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نعمة وسالم لكم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح .عظتنا اليوم هي من إنجيل لوقا،
االصحاح ثمانية عشر واآليات  31الى  .34إليكم قراءة النص باسم يسوع:
ِ
ِ
ِ
اعدو َن ِإَلى أ ِ
وب
َوأ َ
ص ُ
يم َو َسَيت ُّم ُك ُّل َما ُه َو َم ْكتُ ٌ
ُ
َخ َذ يسوع اال ْثَن ْي َع َش َر َوَق َ
ال َل ُه ْمَ :ها َن ْح ُن َ
ُورَشل َ
ِ
ِ
َّ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
اإلْنس ِ
ون ُه
ان .ألََّن ُه ُي َسل ُم ِإَلى األ َُم ِم َوُي ْستَ ْه َأُز ِبه َوُي ْشتَ ُم َوُي ْتَف ُل َعَلْيهَ .وَي ْجلِ ُد َ
باألَْنبَياء َعن ْابن َ
َّ ِ ِ
ِ ِ
وَيْقُتُل َ ِ
ان َه َذا األ َْم ُر ُم ْخفى
ومَ .وأ َّ
َما ُه ْم َفَل ْم َيْف َه ُموا م ْن َذل َك َشْيئًا َوَك َ
َ
ون ُه َوفي اْلَي ْو ِم الثالث َيُق ُ
ً
عْنهم وَلم يعَلموا ما ِقيل .وَل َّما اْقتَرب ِمن أ َِريحا َكان أَعمى جالِساً عَلى َّ
الط ِر ِ
يق َي ْستَ ْع ِطيَ .فَل َّما
ََ ْ
َ َ َْ َ
َ ُ ْ َ ْ َْ ُ َ َ َ
الن ِ
ِ
ع َّ
َخَب ُروهُ أ َّ
ِي ُم ْجتَ ٌاز.
اصرَّ
َن َي ُكو َن َه َذا؟ َفأ ْ
َلَ :ما َع َسى أ ْ
َن َي ُسو َ
َسم َع اْل َج ْم َع ُم ْجتَا ًاز َسأ َ
ص َرَخ أَ ْكثََر َكِثي اًرَ :يا
ص َرَخَ :يا َي ُسوعُ ْاب َن َد ُاوَد ْار َح ْمِنيَ .ف ْان َت َه َرهُ اْل ُمتََق ِد ُمو َن لَِي ْس ُك َت أ َّ
َما ُه َو َف َ
َف َ
ِ
ِ
َن أَْف َع َل ِب َك؟
َن ُيَقَّد َم ِإَلْيهَ .وَل َّما اْقتََر َب َسأََل ُهَ :ما َذا تُ ِر ُيد أ ْ
َم َر أ ْ
ْاب َن َد ُاوَد ْار َح ْمنيَ .ف َوَق َ
ف َي ُسوعُ َوأ َ
صرَ .فَقال َله يسوع :أَب ِ
ِ
ِ
ص ْرِ .إيم ُان َك َق ْد َشَف َ ِ
ص َر َوتَِب َع ُه
الَ :يا َسِي ُد أ ْ
َ ُ َُ ُ ْ
َن أُْب َ
َفَق َ
اكَ .وفي اْل َحال أَْب َ
َ
ِ
َّ ِ
ِ
هللا.
يع الش ْعب ِإ ْذ َأرَْوا َسب ُ
َّحوا َ
هللاَ .و َجم ُ
َو ُه َو ُي َمج ُد َ
هذا كالم هللا
كان يسوع مع تالميذه في الطريق الى أورشليم وكان يعرف ما كان ينتظره هناك من أالم

والموت وأعطى التفاصيل لتالميذه وكشف لهم أنه سيِت ُّم ُك ُّل ما هو م ْكتُوب ِباألَْنِبي ِ
اء َعنه هو
َ َُ َ ٌ
َ
ََ
َ
ِ ِ
اإلْنس ِ
ان .هذا لقب من ألقاب المسيح يشير به اليه هو االنسان الكامل الذي ظهر ليقدم
ْابن َ

حياته فدية من أجل البشرية .عدة مرات قال هذا لتالميذه وهم َل ْم َيْف َه ُموا ِم ْن َذلِ َك َشْيئًا .ما
فهموا ألنه كانت لهم نفس الفكرة الشعبية أن المسيح يأتي ليضع المملكة في إسرائيل ويطرد
الرومان ويطهر الهيكل والشعب يتابع العبادة كالعادة.

