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نعمة وسالم لكم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح .موضوعنا اليوم هو االيمان والكفر؛
العمي الجسدي والعمي الروحي .والعظة هي في إنجيل يوحنا .االصحاح التاسع واآليات
 24الى  .38اليكم القراءة باسم يسوع المسيح.
َفدعوا ثَاني ًة اإلنس َّ
ان أَع َمى َوَقالُوا َل ُه :أَعط َمجداً َّلِل؛ َنح ُن َنعَل ُم أ َّ
ان
َن َه َذا اإلن َس َ
ان الذي َك َ
َ َ
ََ
َ
اآلن
اب :أ َ
ئ ُه َو؟ َلس ُت أَعَل ُم .إَّن َما أَعَل ُم َشيئاً َواحداً :أَني ُكن ُت أَع َمى َو َ
َخاط ٌ
َخاط ٌ
َج َ
ئَ .فأ َ
ف َفتَ َح َعيَني َك؟ أَ َج َاب ُهمُ :قل ُت َل ُكم َوَلم تَس َم ُعوا.
صَن َع ب َك؟ َكي َ
أُبص ُرَ .فَقالُوا َل ُه أَيضاًَ :ما َذا َ
ل َما َذا تُر ُيدو َن أَن تَس َم ُعوا أَيضاً؟ أََل َعَّل ُكم أَنتُم تُر ُيدو َن أَن تَص ُيروا َل ُه تالَمي َذ؟ َف َشتَ ُموهُ َوَقالُوا:
وسىَ .نح ُن َنعَل ُم أ َّ
َما َه َذا َف َما
وسى َكَّل َم ُه َّ
َّللاُ َوأ َّ
اك َوأ َّ
أَن َت تلمي ُذ َذ َ
َن ُم َ
َما َنح ُن َفإَّنَنا تالَمي ُذ ُم َ

اب ال َّر ُج ُل :إ َّن في َه َذا َع َجباً إَّن ُكم َلستُم تَعَل ُمو َن من أَي َن ُه َو
َج َ
َنعَل ُم من أَي َن ُه َو .أ َ
َعيَن َّيَ .وَنعَل ُم أ َّ
َّللاَ َوَيف َع ُل َمش َيئتَ ُه
َحٌد َيتَّقي َّ
َن َّ
َّللاَ الَ َيس َم ُع لل ُخ َ
طاةَ .وَلكن إن َك َ
ان أ َ
َيس َم ُعُ .من ُذ َّ
الدهر َلم ُيس َمع أ َّ
َّللا َلم
َحداً َفتَ َح َعيَني َموُلوٍد أَع َمىَ .لو َلم َي ُكن َه َذا م َن َّ
َن أ َ

َوَقد َفتَ َح
َفل َه َذا

َيقدر أَن َيف َع َل َشيئاًَ .قالُوا َل ُه :في ال َخ َ
ط َايا ُولد َت أَن َت ب ُجمَلت َك َوأَن َت تُ َعل ُمَناَ .فأَخ َر ُجوهُ
ابَ :من ُه َو
ال َل ُه :أَتُؤم ُن بابن َّ
َج َ
َّللا؟ أ َ
َخارجاًَ .ف َسم َع َي ُسوعُ أََّن ُهم أَخ َر ُجوهُ َخارجاً َف َو َج َدهُ َوَق َ
َّ
َّ
ال :أُوم ُن َيا َسي ُد.
ال َل ُه َي ُسوعَُ :قد َأرَيتَ ُه َوالذي َيتَ َكل ُم َم َع َك ُه َو ُه َوَ .فَق َ
َيا َسي ُد ِلُوم َن به؟ َفَق َ
َو َس َج َد َل ُه.
هذه بشارة االنجيل المقدس

