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ى عظة  ومرحبا بكم إخوتي في االستماع ال  نعمة وسالم لكم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح
هي  عظتنا  و .  متهلك  ونذوق قوةلنرى  االن  ن قلوبنا  عيأ يفتح  أن  الى الرب  ونصلي أيضا  .  يومال

 يسوع:ربنا  قراءة باسم  ال. إليكم  34الى   31واآليات   رشع  نماثالمن إنجيل لوقا االصحاح  

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

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

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

َم ِإَلْيِه. َوَلمَّا اْقَتَرَب َسَأَلُه: َماَذا ُتِريُد َأْن َأْفَعَل ِبَك؟ َفَقاَل: يَ   .اْرَحْمِني ا  َفَوَقَف َيُسوُع َوَأَمَر َأْن يَُقدَّ
ُد  ِإيَماُنَك َقْد َشَفاَك. َوِفي اْلَحاِل َأ  ؛َفَقاَل َلُه َيُسوُع: َأْبِصرْ   َسيِ ُد َأْن ُأْبِصَر. ْبَصَر َوَتِبَعُه َوُهَو ُيَمجِ 

ْعِب ِإْذ َرَأْوا َسبَُّحوا هللَا.  هللَا. َوَجِميُع الشَّ

 ربنا يسوع المسيح له المجدهذا كالم  
 

كم ـل العمل اللي أعطاه له هللا فكان طائعا حتى الموت، موت  عمله.    يسوع وصل الى نهاية
. وشريعة  لتعذيب المذنب حتى الموتوالمشمئزة  الصليب كان الوسيلة الرهيبة  و الصليب.  

َرَنا  والرسول بولس كتب الحقا يقول:    الُمَعلَق َملُعوٌن ِمَن هللِا.  موسى قالت: ِإنَّ اْلَمِسيَح َحرَّ
ِريَعِة ِإْذ َصاَر َلْعَنًة ِعَوضًا َعنَّا أَلنَُّه َقْد ُكِتَب: َمْلُعوٌن ُكلُّ َمْن ُعلِ قَ  َعَلى    ِباْلِفَداِء ِمْن َلْعَنِة الشَّ

َسَكَب ِلْلَمْوِت َنْفَسُه َوُأْحِصَي َمَع َأَثَمة  َوُهَو َحَمَل  وأما النبي إشعياء فقال عن يسوع:  .  َخَشَبة  
اْلَكْأُس الَِّتي  نعم المجد لربنا يسوع. قال لتالميذه يوما:    يَن َوَشَفَع ِفي اْلُمْذِنِبيَن. َخِطيَئَة َكِثيرِ 

 في اليوم الثالث.    تكلم عن موته وقيامتهعدة مرات    أَْعَطاِني اآلُب، َأاَل َأْشَرُبَها؟



 

ْلَطُة َأْن  له   ْلَطُة َأْن  ه  َول  حياته  ْبِذلَ يالسُّ رفضوا  الى اليوم  اليهود وكل الناس  و ْسَتِردََّها.  يَ السُّ
لمغفرة    اللي وضعها هللا  هذه هي الطريقة الوحيدة. و األبدية  ةحياللخالصهم   لهللا  إبنذبيحة  

قالت أجرة الخطيئة هي    شريعة هللا  المسفوك على الصليب النالطاهر    يسوعدم .  الخطايا
  لينمفض  نعمةالهذه    في  وافرطالعالم  و اليهود  الموت وبدون سفك دم ليست مغفرة خطايا.  

م روسيا على  و هجبعد  نا ماذا سيحدث  قول لي  قدر. من يوالسيطرة  الحربالعالم و و دين  ال
الحروب وكل الكوارث  أخبار  حذرنا من الحروب و ويسوع  ؟  ميلعاالحرب  الوالتهديد ب  أوكرانيا

 واالنسان ما تعلم ال من تاريخه وال سمع لكالم الرب.  التي تضرب العالم وتدمره.  

