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نعمة وسالم لكم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح. عظتنا اليوم هي من إنجيل يوحنا، االصحاح 
 هبنور   أن يضيء مع دعائي الى الربقراءة الاليكم . الخامس عشرالى  االولى ياتواآلالخامس 

 :15الى  1 يات واآل 5. إنجيل يوحنا االصحاح لمسيح. آمينع ايسو  باسمه ت كلمبويقوينا علينا 

َوَكاَن ِباْلُقْرِب ِمْن َباِب اْلَغَنِم ِفي   ِليَم ِفي َأَحِد اأَلْعَياِد اْلَيُهوِديَّةِ َوَبْعَد ذِلَك َصِعَد َيُسوُع ِإَلى ُأوُرشَ 
 اْلَمْرَضى  َيْرُقُد ِفيَها َجْمٌع َكِبيٌر ِمنَ  َخْمُس َقاَعات   َلَهاَحوْ  ْسَداُأوُرَشِليَم ِبْرَكٌة اْسُمَها ِباْلِعْبِريَِّة َبْيُت حِ 

َك ِمَياُه اْلِبْرَكةِ  َمْشُلوِلينَ  وَ ِمْن ُعْمَيان  َوُعْرج   أَلنَّ َمالكًا َكاَن َيْأِتي ِمْن ِحين  آِلَخَر   َيْنَتِظُروَن َأْن َتَتَحرَّ
ُك َماَءَها   .َمْهَما َكاَن َمَرُضهُ  ُل َأوَّاًل ُيْشَفىِذي َيْنزِ َفَكاَن الَّ  ِإَلى اْلِبْرَكِة َوُيَحرِِّ

ًة َطِويَلًة اْنَقَضْت   ُمْنُذ َثَمان  َوَثالِثيَن َسَنةً َوَكاَن ِعْنَد اْلِبْرَكِة َمِريٌض  َرآُه َيُسوُع َراِقدًا ُهَناَك َفَعَرَف َأنَّ ُمدَّ
ي  ِإْنَساٌن ُيْلِقيِني فِ  َيا َسيُِِّد، َلْيَس ِليَفَأَجاَبُه اْلَمِريُض:  ُتْشَفى؟ َأْن ِريدُ َأتُ َفَسَأَلُه:  َوُهَو َعَلى ِتْلَك اْلَحالِ 

َك اْلَماُء. َوَكْم ِمْن َمرَّة  َحاَوْلُت النُُّزوَل، َفَكاَن َغْيِري َيْنِزُل َقْبِلي َداِئماً اْلبِ  . َفَقاَل َلُه َيُسوُع:  ْرَكِة َمَتى َتَحرَّ
ُجُل َوَحَمَل ِفَراَشُه وَ َشَك َواْمشِ ُقِم اْحِمْل ِفَرا  .َسْبت   َمَشى. َوَكاَن َذِلَك َيْومَ . َوِفي اْلَحاِل ُشِفَي الرَّ

ُجِل الَِّذي ُشِفَي:  الَِّذي َأَعاَد ِإَليَّ َفَأَجاَبُهْم:  .اَل َيِحلُّ َلَك َأْن َتْحِمَل ِفَراَشكَ  اْلَيْوَم َسْبتٌ َفَقاَل اْلَيُهوُد ِللرَّ
حَّ    : اْحِمْل ِفَراَشَك َواْمِش؟ِذي َقاَل َلكَ َو الَّ َوَمْن هُ . َفَسَأُلوُه: َل ِلي: اْحِمْل ِفَراَشَك َواْمشِ َة ُهَو َقاالصِّ

 .ِإْذ َكاَن ِفي اْلَمَكاِن َجْمعٌ  أَلنَّ َيُسوَع َكاَن َقِد اْبَتَعدَ   َولِكنَّ اْلَمِريَض الَِّذي ُشِفَي َلْم َيُكْن َيْعِرُف َمْن ُهوَ 

َصِحيحًا َفال َتْرِجْع ِإَلى اْلَخِطيَئِة ِلَئالِّ  ْد ُعْدَت ْنَت قَ َها أَ َفَقاَل َلُه:  ُسوُع ِفي اْلَهْيَكلِ َك َوَجَدُه يَ ْعَد َذلِ بَ وَ 
ُجُل َأنَّ َيُسوَع ُهَو الَِّذي َشَفاهُ  .ُيِصيَبَك َما ُهَو َأْسَوأُ    ِلَك.َأْسَرَع ُيْخِبُر اْلَيُهوَد ِبذ َفَلمَّا َعَرَف الرَّ

 هللا  ةكلمهذه 

َك  لما يْرَكِة ي اْلبِ فِ   هُيْلِقييجي و  ِإْنَسانأن ان ل هذه السنين أمله كك. ةسن  38 منذ مشلولراجل  َتَحرَّ
ُسوُع يَ  َك َوَجدَ َوَبْعَد َذلِ يوم السبت. هذا يسوع عمل غضبوا الن اليهود و   .شفاهو شافه يسوع  اْلَماُء.