يسوع كان مع تالميذه لما شافوا هذا الارجل المولود أعمى .والتالميذ َسأَلواَ :يا ُم َعل ُم َمن
ال
طأََ ،ه َذا أَم والداه َحتَّى ُول َد أَع َمى؟ فأجابهم :الَ َه َذا أَخ َ
أَخ َ
طأَ َوالَ أََب َواهُ َلكن لتَظ َه َر أَع َم ُ
َّللا فيه .ينبغي أَن أَعمل أَعم َّ
َحٌد
َّ
ال الذي أَرَسَلني َما َد َام َن َه ٌارَ .يأتي َلي ٌل ح َ
ََ
يع أ َ
ين الَ َيستَط ُ
ََ َ َ
صَن َع م َن
أَن َيع َم َلَ .ما ُدم ُت في ال َعاَلم َفأََنا ُن ُ
ور ال َعاَلمَ .ق َ
ال َه َذا َوتََف َل َعَلى اِلَرض َو َ

ال َل ُه :اذ َهب اغتَسل في برَكة سل َو َامَّ ،الذي
التُّفل طيناً َو َ
طَلى بالطين َعيَني اِلَع َمى َوَق َ
ضى َواغتَ َس َل َوأَتَى َبصي اًر .هذا نقراه في بداية هذا االصحاح.
تَفس ُيرهُ ُمرَس ٌلَ .ف َم َ
والخبر وصل لرؤساء اليهود الدينيين فغضبوا على الرجل المولود أعمى النه غسل عينيه
في بركة كما قال يسوع له وكان نهار السبت وهذا بالنسبة لهم كان خطأ كبير النه ال
يجوز أي عمل يوم السبت حسب شريعة موسى لهم .لكن هذا إنسان مولود أعمى لم

يرى النور أبدا وال اِللوان وال اِلشكال وال كان يعرف أين كان يسير حتى فتح يسوع

َّللا
ان َلي َس م َن َّ
عينيه .وكل ما وجده رجال الدين أن يقولوه على يسوع هوَ :ه َذا اإلن َس ُ
السب َت .وهم أيضا كسروا السبت النهم اجتمعوا ليحكموا على إنسان كان
ظ َّ
ِلََّن ُه الَ َيحَف ُ
مولود أعمى فصار يرى .حماقة الدينيين أنهم يعلموا وما يعمـلوا .ويفرحوا أكثر بالشر.

الفريسيون ما صدقوا المولود أعمى .فاستدعوا والداه وهما قالواَ :ه َذا ابُنَنا ُول َد أَع َمى .رغم
هذا ،حبوا يتحققوا َف َد َعوا ثَانَي ًة المولود أعمى َوَقالُوا َل ُه :أَعط َمجداً َّلِل َنح ُن َنعَل ُم أَ َّن َه َذا
ان َخاطئٌ .أعط َمجداً َّلِل ،أي :إتق هللا ،خاف هللا .اسمع لنا .احنا نعرف أن هذا
اإلن َس َ
اإلنسان خاطئ .ما كانوا يقدروا يذكروا حتى إسمه .كانوا يقولوا :هذا .في يوم آخر قالوا

ان .الن يسوع أظهر لهم سلطانه وأعلن لهم أنه إبن هللا وكان يصنع
له مباشرة :ب َك َشي َ
طٌ
الخير حتى في السبت .وهم رفضوه وكرهوه وبحثوا على قتله.
الناس تفتخر باِلعياد والمواسم واالشهر ولكن لما يسمعوا إسم يسوع يهيجوا بالغضب.
الرجل المولود أعمى الذي شفاه يسوع ما خاف من رجال الدين .كان أعمى فصار يرى.
ما نسى قول يسوع :اذ َهب اغتَسل في برَكة سل َو َام .واالن واجه العلماء ينظر لهم بعينيه
في عيونهم النه كان أعمى واالن بفضل يسوع أصبح يشوف وبدأ هو يعلم شيوخ اليهود
اللي قضوا حياتهم كلها في دراسة شريعة موسى وكتب اِلنبياء وقال لهم :كنت أعمى

واالن أبصر .الدين قوي يحبس البشر في الممارسات الشكلية ويعطيهم الفكرة أنهم أتقياء

على حق وهم في الواقع عميين وفي ظالم حتى يشرق عليه يسوع بنور كلمته الحية.