االنسان يقدر يعرف أشياء كثيرة عن هللا والمسيح وتبقى هذه المعرفة أدبية وثقافية من
الحرف وال من الروح حتى يفتح الرب ذهن االنسان وينير بصائر قلبه كما عمله مع تالميذه
بعد صلبه وقيامته من الموت ،يقول في نهاية هذا االنجيل :ثم فتح أذهانهم ليفهموا الكتب
وقال لهم :هكذا قد كتب وهكذا كان البد أن يتألم المسيح ويقوم من بين األموات في اليوم
الثالث وأن يبشر باسمه بالتوبة وغفران الخطايا في جميع األمم انطالقا من أورشليم وأنتم
شهود على هذه األمور .يسوع علم تالميذه عما سيحدث له وقال لهم في إنجيل يوحنا :وإني
أقول لكم ما سيحدث قبل حدوثه حتى متى حدث تؤمنون أني أنا هو.
نعم .يمكن لشخص مواجهة خطر بشجاعة ومن دافع الشرف؛ يمكنه ينجح او يخسر ،أو
يتجنب الخطر او يهرب حتى .لكن يسوع لم يتجنب ولم يهرب ولم يتراجع بل واجه االخطار
ومعارضة الناس له حتى للموت ،موت الصليب .هو البار قدم حياته ذبيحة من أجلنا نحن
الخطاة .المسيح هو المعين والممسوح من هللا ساِبقًا َقْب َل تَأ ِْس ِ
يس اْل َعاَل ِم لعمل ال يستطيع أي
َ
إنسان وال كل العالم أن يقوم به الن كل العالم هو خاضع لسلطان إبليس .وعمل يسوع هو

تحرير البشرية من شبكة ومخالب الشيطان المسيطر على الناس بالكذب والبغضاء والموت.
كان يسوع يعرف أن الموت تنتظره ومع هذا ذهب بكل ثقة وإيمان بأن هللا أبيه معه وال يترك
جسده يرى فسادا .هذه محبة هللا بالمسيح لنا ومحبة هللا هي أقوى من الموت .هللا يريد أن
يعرف نفسه لكل الناس ويريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أيادي طاهرة وهم ال
يضمرون أي حقد أو شكوك .الشخص الذي يعرف أن موته قريب من ناس يستهزئون به
يكون في حزن قوي وقلق شديد وما يحب وال يقدر يعالج مشاكل االخرين النه مهتم بقضيته
وحياته هو .لكن يسوع وهو في الطريق الى أورشليم حيث كان األلم واالستهزاء والضرب
والصلب ينتظروه وقف ألعمى.

كان هذا األعمى يعيش في ظالم مستمر والفقر .لما سمع أصوات الناس سأل ما هذا؟ قالوا
له إنه يسوع الناصري .فوضع كل أمله ونادىَ :يا َي ُسوعُ ْاب َن َد ُاوَد ْار َح ْمِني .الناس أمروه أن
ص َرَخ أَ ْكثََر َكِثي ًارَ :يا ْاب َن َد ُاوَد ْار َح ْمِني .وهم انتهروه وكأن يسوع هو ُمْل ُـكهم
َي ْس ُك َت .أ َّ
َما ُه َو َف َ

وهم يقرروا من يقترب اليه .كثيرون يعتقدون أنهم أكثر قبوال عند هللا وأن هللا يرضى بهم وهم

يفرضوا الصمت على غيرهم ويهددوهم .فال يحرمنا أحد من االيمان الصحيح في ربنا يسوع
المسيح الذي له كل السلطان في السماء وعلى األرض .ويعلمنا الكتاب المقدس بالقول:
فاحذروا أن يوقعكم أحد فريسة بالفلسفة والغرور الباطل عمال بتقاليد الناس ومبادئ العالم مما
ال يوافق المسيح .فإنه فيه جسديا يحل هللا بكل ملئه ونحن مكملون فيه.
وقوة هللا ظهرت في يسوع في كل حين .واالعمى صرخ بأعلى صوته مظه ار يأسه وفي نفس
الوقت أمله الشديد واآلخر والواحد في يسوع أنه القادر أن يغيثه .ربما كانت هذه آخر فرصة
الوحيدة التي أتيحت له وإذا ضيعها فإنه ربما يفقد كل فرصة للشفاء والخالص .كاين فرص
في حياة االنسان للسماع لصوت هللا يناديه للتوبة للغفران والحياة الفضلى .فإذا رفضها فهو
يهمل كل أمل في خالص روحه .ويسوع سمع نداء االعمى ووقف .سمع صوت اليأس

ِ ِ
الر ُّب سمعه
ص َرَخ َو َّ
والبؤس ووقف والصراخ الى هللا هو صالة كما هو مكتوبَ :ه َذا اْلم ْسك ُ
ين َ
ِ ِ ِ ِ ِ َّ
ص ُه.
َوم ْن ُكل ضيَقاته َخل َ

