
Sunday 18.10.2020 – John 9: 24-38. Aihe: Usko ja epäusko -  
 38-24: 9يوحنا  - والكفراإليمان : الموضوع

 

موضوعنا اليوم هو االيمان والكفر؛ ح. من هللا أبينا والرب يسوع المسي سالم لكم نعمة و 
يات التاسع واآل. االصحاح يوحناي إنجيل هي فة عظالعمي الجسدي والعمي الروحي. وال

 قراءة باسم يسوع المسيح. الاليكم  .38الى  24
 

دًا لِل َّ  ا َثان  َفَدَعو   َمى َوَقاُلوا َلُه: أَع ط  َمج  ي َكاَن أَع  ن َساَن الَّذ  ن َساَن  ؛َيًة اإل  َلُم َأنَّ َهَذا اإل  ُن َنع  َنح 
ٌئ. ٌئ ُهَو؟ َلس  َفَأَجاَب:  َخاط  َلُم. إ نَّ َأَخاط  َلُم شَ ُت أَع  دًا:َما أَع  َمى َواآلَن  ي ئًا َواح  َأن  ي ُكن ُت أَع 

ُر.  َمُعوا. َقاُلوا َلُه َأي ضًا: َماَذا َصَنَع ب َك؟ َكي َف َفَتَح َعي َني َك؟ أَ فَ ُأب ص  : ُقل ُت َلُكم  َوَلم  َتس  َجاَبُهم 
مَ  يُروا َلُه ر يُدوَن َأن  لَُّكم  َأن ُتم  تُ ُعوا َأي ضًا؟ َأَلعَ ل َماَذا ُتر يُدوَن َأن  َتس  يَذ؟ َفَشَتُموُه َوَقاُلوا: َتص  تاَلم 

ُن َنع  ت  َأن َت  يُذ ُموَسى. َنح  ُن َفإ نََّنا تاَلم  يُذ َذاَك َوَأمَّا َنح  َلُم َأنَّ ُموَسى َكلََّمُه َّللاَُّ َوَأمَّا َهَذا َفَما ل م 
َلُم م ن  َأي   ن  َأي َن ُهَو َوَقد  فَ نَّ إ   َهَذا َعَجباً رَُّجُل: إ نَّ ف ي َن ُهَو. َأَجاَب الَنع  َلُموَن م  ُتم  َتع  َح تَ ُكم  َلس 

َمُع ل ل ُخَطاة   .َعي َنيَّ  َلُم َأنَّ َّللاََّ اَل َيس  يَئَتُه َفل َهَذا َولَ  .َوَنع  َعُل َمش  ك ن  إ ن  َكاَن َأَحٌد َيتَّق ي َّللاََّ َوَيف 
َمُع. يَ  َمع  ُمن ُذ الدَّ س  َمى. َلو  َلم  َيُكن  َهذَ َتَح َعي َني  مَ َأنَّ َأَحدًا فَ  ه ر  َلم  ُيس  ُلوٍد أَع  م َن َّللاَّ  َلم   او 

َعَل َشي ئًا. ر  َأن  َيف  د  َلت َك َوَأن َت ُتَعل  ُمَناَقاُلوا َلُه:  َيق  َت َأن َت ب ُجم  َرُجوهُ . ف ي ال َخَطاَيا ُول د   َفَأخ 
عَ  َرُجوُه َخار  َيُسوُع َأنَُّهم   َخار جًا. َفَسم  ُن ب اب ن  َّللاَّ   َفَوَجَدهُ جًا َأخ  م  َأَجاَب: َمن  ُهَو  ؟َوَقاَل َلُه: َأُتؤ 

ُوم   ُن يَ َيا َسي  ُد ِل  ي َيَتَكلَُّم َمَعَك ُهَو ُهَو. َفَقاَل: ُأوم  ا َسي  ُد. َن ب ه ؟ َفَقاَل َلُه َيُسوُع: َقد  َرَأي َتُه َوالَّذ 
 َلُه. َوَسَجدَ 