عيون المنافقين مفتوحة لكنهم ال يبصرون؛ يسمعوا لكن ال ينصتون .لو يتركوا حماقتهم
ليوجدوا الصواب .حتى الجاهل إذا سمع كلمة يسوع المسيح يكتسب الحكمة الن كلمة

صاد َق ٌة وهي تَ ُرُّد َّ
النف َس وتجعل ال َجاه َل َحكيماً .وليس كثرة الكالم والعلم والمعرفة هم
هللا َ
يطهروا االنسان يجعلوه يعرف هللا بالحق .يسوع عرفنا هللا الحق وعرفنا أنه هو نزل من
السماء ،في هذا االنجيل يقول :خرجت من عند اآلب وأتيت إلى العالم .ويقول للمدعين

َّللا َوأَتَي ُتَ .لم آت من
ُّونني ِلَني َخ َرج ُت من َّ
ان َّ
َّللاُ أََب ُ
اكم َل ُكنتُم تُحب َ
التقوى وااليمانَ :لو َك َ
َنفسيَ ،بل هو أَرَسَلني .ل َما َذا الَ تَف َه ُمو َن كالَمي؟ ِلََّن ُكم الَ تَقد ُرو َن أَن تَس َم ُعوا َقولي.
المولد أعمى شاف يسوع وشهد له أمام علماء اليهود بدون خوف النه كان أعمى واختبر
قوة كلمة يسوع وجوده .قال لهمُ :قل ُت َل ُكم َوَلم تَس َم ُعوا .فشتموه وقالوا :أنت تلميذه أما
نحن فتالميذ موسى؛ نحن نعلم أن موسى كلمه هللا ،أما هذا فال نعلم له أصال .غرب

كيف المتدينون يتكلموا على هللا وموسى وفي نفس الوقت ينكروا كالم هللا .موسى هو
تنبأ عن المسيح ،أن هللا يرسل لهم نبي آخر مثل موسى فكانوا يعرفوا أن الوعد يتعلق
بالمسيح .كانوا يعرفوا من كتبهم من هو المسيح ومن أين يأتي ،لكنهم قالوا ما يعرفوه.
الدين قوي يحبس البشر في الممارسات الشكلية ويعطيهم الفكرة أنهم أتقياء على حق

وهم في الواقع عميين وفي ظالم يتخبطون .اليهود والمسلمون يتشابهوا في العقيدة أن هللا

واحد ،لكن ينقصهم اِلهم :يسوع الوسيط الواحد بين هللا والناس ،الطريق الحقيقي والحي
الى ملكوت السماوات .يسوع ما تكلموا عن الدين .في الواقع ،رجال الدين ورجال العالم
هم قتلوه .الدين الحقيقي عند هللا هو دين المحبة .هللا محبة وهو أثبت لنا محبته النه
ونحن ما زلنا خاطئين مات يسوع المسيح من أجلنا .ووصية الرب هي للمحبة بالضبط.
الرب َعَل َّي ِلََّن ُه َم َس َحني
يسوع جاء كما كان متنبئا عليه .في سفر إشعياء يقولُ :رو ُح َّ
ين باإلطالَق ولل ُعمي
ين أَرَسَلني ِلَشف َي ال ُمن َكسري الُقلُوب ِلَُناد َي لل َمأ ُسور َ
ِلَُبش َر ال َم َساك َ