َن
َم َر أ ْ
عظيم .هللا يلتفت إلى صالة البائسين وال يرفض دعاء المتضايقين .ويسوع َوَق َ
ف َوأ َ
ِ
ِ
ِ
ال َل ُه َي ُسوعُ:
الَ :يا َسِي ُد أ ْ
ُيَقَّد َم ِإَلْيهَ .وَل َّما اْقتََر َب َسأََل ُهَ :ما َذا تُ ِر ُيد أ ْ
َن أُْبص َرَ .فَق َ
َن أَْف َع َل ب َك؟ َفَق َ

أَب ِ
ِ
ِ
ِ
ص ْر ِإيم ُان َك َق ْد َشَف َ ِ
هللا .يا لها من نعمة .الجل كان
ْ
ص َر َوتَب َع ُه َو ُه َو ُي َمج ُد َ
اكَ .وفي اْل َحال أَْب َ
َ
أعمى ،سمع عن يسوع وطلبه والرب قال له :أبصر .بكلمته القوية جعل عينيه هذا االعمى
ينفتحوا ويشوف وأول ما شاف هو الرب يسوع أمامه ،ويا له من فرح .ويقول االنجيل انه

َن أَْف َع َل ِب َك؟ لما أرى اليهود
مجد الرب وتبعه .والرب ما زال يقول لكل طالبهَ :ما َذا تُ ِر ُيد أ ْ

ورؤسائهم الدينيون وشيوخهم في يسوع إال الرجل من الناصرة وقف هذا األعمى النه نظر
في قلبه أن يسوع له القدرة على المستحيل.

الرب حنان ورؤوف وكثير الرحمة .يعطي المتواضعين نعمة .ولكنه يقاوم المتكبرين .مثل
الفريسيون وجميع الدينيون المدعون االيمان التقوى .يقول لهم في االنجيل وهذا حكمهَ :ل ْو
ُكْنتُم عمياناً َلما َكان ْت َل ُكم خ ِطَّيةٌ .وَل ِك ِن اآلن تَُقولُو َن ِإَّننا نب ِ
ص ُر َف َخ ِطيَّتُ ُك ْم َب ِاقَيةٌ .وخطية
ْ َ
ْ ُ َْ َ َ
َ
َ ُْ
َ
االنسان التي تعميه هي رفضه ليسوع نور الحياة ،فإذا رفضه االنسان ،مذا يبقى له إال

َن ُيَقَّد َم ِإَلْي ِه الرجل االعمى .من هنا نتعلم أيضا
َم َر أ ْ
الظالم واليأس والخسارة .ويسوع َوَق َ
ف َوأ َ
أن الرب يريدنا أن نتقدم له كما نحن ونقدم له أيضا بالصالة أهلنا وأصدقائنا وجيراننا العميين
في الروح ليفتح أعينهم عليه ويشوفوا من هو هللا بالحق لشفائهم وخالصهم.
ِ
ِ
طُل ُب َّ
يح .االعمى طلب أن يبصر
الض َّ
ال َوَي ْستَ ِرُّد اْل َم ْ
هللا َي ْ
ط ُر َ
ود َوَي ْجِب ُر اْل َكس َير َوَي ْعص ُب اْل َج ِر َ
يح اْلَف ِائَق َة اْل َم ْع ِرَف ِة
لكن يسوع باركه مرتين بالشفاء والخالص .وصالتنا أن َن ْع ِرف َم َحَّب َة اْل َم ِس ِ
ِ ِ ِ ِ
طُل ُب أ َْو َنْفتَ ِك ُر
َن َيْف َع َل َف ْو َق ُك ِل َش ْي ٍء أَ ْكثََر ِجدًا ِم َّما َن ْ
لِ َك ْي َن ْمَتلِئ ِإَلى ُك ِل م ْلء هللا اْلَقاد ُر أ ْ
ِ
ِ َِّ
ِ
ِ
ِ
يع أَجي ِ
ِ ِ
ال َد ْه ِر
يس ِة ِفي اْل َم ِس ِ
يح َي ُسو َ
ع ِإَلى َجم ِ ْ َ
ب َح َسب اْلُقَّوة التي تَ ْع َم ُل ف َينا َل ُه اْل َم ْج ُد في اْل َكن َ
ِ
ِ ِ
الده ِ ِ
الرو ِح اْلُق ُد ِ
ين.
يح َو َم َحَّبةُ هللاِ َو َش ِرَكةُ ُّ
ع اْل َم ِس ِ
ور .آمين .وِن ْع َمةُ َربَِنا َي ُسو َ
س َم َع َجميع ُك ْم .آم َ
ُّ ُ