وكأن الرجل و . سوءأ هلئال يصيب  عود يخطئي  الف هعادت ل هصحت أن َفَقاَل َلهُ   ِفي اْلَهْيَكلِ ذاك الرجل 



رب لاؤوا الى ا جوهم اليهود   وأخبرراح سريعا  يسوع قال له ال تعود تخطئ، الكالم ما عجبه الن
لذاك  يسوع الرب كالمأما  .فرائضهمب قاسيينن  ويشتكوا منه النه عمل صالحا يوم السبت. والديني

  لخطيئة عواقبلاالمر مفهوم، . إذا عاد يخطئ المستقبل ما سيحدث له فيلِ تحذير فكان االنسان 
  االبدي. ملآلالهو فقدان الخالص االسوء و دية.  ن أبتكوكن مم

 هخالصعلى حصل  يما يقدر ولكنه يرفصها، بيسوع  خالصال رسالةيسمع   إذا االنسان .مفهوم
فإن أخطأنا عمدا برفضنا للمسيح بعد حصولنا على معرفة الحق، ال تبقى  كتوب: كما هو م .أبدا

بل انتظار العقاب األكيد في لهيب النار التي ستلتهم المتمردين. ويا  هناك ذبيحة لغفران الخطايا،
ويكون   كهو سلغير  ي نأب جيف حياته ه في يقبلو يسوع كالم يسمع  الذيو   له من انتظار مخيف!

َمْن َيْرُفُض التَّْأِديَب   دا.اب .يسوع ينكردون خوف من الناس وال خجل وال كل يوم نعمة هللا لممنون 
 َوَمْن َيْسَمُع ِللتَّْوِبيِخ َيْقَتِني َفْهمًا.   ،ْرُذُل َنْفَسهُ يَ 

يسوع  ومن تركه في تلك الحالة؟ ؟ مرضذاك ال هصابأحتى  هي خطيئت ما ه .هسرير على  سنة 38
أحمال  تحتمضغوطين الينادي والرب يسوع  .شفاهو تحنن الرب . الموضوعما سأله في هذا 

. تعالى اِل َوَأَنا ُأِريُحُكمْ ْتَعِبيَن َوالثَِّقيِلي اأَلْحمَ َتَعاَلْوا ِإَليَّ َيا َجِميَع اْلمُ : ويقولحيرة الالخوف و و  مذنوبه
 .مهما كانت  قيودها واالعتراف بخطاياك وهو يحررك منااليمان الى يسوع بكما أنت  أيضاأنت 

وهو يتأسف على الوقت  هماضية ثقيلة على ضمير ل اعمأمذنب؛ خاطئ هو أكيد أن كل إنسان 
لوراء حتى ما يعمل نفس  ليرجع سنين  يقدركان  اللي خسره في أشياء باطلة أحبها. ويتمنى لو

لكننا . كر به االنكما نفونعيش لماضي لنقدر نرجع ما   .ينفع ماالندم . لكن الوقت فات االغالط
 . كل حينأفضل حياة لنحسن سلوكنا نقدر 

  نقدر األمور ه. هذنفكر نعملها لننتقم وأهذا الصبح  وأأمس  وأهناك أشياء عملناها في الماضي 
 لبغضاء مكانعطي لنوال  أيضانغفر لآلخرين يلزمنا و  .لمصالحةابالتعويض وطلب الغفران  هنصلح

هناك أشياء ما نقدر نصلحها. فنجيبها  و أنفسنا أوال.  فنحن نضرِّ  الشرلما نفكر في   ألننا افي قلبن
خطايانا في  جميع هللا غفر  واالنجيل يبشرنا أن. للغفران وتجديد الحياة يسوع المسيح باسمهللا الى 

: الى من نذهب يا  اذهب وال تعود تخطئ. ونحن نقولالرب: يقول . إبنه الوحيد ربنا يسوع المسيح
 ؟ ونحن نتبعك بال رجوع إبن هللا الحيونحن آمنا أنك   األبديةرب وعندك أنت كلمة الحياة 



