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بارتيماوس آان رجال أعمى وآان جالسا يستعطي على    
الطريق بالقرب من أريحا، وقد يكون قد أعطاه بعض الناس      

ولم . من الرحماء قروشا قليلة أو بعض الطعام، عندما مروا به    
يكن بارتيماوس يعمل، ألنه لم يكن يرى، فكان البد له وأن       

.يستعطي



وفي أحد األيام آان هناك زحاما آثيرا على الشارع الرئيسي،     
وسمع بارتيماوس وقع أقدام آثيرة، فهناك شيء غير عادي يحدث      

فيسوع  . اآلن، وعرف هذا الرجل األعمى بعدها سريعا ما الخبر  
. يسوع ويسمعوا الناصري آان بالمدينة، ولذلك تجمع الناس ليروا 



يا يسوع   : "فابتدأ يصرخ ويقول
، فلماذا  !"ابن داود، ارحمني   

صرخ بارتيماوس هكذا؟ ولماذا    
آان يؤمن أن يسوع سوف  

يساعده؟ ربما سمع أن يسوع قد   
شفى آخرين، فالبعض آان أصم   

واآلخر أبكم، والبعض أعرج،       
والبعض اآلخر آان أعمى مثله،      

يا ابن داود،  : "وصرخ أآثر آثيرا  
، وآان صوته مليئا !"ارحمني  
.باألمل



لقد عرف بارتيماوس أنه إن    
لم يحصل اآلن على معونة،     

فلن تسنح له الفرصة مرة     
أخرى، فربما ال يمر يسوع     

.مرة أخرى من هنا   



آان البد لبارتيماوس    
أن يصل إلى يسوع،     

ولكن الناس لم يعطوه   
مجاال، بل حاولوا    

: إسكاته قائلين له 
!". اصمت " 



لكن بارتيماوس لم يسكت، وظل 
يصرخ أيضا، وفجأة وقف يسوع، فلقد      
سمعه، وأمر أن ُيحضروه إليه، فنادوا     

!" ثق قم فهو يناديك: "األعمى قائلين له 



.فطرح رداءه وقام وجاء إلى يسوع  



، فماذا آان ردك، لو   " ماذا تريد أن أفعل بك؟  :  " فسأله يسوع 
أنك آنت في مكانه؟ فهل آنت ستطلب ماال أو مالبسا جديدة    

أنيقة؟ هل هذا ما آان بارتيماوس يريده؟      



                       ال، بارتيماوس لم يطلب من يسوع ذهبا أو   
ا                               مالبس أنيقة، وأنت بالتأآيد تعلم م   

.                                   آان يريده



، فكان  "يا سيدي أريد أن أبصر     : "فقال له بارتيماوس
بارتيماوس يريد أن يرى األشجار والطيور وآل األشياء           

آان يريد أن يبصر حتى يعتمد على    . الجميلة التي خلقها اهللا      
. نفسه وال يعود يشحذ  



!" أبصر، إيمانك قد شفاك   : " فقال يسوع لبارتيماوس 



اهللا عظيم،  : " وفي الحال أبصر، وتبع يسوع، وآل ما قاله هو     
، فلقد آانت لحظة رائعة في حياة      !"وهو الذي شفاني  

. بارتيماوس



وجميع الناس إذ رأوا ذلك        
سبحوا اهللا، ومرة أخرى      

رأى الناس السلطان        
العجيب البن اهللا يسوع،    

وآيف أنه أعاد البصر     
.لهذا األعمى المسكين    



" فتح آالمك ينير العقل  "
130: 119مزمور 

يسوع يشفي األعمى  

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس   

يمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس        

9، ويوحنا  18، ولوقا  10إنجيل مرقس  



النهاية



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.يريدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا يعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي يسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا يحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، يسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُيعاقب من أجل خطاياك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .يسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف يأتي ويسكن بك اآلن،    !وتسأله أن يغفر خطاياك، فسوف يفعل ذلك

.وسوف تحيا معه إلى األبد    
:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل سيدي يسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطاياي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطاياي،       

لكي أحصل على حياة جديدة اآلن، ويوما ما سوف آتي إليك،    
. ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك   . لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
. 16: 3 إنجيل يوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل يوم
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