لما تم ت أيامه  يسوع  أما  أعداء االنجيل يسرون بزرع الفساد والخراب والكذب على األرض.  
قق  ثب ت وجهه لمواجهة الدينيين والوثنيين والموت ومن له سلطة الموت أي إبليس ليح

َواءِ   ينِني ِ ثـِلْلَيُهوِد َأوَّاًل ُثمَّ ِللو   الخالص ُمُهْم َوُهْم َيْتَبُعوَنُه  مع تالميذه    كان يسوع.  َعَلى السَّ َيَتَقدَّ
ه  َعن  ِباأَلْنِبَياءِ َما ُهَو َمْكُتوٌب  كَيِتمُّ  ل  َما َسَيْحُدُث َلهُ ُكلُّ  َفَأَخَذ ُيْطِلُعُهْم َعَلى    َمْذُهوِليَن َخاِئِفيَن.

لنبي  ارؤيا  أول مرة في    هذا اللقب  . ظهرهلقب من ألقابهو    اْبِن اإِلْنَسانِ و .  اْبِن اإِلْنَسانِ   هو
يسوع  وهو يشير الى المسيح الملك الذي ال نهاية لملكه. و قبل الميالد.   6في القرن    دانيال

 جاء وبشر بملكوت السماوات اللي بابه مفتوح.  

َيْفَتُحوَن ِشَفاَهُهْم في المزامير:    مكتوب  كما هو.  هبِ ن  َيْسَتْهِزُئو   كانوااليهود فوعلماء  شيوخ  أما  
وَن ُرُؤوَسُهْم َقاِئِليَن: َسلََّم ِإَلى الرَّبِ  َأْمَرُه فَ  هِ ـيـُ لـْ َعَليَّ ِباْلَباِطِل َوَيُهزُّ .  ْذُه َماَداَم َقْد ُسرَّ ِبهِ ـقـِ نـْ يـُ لِ   ،َنجِ 

ُمْحَتَقٌر َوَمْنُبوٌذ ِمَن النَّاِس، َرُجُل آاَلم  َوُمْخَتِبُر  :  قدس عن يسوعروح الالالنبي إشعياء قال ب
  َأْحَزاَنَنا َوَتَحمََّل َأْوَجاَعَنااْلُحْزِن، َمْخُذوٌل َكَمْن َحَجَب النَّاُس َعْنُه ُوُجوَهُهْم َفَلْم َنْأَبْه َلُه َلِكنَُّه َحَمَل  

َمْجُروحًا ِمْن َأْجِل آَثاِمَنا َوَمْسُحوقًا ِمْن َأْجِل َمَعاِصيَنا، َحلَّ ِبِه َتْأِديُب َساَلِمَنا، َوِبِجَراِحِه  ...  
نعم. جميع األنبياء شهدوا ليسوع أن كل من يؤمن به ينال بإسمه غفران الخطايا وحياة  َبِرْئَنا.  
 .َما ُهَو َمْكُتوٌب ِباأَلْنِبَياءِ   َكمِ لَ يلويسوع جاء وأبدية.  جديدة  



كان  ومن يفهم إن لم يفتح هللا ذهنه للفهم لإليمان الصحيح؟  .  كالم الربَلْم َيْفَهُموا  لتالميذ  وا
كون هو الملك  يالرومان و د  طر يو يأتي  ، أنه  المسيح  بخصوص  الشعب  ثلم  وافكر يلتالميذ  ا

  ناس. حاول الاالرضعلى  وتكون مملكتهم مزدهرة وقوية  ويكون السالم في أرض إسرائيل  
ت من هذا العالم.  سملكا عليهم. ويسوع كان يقول لهم: مملكتي لي  ا يسوعضعو و عدة مرات ي

وإني أقول لكم ما سيحدث قبل    :وقال لهم في إنجيل يوحناله   ثيسوع علم تالميذه عما سيحد
 .حدث تؤمنون أني أنا هوحدوثه حتى متى  