ِحيُم ُيْحِسُن ِإَلى َنْفِسهِ  ُجُل الرَّ و  َواْلَقاِسي يؤذي ذاته. َالرَّ ْحَمِة.الرَّبُّ َرِحيٌم َوَرُأوٌف َطِويُل الرُّ   ِح َوَكِثيُر الرَّ
ْهِر. أَلنَُّه   َجاِزَنا َحَسَب آَثاِمَنا.َلْم َيْصَنْع َمَعَنا َحَسَب َخَطاَياَنا َوَلْم يُ  اَل ُيَحاِكُم ِإَلى اأَلَبِد َواَل َيْحِقُد ِإَلى الدَّ

َماَواِت َفْوَق اأَلْرِض َقِوَيْت َرْحَمُتُه َعَلى َخاِئِفيهِ ِمْثُل اْرِتَفاِع ال َكُبْعِد اْلَمْشِرِق ِمَن اْلَمْغِرِب َأْبَعَد َعنَّا  .سَّ
واطرحوا  حين الوقتتواضعوا تحت يد هللا القديرة لكي يرفعكم عندما ي :أيضايقول الكتاب  َمَعاِصَيَنا.

   ألنه هو يعتني بكم. عليه ثقل همومكم كلها

ها أنت قد عدت صحيحا فال شفاه:  مابعدهمِّه سبب مرض ذاك المشلول؛ إنما قال له ما يسوع 
 الرجلاك ض ذن مر كان يعرف أيسوع الرب أكيد أن . أترجع إلى الخطيئة لئال يصيبك ما هو أسو 

يدعونا اليه  الشافي العظيم يسوع . طاياهخه  ل ذكر وال حتقرهوال ا نتيجة خطيئة. لكن ما تهمه كان
بااليمان في الفرصة لحياة جديدة. ويعطينا السالم و  نار ى ضمائلوتهمتها عوآثامنا خطايانا رفع يل

  معنا.هللا : الذي معناه وعمِّانوئيل. معناه: هللا مخلصإسمه كلمته الحية والفعالة. و إسمه المبارك  

ه  مس لأينما ت يسير من السيء الى االسوء ضيمر كله العالم  .لناس غارقون في محنتهم اليائسةا
النبي . والمخلص الشافي الحييسوع يح سنعمة هللا بالم لورفضه بسبب الخطيئة  أوجاعكله  يتألم.

َواْلَقْلَب ِبَكاِمِلِه َمِريٌض.    ِتِه َسِقيمٌ ْملَ الرَّْأَس ِبجُ  :لاقف  ن قبل يسوعقرو 7هذه الحقيقة وصف إشعياء 
  َوَلْم ُتَضمَّدْ  ِفيِه َعاِفَيٌة. ُكلُُّه ُجُروٌح َوَأْحَباٌط َوُقُروٌح َلْم ُتَنظَّفْ  ِمْن َأْخَمِص اْلَقَدِم ِإَلى ِقمَِّة الرَّْأِس َلْيَس 

ْيِت.  ساَلمًا َأْتُرُك َلُكْم. ساَلِمي ُأْعِطيُكْم. َلْيَس َكَما يقول لنا في االنجيل: لرب يسوع واَوَلْم ُتَليَّْن ِبالزَّ
 . يسوع والعالم. لمن نسمع ومن نتبع؟ اَل َتْضَطِرْب ُقُلوُبُكْم َواَل َتْرَهبْ فُيْعِطي اْلَعاَلُم ُأْعِطيُكْم َأَنا. 

الماء  ي من حين آلخر ويحرك جكان ي كالم ان ادو يعتق وكانوان وكثير  مرضى واكان ركةي تلك البِ ف
  َوَكْم ِمْن َمرَّة  وذاك المريض قال ليسوع:  ما كان مرضه.مه  يشفى ولاألزل ين منفكان  البركة في

. ياتاو هذه الر   مثل تصدقزمان الناس قديم المن . َحاَوْلُت النُُّزوَل، َفَكاَن َغْيِري َيْنِزُل َقْبِلي َداِئماً 
للحصول على الشفاء والنجاح السحر والشعوذة ن عملوستويقبور اليزوروا الناس  كثيرة بلدانفي 

