكُ لْ مُ هو كأن يسوع و  هانتهرو  وهم .َأمَّا ُهَو َفَصَرَخ َأْكَثَر َكِثيرًا: َيا اْبَن َداُوَد اْرَحْمِني .َيْسُكتَ 
هم و وأن هللا يرضى بهم  عند هللا قبواليعتقدون أنهم أكثر كثيرون . وهم يقرروا من يقترب اليه

في ربنا يسوع  االيمان الصحيحأحد من  نايحرمال ف. همو هددوي غيرهمعلى الصمت  افرضو ي
ويعلمنا الكتاب المقدس بالقول:  .المسيح الذي له كل السلطان في السماء وعلى األرض

احذروا أن يوقعكم أحد فريسة بالفلسفة والغرور الباطل عمال بتقاليد الناس ومبادئ العالم مما ف
  مكملون فيه. ونحنال يوافق المسيح. فإنه فيه جسديا يحل هللا بكل ملئه 

 

مظهرا يأسه وفي نفس صوته بأعلى  االعمى صرخو هرت في يسوع في كل حين. ظوقوة هللا 
فرصة آخر ربما كانت هذه . يغيثهفي يسوع أنه القادر أن اآلخر والواحد و الوقت أمله الشديد 

كاين فرص . لخالصافرصة للشفاء و  كليفقد  فإنه ربما ضي عهاالوحيدة التي أتيحت له وإذا 
الفضلى. فإذا رفضها فهو حياة والللغفران توبة في حياة االنسان للسماع لصوت هللا يناديه لل

ووقف. سمع صوت اليأس نداء االعمى ويسوع سمع كل أمل في خالص روحه. همل ي
 سمعهَهَذا اْلِمْسِكيُن َصَرَخ َوالرَّبُّ  :والصراخ الى هللا هو صالة كما هو مكتوبوالبؤس ووقف 

  .َوِمْن ُكلِ  ِضيَقاِتِه َخلََّصهُ 
 

َوَقَف َوَأَمَر َأْن ويسوع  .يرفض دعاء المتضايقين البائسين واللتفت إلى صالة هللا يعظيم. 
َم ِإَلْيِه. َوَلمَّا اْقَتَرَب َسَأَلُه: َماَذا ُتِريُد َأْن َأْفَعَل ِبَك؟ َفَقاَل: َيا َسيِ ُد َأْن ُأْبِصَر. َفَقاَل َلُه َيُسوُع:  ُيَقدَّ

ُد هللَا.َأْبِصْر ِإيَماُنَك َقْد َشَفاَك. َوِفي  الجل كان . نعمةمن  ايا له اْلَحاِل َأْبَصَر َوَتِبَعُه َوُهَو ُيَمجِ 
قال له: أبصر. بكلمته القوية جعل عينيه هذا االعمى والرب أعمى، سمع عن يسوع وطلبه 

ينفتحوا ويشوف وأول ما شاف هو الرب يسوع أمامه، ويا له من فرح. ويقول االنجيل انه 
اليهود  ىأر لما َماَذا ُتِريُد َأْن َأْفَعَل ِبَك؟ : كل طالبهما زال يقول لب مجد الرب وتبعه. والر 



النه نظر األعمى وقف هذا الناصرة من  الرجلإال الدينيون وشيوخهم في يسوع  ئهمورؤسا
 على المستحيل.  ةقدر له الفي قلبه أن يسوع 

 

. مثل ولكنه يقاوم المتكبرين .يعطي المتواضعين نعمةالرب حنان ورؤوف وكثير الرحمة. 
َلْو : وهذا حكمه في االنجيللهم التقوى. يقول  االيمان الفريسيون وجميع الدينيون المدعون 

وخطية . ُكْنُتْم ُعْمَيانًا َلَما َكاَنْت َلُكْم َخِطيٌَّة. َوَلِكِن اآلَن َتُقوُلوَن ِإنََّنا ُنْبِصُر َفَخِطيَُّتُكْم َباِقَيةٌ 
، مذا يبقى له إال ي رفضه ليسوع نور الحياة، فإذا رفضه االنسانميه هاالنسان التي تع

َم ِإَلْيهِ َوَقَف يسوع و الظالم واليأس والخسارة.  من هنا نتعلم أيضا . الرجل االعمى َوَأَمَر َأْن ُيَقدَّ
العميين  اننار يوج ائناصدقأو  نابالصالة أهلكما نحن ونقدم له أيضا قدم له تالرب يريدنا أن نأن 

 بالحق لشفائهم وخالصهم. هللا  وها من الروح ليفتح أعينهم عليه ويشوفو  يف
 

الَّ وَ يَ  هللا . االعمى طلب أن يبصر ْعِصُب اْلَجِريحَ يَ ْجِبُر اْلَكِسيَر وَ يَ ْسَتِردُّ اْلَمْطُروَد وَ يَ ْطُلُب الضَّ
ْعِرف َمَحبََّة اْلَمِسيِح اْلَفاِئَقَة اْلَمْعِرَفِة وصالتنا أن نَ . بالشفاء والخالص لكن يسوع باركه مرتين

ًا ِممَّا َنْطُلُب َأْو َنْفَتِكُر  ْمَتِلئ ِإَلى ُكلِ  ِمْلِء هللاِ نَ ِلَكْي  اْلَقاِدُر َأْن َيْفَعَل َفْوَق ُكلِ  َشْيٍء َأْكَثَر ِجد 
َكِنيَسِة ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع ِإَلى َجِميِع َأْجَياِل َدْهِر َلُه اْلَمْجُد ِفي الْ  ِبَحَسِب اْلُقوَِّة الَِّتي َتْعَمُل ِفيَنا

ُهوِر. آِمين وِح اْلُقُدِس َمَع َجِميِعُكْم. آِمينَ . و الدُّ  .ِنْعَمُة َربِ َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح َوَمَحبَُّة هللِا َوَشِرَكُة الرُّ
 
 
 
 