سطحية  االنسان يقدر يعرف أشياء كثيرة عن هللا والمسيح وتبقى هذه المعرفة أدبية واسعة  
ن دين    منفارغة   الروح القدس. صحيح. يسوع له المجد ما جاء الى العالم ليدين الخطاة ويكو 

ال.  .  أو يعلن عن مجيء نبي آخر من بعده  على األرض ويعزل شعبه ليحارب في سبيله
َر اْلَمَساِكينَ جاء كما قال:  يسوع    اْلُمْنَكِسِري  َأْرَسَلِني أَلْشِفيَ   ،ُروُح الرَّبِ  َعَليَّ أَلنَُّه َمَسَحِني ألَُبشِ 
 .  ألَُناِدَي ِلْلَمْأُسوِريَن ِباإِلْطاَلِق وِلْلُعْمِي ِباْلَبَصِر َوُأْرِسَل اْلُمْنَسِحِقيَن ِفي اْلُحرِ يَّةِ   ،اْلُقُلوبِ 

َلْو َلْم آِت َوُأَكلِ ْمُهْم، َلَما َكاَنْت َلُهْم    :اليهود ولكل العلماء في كل مكان وزمانلعلماء  يسوع  قال  
أسوء عمي    َخِطيَئٌة؛ َولِكْن اَل ُعْذَر َلُهُم اآلَن ِفي َخِطيَئِتِهْم. الَِّذي ُيْبِغُضِني، ُيْبِغُض َأِبي َأْيضًا.

في االنسان هو رفضه للحقيقة أمام عينيه. أما االيمان فما هو من النظر. االيمان هو من  
ا َكاَن أَْعَمى َجاِلسًا عَلى الطَِّريِق  ِمْن َأِريحَ يسوع  َلمَّا اْقَتَرَب  السماع كلمة يسوع المسيح.  

َصَرَخ َيا َيُسوُع    َفَأْخَبُروُه َأنَّ َيُسوَع النَّاِصِريَّ ُمْجَتاٌز.  َسَأَل: َما َهَذا؟  الناسَيْسَتْعِطي. َفَلمَّا َسِمَع  
 .  ىأشففارحمني، انظر الي  .  يعيش في ظالم وفقرأعمى    اْبَن َداُوَد اْرَحْمِني.

  دائما يوضعوا نفوسهم حاجز بينك وبين هللا بأقوالهم القاسية  الناس  .يْسكتأرادوه أن  الناس  
الرسول  يعلمنا    .إبن هللا المخلصفي يسوع المسيح  االيمان  أحد من    ناال يحرمف.  والتهديد

احذروا أن يوقعكم أحد فريسة بالفلسفة والغرور الباطل عمال  ف:  بالروح القدس يقول  بولس
  ونحنبتقاليد الناس ومبادئ العالم مما ال يوافق المسيح. فإنه فيه جسديا يحل هللا بكل ملئه  

 .  هرحميمظهرا يأسه وأمله الشديد في يسوع أن  صوته  بأعلى    االعمى صرخو  مكملون فيه.



كاين  .  لخالصافرصة للشفاء و   كلفإنه يفقد    ضي عهاإذا    .أتيحت لهفرصة  آخر  كانت هذه  
كل  همل  حياة. فإذا رفضها فهو يوالللغفران  هللا    لخبر إنجيلفرص في حياة االنسان للسماع  

وحده يعمل هذا.  يسوع  .  الخالصال العالم يضمنوا لنا  و فال الدين  أمل في خالص روحه.  
َهَذا    :كما هو مكتوبالرب دائما يسمع لمن يطلبه بصدق  .  له  ووقفاالعمى  سمع  الرب  

يرفض    فت إلى البائسين والـلتي  الرب  .َوِمْن ُكلِ  ِضيَقاِتِه َخلََّصهُ   سمعهاْلِمْسِكيُن َصَرَخ َوالرَّبُّ  
   .ينعض وادعاء المت