ة  لخدم ةرسلم إال أرواحا خادمة   ما هي ا أننيعلمالكتاب المقدس أما عن المالئكة ف. وغير ذلك
من   ويحررنا نافيشالمسيح الذي يوع هو على يس حدثالالتركيز في هذا  .يرثون الخالصالذين 

 ايا. مسيطر على العالم بالخطسلطان إبليس ال

ولو الكتاب ما  ركة؟شفى كل المرضى الذين كانوا في تلك البِ ما يسوع لمذا ربما يسأل أحدنا: و 
يبشرنا يوحنا التلميذ  .بالفعل كلهم شفاهمشفاهم أم ال إال أننا نؤمن أن الرب في رحمته  يقول هل



اَم تاَلِميِذِه َلْم ُتْكَتْب ِفي َهَذا اْلِكَتاِب.قائال: في نهاية إنجيله  َوَأمَّا  َوآَيات  ُأَخَر َكِثيَرًة َصَنَع َيُسوُع ُقدَّ
ِ َوِلَكْي َتُكوَن َلُكْم ِإَذا آَمْنُتْم َحَياٌة ِباْسِمِه. َهِذِه َفَقْد ُكِتَبْت ِلُتْؤِمُنوا وختم   َأنَّ َيُسوَع ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َّللاَّ

وهناك أمور أخرى كثيرة عملها يسوع، أظن أنها لو دونت واحدة فواحدة، لما :  فقالشهادته للحق 
 .  كان العالم كله يسع ما دون من كتب

كلمته  لسمع يعطينا دائما الفرصة لن. فهو  الصبربو خاصة طرق ب ناكل واحد في يتعامل معاآلب  هللا
ل في الكالميحت ما. ف قبل ما ننطق بهاليه  اجحتن ام  يعرفهللا  . بكالمناب  جينو  لرب يريد ا .اج نطوِّ

هللا حسب رحمتك، وامح معاصي حسب كثرة    ارحمني يا ونقول له: نعم  تواضعو   بثقة ننظر اليهأن 
نني أقر بمعاصي، وخطيئتي ماثلة أمامي  فإ اغسلني كليا من إثمي، وطهرني من خطيئتي. أفتك.ر 

 إبنك الحبيب يسوع المسيح. آمين.   باسموأنا أطلبك أغفر لي  إليك وحدك أخطأت، دائما.

 .األفضللى تتغير ا  واألمور  يا رب ُقْل َكِلَمةً لجسد الميت. لوالنور القوِّة لشفاء و ايسوع كلمة  في
، كلمة واحد منك  البغضاء المشتعلة داخلنا وتنزع كل حقد ومرارة تطفئالحبيب   يسوعمنك يا كلمة 

 وتشفي.  وتفرح  ح واتعش الرو يا رب تطمئن 

 الناس ين منض و رفلمالخير بشكل خاص لفعل يسوع يتحدث عن االمتنان والجحود.  نص اليوم
تهموا  ف نأما رجال الديه. ب مإيمانهمعبرين عن ه و شكر قليلون و . وا بهلذين ما آمنالخير كذلك لو 

دون   لجميعلفعل الخير يسوع . ي الناس حتى في السبتخاطئ النه كان يشفو  مجدِّف هأنيسوع 
 فهل تؤمن به؟  .المخلصالحي  إبن هللاهو  الى التوبة واالعتراف به الجميع . وكان يدعو تمييز

يِسيَن اْلَمْحُبوِبيَن اْحَشاَء َرْأَفات  وختاما أيها االخوة،    َوَداَعةً وَ  َوَتَواُضعاً  َوُلْطفاً  اْلَبُسوا َكُمْخَتاِري هللِا اْلِقدِِّ
َوُمَساِمِحيَن َبْعُضُكْم َبْعضًا اْن َكاَن أَلَحد  َعَلى اَحد  َشْكَوى. َكَما  َوُطوَل البال ُمْحَتِمِليَن َبْعُضُكْم َبْعضاً 

َوْلَيْمِلْك   َمالِ َوفوق هذا كله اْلَبُسوا اْلَمَحبََّة الَِّتي ِهَي ِرَباُط اْلكَ  اْنُتْم اْيضاً افعلوا  َغَفَر َلُكُم اْلَمِسيُح َهَكَذا
نعمة ربنا يسوع و  آمين.. َوُكوُنوا َشاِكِرينَ  ِفي ُقُلوِبُكْم َساَلُم هللِا الَِّذي اَلْيِه ُدِعيُتْم ِفي َجَسد  َواِحد  

   مين.كل يوم. آمعكم وسالمه المسيح 