الرب ال َمق ُبوَلة .يسوع لم يأت من
ين في ال ُحريَّة َوأَكرَز ب َسَنة َّ
صر َوأُرس َل ال ُمن َسحق َ
بالَب َ
نفسه .هللا أرسله .فكان يعمل أعمال هللا وما كان يطلب المجد لنفسه ،لكن هلل الذي
أرسله .أعطى عينين جدد للمولود أعمى .الى اليوم لم نسمع أن اِلطباء صنعوا عينين
لمولود أعمى .كل معجزات يسوع كانت بقوة هللا وروحه القدس للخير للناس وليريهم أنه
هو الطريق والحق والحياة .لتستنير بصائر قلوبهم فيعلموا ما في دعوته لهم من رجاء.
كل من ذاق جود هللا ومحبته في يسوع المسيح اختبر الصعوبات من أهله وعشيرته .لما
عرفوا أننا نؤمن بإبن هللا الذي أشرق فينا بنوره المجيد وأخرجنا من الظلمة الى االنجيل،

عوضا ما يفرحوا معنا ،مذا عملوا؟ اللعن والتهديد والبراءة من دمنا ومعهم الدينيون .لكن
ما يهم .حنا نؤمن ونعرف أن هللاُ َم َعَنا وال شي وال أحد يقدر َيفصلَُنا َعن َم َحبَّة ال َمسيح؛
طٌر وال السيف ِلننا في
ضيق وال االضط َهاد وال ال ُجوع وال ال ُعري وال أي َخ َ
ال الش َّدة وال ال َ
َّ
َحبََّنا.
َهذه َجميع َها َيع ُ
ص ُارَنا بالذي أ َ
ظ ُم انت َ
ولهذا نحن كذلك نقول مع الرسول بولسَ :فإني ُمتََيق ٌن أََّن ُه الَ َمو َت َوالَ َحَياةَ َوالَ َمالَئ َك َة
ور َحاض َرةً َوالَ ُمستَقَبَل ًة َوالَ ُعل َو َوالَ ُعم َق َوالَ َخليَق َة أُخ َرى تَقد ُر
ُم َ
اء َوالَ ُقَّوات َوالَ أ ُ
َوالَ ُرَؤ َس َ
َّ
ع َربَنا .العالم أعمى يعيش في الظالم
أَن تَفصَلَنا َعن َم َحبَّة هللا التي في ال َمسيح َي ُسو َ
والخف .ما يعرف ضمان وال سالم .اللسان الوحيد اللي ينطق به هو لسان البغضاء
والحرب .الناس تصرخ في كل مكان .مظاهرات وفوضى؛ النار والدخان والقتل والدم

ن َّ
اء
على اِلرضَ .حمُقوا في أَف َكارهم َوأَظَل َم َقل ُب ُه ُم ال َغب ُّي َوَبيَن َما ُهم َيزُع ُمو َ أَن ُهم ُح َك َم ُ
ص ُاروا ُج َهالَ َء .واالسوء هو أنهم يتكلموا على هللا وهم يزرعوا الفوضى على اِلرض.
َ
يسوع يقول في هذا االصحاح :لدين ٍ
َّ
ين الَ
ََُ
ونة أَتَي ُت أََنا إَلى َه َذا ال َعاَلم َحتَّى ُيبص َر الذ َ
َّ
ين ُيبص ُرو َن .يسوع وضع حكمه على الدينيين وكل الذين يسوعون
ُيبص ُرو َن َوَيع َمى الذ َ

اآلن تَُقوُلو َن إَّنَنا ُنبص ُر
كالمه ويرفضوه يقولَ :لو ُكنتُم ُعمَياناً َل َما َك َانت َل ُكم َخطَّي ٌة َوَلكن َ
َف َخطيَّتُ ُكم َباقَي ٌة .ثم في متابعة تأملنا في هذا النص نشوف كيف الدينيون طردوا الرجل