 هذه بشارة االنجيل المقدس
 

َيا ُمَعل  ُم َمن   :او لأَ سَ لتالميذ وا .مولود أعمىالجل ار الهذا مع تالميذه لما شافوا كان  وعيس
َطأَ  َمى؟ ه والدا  َهَذا َأم   ،َأخ  َماُل : ابهمفأج  َحتَّى ُول َد أَع  َهَر أَع  َطَأ َواَل َأَبَواهُ َلك ن  ل َتظ  اَل َهَذا َأخ 

َمَل أَع   َّللاَّ  ف يه . ي َأن  أَع  َسَلن ي َما َداَم نَ َمالَ َين َبغ  ي َأر  يَن الَ لَ َهاٌر. َيأ ت ي  الَّذ  ٌل ح  يُع َأَحٌد  ي  َتط  َيس 
َمَل.أَ  ُت ف ي ال َعاَلم  َفَأَنا ُنوُر ال َعاَلم   ن  َيع  َن  .َما ُدم  ض  َوَصَنَع م  َقاَل َهَذا َوَتَفَل َعَلى اَِلر 



ين  َعي َني  اِلَ  ينًا َوَطَلى ب الط   ل  ط  َمىالتُّف  ل  َوَقاَل َلُه:  ع  َكة  س  ل  ف ي ب ر  َتس  ي   ،امَ وَ اذ َهب  اغ  الَّذ 
يرُ  س  يراً َتف  َتَسَل َوَأَتى َبص  َسٌل. َفَمَضى َواغ   ية هذا االصحاح.هذا نقراه في بدا .ُه ُمر 

 

غسل عينيه ه الن  المولود أعمىيهود الدينيين فغضبوا على الرجل رؤساء اللوالخبر وصل 
ه ال الن كبير خطأ كان بالنسبة لهم هذا كان نهار السبت و و له  ل يسوعكما قافي بركة 

 ملإنسان مولود أعمى لكن هذا  .موسى لهمحسب شريعة  السبتيوم  عمليجوز أي 
يسوع  فتححتى  سيركان ي أين كان يعرف ال و  وال اِللوان وال اِلشكالأبدا النور  ى ير 

ن َسانُ  هو:يسوع  لىعأن يقولوه دين كل ما وجده رجال الو  .عينيه َن َّللاَّ   َهَذا اإل  َلي َس م 
ب َت  َفُظ السَّ كان إنسان ليحكموا على ا اجتمعو كسروا السبت النهم  أيضاوهم  .َِلنَُّه اَل َيح 

 يفرحوا أكثر بالشر.و لوا. مـ عوما ي  مواحماقة الدينيين أنهم يعل  . فصار يرى  مولود أعمى
 

مَ ُول َد أَ ا اب ُنَنا ذَ هَ  :هما قالواو والداه عوا تداسف. أعمى دلو و لما اصدقو  ماسيون الفري  رغم  .ىع 
ا واققتح يحب وا هذا،  دًا قَ وَ  مولود أعمىالَثان َيًة  َفَدَعو  ط  َمج  َلُم أَ  لِل َّ  اُلوا َلُه: أَع  ُن َنع  نَّ َهَذا َنح 
ن سَ  ٌئ.اإل  دًا ط عأ  اَن َخاط  احنا نعرف أن هذا إت ق هللا، خاف هللا. اسمع لنا.  أي: ،لِل َّ  َمج 

في يوم آخر قالوا  حتى إسمه. كانوا يقولوا: هذا.ما كانوا يقدروا يذكروا . خاطئنسان اإل
لهم أنه إبن هللا وكان يصنع أعلن يسوع أظهر لهم سلطانه و الن . ب َك َشي َطانٌ : مباشرةله 

  .وبحثوا على قتله رفضوه وكرهوه وهمالسبت.  فيالخير حتى 
 

. غضبباليجوا هيسوع ي  إسموا يسمعلما  ولكن واالشهروالمواسم  ادعي باِلالناس تفتخر 
كان أعمى فصار يرى.  .رجال الدين خاف منالرجل المولود أعمى الذي شفاه يسوع ما 

ل َوامَ  :يسوعما نسى قول  َكة  س  ل  ف ي ب ر  َتس  عينيه ب ينظر لهم العلماء  هواج االن و  .اذ َهب  اغ 
يهود شيوخ الهو يعلم  بدأشوف و أصبح ي يسوع بفضل  نواالأعمى  كان النهفي عيونهم 

مى عوقال لهم: كنت أ  ة شريعة موسى وكتب اِلنبياءاللي قضوا حياتهم كلها في دراس
أنهم أتقياء يعطيهم الفكرة في الممارسات الشكلية و  لبشرا يحبسقوي  ين الد   واالن أبصر.