َم ِإَلْيِه. َوَلمَّا اْقَتَرَب َسَأَلُه: َماَذا ُتِريُد َأْن َأْفَعَل ِبَك؟ َفَقاَل: َيا َسيِ دُ يسوع   َأْن    َوَقَف َوَأَمَر َأْن يَُقدَّ
ُد هللَا.  ،َفَقاَل َلُه َيُسوُع: َأْبِصرْ   ُأْبِصَر. ما    ِإيَماُنَك َقْد َشَفاَك. َوِفي اْلَحاِل َأْبَصَر َوَتِبَعُه َوُهَو ُيَمجِ 

يشوف    االعمىجعل    ةبكلممن قريب ومن يعد.  الرب يشفي    .بكلمة  اهسوع شفيقال أكثر.  
من    الرجليسوع    فيلدينيون  ا  ىأر لما  وأول ما شاف هو الرب يسوع أمامه، ويا له من فرح.  

 على المستحيل.   ةقدر الالرحمة و له  النه نظر في قلبه أن يسوع  األعمى  وقف هذا    ،الناصرة

ِلَدْيُنوَنة  َأَتْيُت ِإَلى َهَذا    :مكانزمان و كل    في  للفريسيين والمدعين التقوى وااليمانالرب  قال  
يِسيِ يَن الَِّذيَن َكاُنوا َمَعُه    . ِلُيْبِصَر اْلُعْمَياُن َوَيْعَمى اْلُمْبِصُرونَ   ،اْلَعاَلِم َفَسِمَع َذِلَك َبْعُض اْلَفرِ 

ْيُكْم  َفَسَأُلوُه: َوَهْل َنْحُن َأْيضًا ُعْمَياٌن؟ َفَأَجاَبُهْم َيُسوُع: َلْو ُكْنُتْم ُعْمَيانًا ِباْلِفْعِل، َلَما َكاَنْت َعلَ 
 ، َوِلذِلَك َفِإنَّ َخِطيَئَتُكْم َباِقَيٌة.َخِطيَئٌة. َوَلِكنَُّكْم َتدَُّعوَن َأنَُّكْم ُتْبِصُرونَ 

الشخص    .بقربه  يسوع نور الحياةما يشوف نعمة هللا في إبنه الوحيد  ف  ى االنسانأعمالدين  
أن  يريد  يسوع  .  روحي عميقظالم    يعتمد بإفتخار على تدينه وتقاليد أجداده ناكرا أنه في

 .  بخطايانا وهو يشفينا ويطهرناطلبه بصدق معترفين  ــكما نحن ونه  يلاقدم  تن

ُد هللَا.    يسوع  َوَتِبعَ االعمى  ِفي اْلَحاِل َأْبَصَر   كل من ذاق لطف هللا وجوده ما يقدر  َوُهَو ُيَمجِ 
نقول: كنت أعمى ولكني االن    ذقنا محبة هللا ولهذا  وحنا أيضا  وال يرجع الى الوراء.  يسكت

   .َنْحُن َأْيضًا ُنْؤِمُن َوِلَذِلَك َنَتَكلَّمُ أبصر بنعمة المسيح له المجد.  

. َوْلَيُكْن َقُبوُلُكْم ِلِتْلَك اْلَكِلَمِة  وختاما.   َتَخلَُّصوا ِمْن ُكلِ  َما ِفي َحَياِتُكْم ِمْن َنَجاَسة  َوَشر   ُمَتَزاِيد 
ُفوا َفَقْط  ــ ِفي ُقُلوِبُكْم َقُبواًل َوِديعًا. َفِهَي اْلَقاِدَرُة َأْن ُتَخلِ َص نُُفوَسُكْم. اَل َتْكتَ الَِّتي َغَرَسَها هللاُ 



اَلِم َيُكوُن َمَعُكْم.  .ِبَسَماِعَها، َبِل اْعَمُلوا ِبَها ِنْعَمُة َربِ َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح َوَمَحبَُّة هللِا  و آمين.    َوِإَلُه السَّ
وِح اْلُقُدِس َمَع َجِميِعُكْم. آِمينَ   .َوَشِرَكُة الرُّ