المولود أعمى َخارجاً من مجمعه الن كالمه ما عجبهم .ويسوع َو َج َدهُ .الرب ما يتخلى
على ما بدأه .فهو يتابع عمله ويتممه النه امين .هذا إسمه في الكتاب المقدس .اِلمين.
يسوع الشافي العظيم مخلص الخطاة .يفتح أعينهم ويشفيهم ويجدد حياتهم .معه نرى
الحياة وال نخاف .هو الذي بدأ فينا عمال صالحا يكمله .يسوع وجد المطرود من مجامع
ال َل ُه َي ُسوعَُ :قد َأرَيتَ ُه
ال َل ُه :أَتُؤم ُن بابن َّ
َج َ
َّللا؟ أ َ
ابَ :من ُه َو َيا َسي ُد ِلُوم َن به؟ َفَق َ
وَق َ
َّ
َّ
ال :أُوم ُن َيا َسي ُدَ .و َس َج َد َل ُه .علماء اليهود ما عرفوا أن
َوالذي َيتَ َكل ُم َم َع َك ُه َو ُه َوَ .فَق َ

يسوع هو المسيح الموعود والمرسل من هللا .دينهم أعمى قلوبهم وجعلها جافة .والرب

يسوع يعرف نفسه للمتواضعين .مثل هذا المولود أعمى الذي شفاه الرب؛ وكذلك مرأة
َّ
سامرية التي قالت يسوع في حديثه معها :أََنا أَعَل ُم أ َّ
يح َيأتي،
ال َل ُه ال َمس ُ
َن المسيا الذي ُيَق ُ
ٍ
ُكل ُمك ُه َو .الرب يسوع هو
ال َل َها َي ُسوعُ :أََنا َّالذي أ َ
اء َذ َ
اك ُيخب ُرَنا ب ُكل َشيء .فَق َ
َف َمتَى َج َ
الذي قال أنه ما يعرف نفسه لكل العالم ،إال للذين اختارهم هو.

َّ
ظ َها َف ُه َو َّالذي ُيحبُّني َواَّلذي ُيحبُّني
اي َوَيحَف ُ
ص َاي َ
يقول في هذا االنجيل :اَلذي عن َدهُ َو َ
ُّه َوأُظه ُر َل ُه َذاتي .لما العلماء في الدين وشريعة موسى قالوا للمولود
ُّه أَبي َوأََنا أُحب ُ
ُيحب ُ
أعمى أنهم َيعَل ُمون أ َّ
َخاطئٌ ُه َو؟ َلس ُت أَعَل ُم .إَّن َما أَعَل ُم
اب :أ َ
َن َه َذا اإلن َس َ
َج َ
ان َخاطئٌ ،أ َ

اآلن أُبص ُر .كنت في الظالم ،واالن انا في النور .كنت
َشيئاً َواحداً :أَني ُكن ُت أَع َمى َو َ
في الجهل ،واالن أنا في الصواب .ورغم الضيق والمشقات والخوف أنا أعرف بمن
أومن .نجبر كالم مثل هذا عند الرسول بولس الذي كان يواجه العناد واالضطهاد من

ور أَيضاًَ .لكَّنني َلس ُت أَخ َج ُل
رجال الدين المنافقين ،قال :ل َه َذا َّ
ُم َ
السَبب أَحتَم ُل َهذه اِل ُ
يعتي إَلى َذل َك الَيوم .وكل مؤمن
آمن ُت َو ُموق ٌن أََّن ُه َقادٌر أَن َيحَف َ
ظ َود َ
ِلََّنني َعال ٌم ب َمن َ
بيسوع يقدر يقول كذلك :كنت أعمى أتخبط في الظالم فأشرق علي هللا بنور إبنهَ .ما
ع ال َحَياة .بُنورهَ َن َرى ُنو اًر .آمين .ونأخذ بركة كلمة الرب كما
أَك َرَم َرح َمة هللا .عن َدهَ َين ُبو َ
الر ُّب ب َوجهه َعلي َك
يء َّ
جاتنا في الكتاب المقدس .يقولُ :يَبارُك َك َّ
الر ُّب َوَيح ُرُس َكُ ،يض ُ

الر ُّب َوج َه ُه َعلي َك َوَيمَن ُح َك َسالماً باسم اآلب واالبن والروح القدس ،آمين
َوَير َح ُم َكَ ،يرَف ُع َّ