 ته الحية. يه يسوع بنور كلمظالم حتى يشرق علفي و  على حق وهم في الواقع عميين



 
حماقتهم وا كتر لو ين. نصتو لكن ال ي  ايسمعو ال يبصرون؛  هملكنمفتوحة  المنافقين عيون 

الن كلمة  المسيح يكتسب الحكمةيسوع كلمة إذا سمع حتى الجاهل  .وجدوا الصوابي ل
َقٌة هللا  َس تَ وهي َصاد  َل َحك يماً  علتجو  ُردُّ النَّف   هملم والمعرفة العلكالم و اثرة . وليس كال َجاه 

هو نزل من ه وعرفنا أن الحقهللا عرفنا يسوع . الحقهللا ب  يعرف هيجعلو يطهروا االنسان 
للمدعين ويقول  .وأتيت إلى العالم خرجت من عند اآلب :في هذا االنجيل يقول، السماء

بُّوَنن ي ِلَ  :التقوى وااليمان ن  َلو  َكاَن َّللاَُّ َأَباُكم  َلُكن ُتم  ُتح  ُت م  ن  َّللاَّ  َوَأَتي ُت. ن  ي َخَرج  َلم  آت  م 
ي س  َسَلن ي. هو َبل   ،َنف  ل ي. َأر  َمُعوا َقو  ُروَن َأن  َتس  د  َهُموَن كاَلم ي؟ َِلنَُّكم  اَل َتق   ل َماَذا اَل َتف 

 

النه كان أعمى واختبر  بدون خوف اليهودعلماء وشهد له أمام  يسوعشاف لمولد أعمى ا
َمُعوا. قال لهم:  وجوده. ة يسوعقوة كلم أما  أنت تلميذه :وقالوا شتموهفُقل ُت َلُكم  َوَلم  َتس 

غرب . فال نعلم له أصال أما هذا، نحن نعلم أن موسى كلمه هللا؛ نحن فتالميذ موسى
ى هو س الوقت ينكروا كالم هللا. موستكلموا على هللا وموسى وفي نفي المتدينون كيف 

تعلق وعد يوا يعرفوا أن ال كان ف موسى مثلآخر نبي يرسل لهم  هللا تنبأ عن المسيح، أن
  .هو عرفي ماقالوا ، لكنهم ومن أين يأتيم من هو المسيح كانوا يعرفوا من كتبه .بالمسيح

 

أنهم أتقياء على حق يعطيهم الفكرة في الممارسات الشكلية و  لبشرا يحبسقوي  ين الد  
هللا أن عقيدة الفي وا شابهت يوالمسلمون  اليهود. يتخبطون ظالم في و  قع عميينوهم في الوا

الطريق الحقيقي والحي د بين هللا والناس، ح االوسيط الو يسوع  :اِلهملكن ينقصهم ، واحد
. في الواقع، رجال الدين ورجال العالم وت السماوات. يسوع ما تكلموا عن الدينالى ملك

ة وهو أثبت لنا محبته النه ب هللا محي عند هللا هو دين المحبة. ين الحقيقهم قتلوه. الد  
 ووصية الرب هي للمحبة بالضبط.زلنا خاطئين مات يسوع المسيح من أجلنا. ونحن ما 

ُروُح الرَّب   َعَليَّ َِلنَُّه َمَسَحن ي  يقول:فر إشعياء يسوع جاء كما كان متنبئا عليه. في س
َر ال َمَساك يَن َأر   ي  ِلَُبش   ط اَلق  ول ل ُعم  َي ل ل َمأ ُسور يَن ب اإل  ر ي ال ُقُلوب  ِلَُناد  ف َي ال ُمن َكس   َسَلن ي َِلش 



ق   َل ال ُمن َسح  س  ُبوَلة   يَن ف ي ال ُحر  يَّة  ب ال َبَصر  َوُأر  َز ب َسَنة  الرَّب   ال َمق  يسوع لم يأت من  .َوَأك ر 
ما كان يطلب المجد لنفسه، لكن هلل الذي يعمل أعمال هللا و فكان  .نفسه. هللا أرسله

صنعوا عينين  اِلطباءأعطى عينين جدد للمولود أعمى. الى اليوم لم نسمع أن أرسله. 
أنه  وليريهمللخير للناس  روحه القدسهللا و بقوة  سوع كانتلمولود أعمى. كل معجزات ي 

 . ءم من رجاهوته لعلموا ما في دعي ف مهتستنير بصائر قلوب لوالحق والحياة.  هو الطريق

. لما هوعشيرت اختبر الصعوبات من أهله  ومحبته في يسوع المسيح ق جود هللااذ نم كل
 الظلمة الى االنجيل،خرجنا من مجيد وأشرق فينا بنوره الالذي أبن هللا إعرفوا أننا نؤمن ب 

لكن . ون معهم الديني و  والبراءة من دمناعملوا؟ اللعن والتهديد مذا  معنا، ا يفرحواعوضا م
يح  وال شي وال أحد يقدر هللُا َمَعَنا  حنا نؤمن ونعرف أنما يهم .  ُلَنا َعن  َمَحبَّة  ال َمس  ص  ؛ َيف 

ةال ال دَّ َهادوال اال ي قَض وال ال ش  ط  ف ي  ِلننا ي فسال الو َخَطٌر أي وال  ُعر ي وال ال ُجوعوال ال ض 
ه  جَ  يَهذ  ُظُم ان ت َصاُرَنا ب الَّذ  َها َيع  يع   . َأَحبََّنا م 

 

َت َواَل َحَياَة َواَل َماَلئ َكَة لهذا نحن كذلك نقول مع الرسول بولس: و  َفإ ن  ي ُمَتَيق  ٌن َأنَُّه اَل َمو 
َبَلةً  َواَل ُرَؤَساَء َواَل ُقوَّات  َواَل ُأُمورَ  َتق  َرًة َواَل ُمس  رُ َواَل ُعل َو َوالَ  َحاض  د  َرى َتق  َق َواَل َخل يَقَة ُأخ    ُعم 

يح  َيُسوَع َرب  َنا. َلَنا َعن  َمَحبَّة  هللا  الَّت ي ف ي ال َمس  ص   في الظالميعيش أعمى عالم لا َأن  َتف 
ه هو لسان البغضاء ب  قطني اللسان الوحيد اللي . وال سالمما يعرف ضمان . والخف

ان الو النار  ؛اهرات وفوضىظالناس تصرخ في كل مكان. موالحرب.  م   والقتلدخ   والد 
َلَم َقل ُبُهُم ال   .اِلرضعلى  م  َوَأظ  ُقوا ف ي َأف َكار ه  َوَبي َنَما ُهم  َيز ُعُموَن َأنَُّهم  ُحَكَماُء  َغب يُّ َحم 

  .اِلرضعلى هللا وهم يزرعوا الفوضى على  يتكلموا هم. واالسوء هو أنَصاُروا ُجَهاَلءَ 
 

يَن اَل ا إ لَ ل َدي ُنوَنٍة َأَتي ُت َأنَ  :ا االصحاحيقول في هذيسوع  َر الَّذ  ى َهَذا ال َعاَلم  َحتَّى ُيب ص 
ُرونَ  يَن ُيب ص  َمى الَّذ  ُروَن َوَيع  دينيين وكل الذين يسوعون على الوضع حكمه يسوع  .ُيب ص 

يَّةٌ يقول:  كالمه ويرفضوه َيانًا َلَما َكاَنت  َلُكم  َخط  ُر َوَلك ن  اآلَن َتُقوُلوَن إ نََّنا  َلو  ُكن ُتم  ُعم  ُنب ص 
يَُّتُكم  َباق َيةٌ  دوا الرجل طر ثم في متابعة تأملنا في هذا النص نشوف كيف الدينيون  .َفَخط 



يتخلى  الرب ما .َوَجَدهُ يسوع و  .الن كالمه ما عجبهم من مجمعه َخار جاً المولود أعمى 
 . يناِلم. هذا إسمه في الكتاب المقدس. امينالنه ه ويتممه ملع فهو يتابع .ما بدأه  على

 

نرى  معهحياتهم.  هم ويشفيهم ويجددمخلص الخطاة. يفتح أعينالعظيم الشافي يسوع 
ع مجاممن المطرود د سوع وج ي . هو الذي بدأ فينا عمال صالحا يكمله. افنخ ال و الحياة 

ُن ب اب ن  َّللاَّ ؟ َقالَ و  م  َن ب ه ؟ َفَقاَل لَ  َمن  ُهَو َيا َسي  دُ َأَجاَب:  َلُه: َأُتؤ  ُوم  ُه َيُسوُع: َقد  َرَأي َتُه ِل 
ي َيَتَكلَُّم َمَعَك ُهَو ُهَو. ُن  َوالَّذ  عرفوا أن ما علماء اليهود  َلُه.َسَجَد َيا َسي  ُد. وَ َفَقاَل: ُأوم 

الرب و . جافةجعلها و  مهقلوبى دينهم أعم. ود والمرسل من هللايسوع هو المسيح الموع
أة مر د أعمى الذي شفاه الرب؛ وكذلك ثل هذا المولو م متواضعين.للعرف نفسه ييسوع 

َلُم َأنَّ : في حديثه معها يسوعت سامرية التي قال يُح َيأ ت ي المسياَأَنا أَع  ي ُيَقاُل َلُه ال َمس   ،الَّذ 
ءٍ  َجاءَ  َفَمَتى ب ُرَنا ب ُكل   َشي  ي ُأَكل  ُمك  ُهوَ َقاَل َلَها َيُسوُع: ف .َذاَك ُيخ  الرب يسوع هو . َأَنا الَّذ 

 أنه ما يعرف نفسه لكل العالم، إال للذين اختارهم هو. لذي قالا
 

بُّن ي َوا: يقول في هذا االنجيل ي ُيح  َفُظَها َفُهَو الَّذ  ن َدُه َوَصاَياَي َوَيح  ي ع  بُّن ي َالَّذ  ي ُيح  لَّذ 
ُر َلُه َذات   ه  بُُّه َوُأظ  بُُّه َأب ي َوَأَنا ُأح  ى قالوا للمولود سمو  في الدين وشريعة علماءال لما. يُيح 

َلمُ يَ  أعمى أنهم ئٌ  ون ع  ن َساَن َخاط  ٌئ ُهَو؟ َلس  َأَجاَب:  ،َأنَّ َهَذا اإل  َلُم. إ نَّ َأَخاط  َلُم ُت أَع  َما أَع 
دًا: أَ َشي ئًا  ُر.َواح  َمى َواآلَن ُأب ص  م، واالن انا في النور. كنت الكنت في الظ ن  ي ُكن ُت أَع 

ن أعرف بم والخوف أنا شقاتالضيق والم . ورغمفي الجهل، واالن أنا في الصواب
العناد واالضطهاد من واجه نجبر كالم مثل هذا عند الرسول بولس الذي كان ي أومن. 

َجلُ  منافقين، قال:رجال الدين ال ُت َأخ  ه  اُِلُموَر َأي ضًا. َلك نَّن ي َلس  ُل َهذ  َتم  َبب  َأح   ل َهَذا السَّ
م  َوُموق ٌن َأنَُّه  َِلنَّن ي َعال ٌم ب َمن  آَمن تُ  يَعت ي إ َلى َذل َك ال َيو  َفَظ َود  ٌر َأن  َيح  كل مؤمن و  .َقاد 

َما . إبنه ق علي هللا بنورأتخبط في الظالم فأشر أعمى : كنت كذلك قولدر ي بيسوع يق
مَ  َرَم َرح  ن دَ . هللاة َأك  مة الرب كما لأخذ بركة كون آمين.   َنَرى ُنورًا.هَ  َين ُبوَع ال َحَياة . ب ُنور  هَ ع 

ُرُسكَ جاتنا في الكتاب المقدس. يقول:  يُء الرَّ  ،ُيَبار ُكَك الرَّبُّ َوَيح  ه  َعلي َك ُيض  ه  بُّ ب َوج 
َحُمكَ  َنُحَك َسالماً  ،َوَير  َهُه َعلي َك َوَيم  َفُع الرَّبُّ َوج   آمين ،اآلب واالبن والروح القدس باسم َير 


