
 2019أغسطس  24اليوم الروحى 

 (6:  5أتريد أن تبرأ )يوحنا 
 

 أغسطس 23الجمعة  –المقدمة 

 د. أسامة حنا - أريد، فاطهر

 

وكان في إحدى المدن ، فإذا رجل مملوء برصا. فلما رأى يسوع خر على وجهه  : + القراءة من انجيل لوقا

قائال : أريد، فاطهر. وللوقت ذهب عنه فمد يده ولمسه  .  وطلب إليه قائال: يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهرني

 (13-12: 5. )لوقا  البرص

 ولكن هللا يريد+ حالنا كهذا االبرص ، يؤمن ان هللا قادر على الشفاء ولكن ال يؤمن ان هللا يريد الشفاء . 

 

 (14،  13)سفر الالويين  + شريعة االبرص

 + مطلوب من االيرص :

 يعرى رأسه = زوال الستر فى الدينونة -1

 يغطى شاربه )فمه( = فى الدينونة يستد كل فم -2

 يشق مالبسه = انا عريان -3

 ال صالة وال ذبيحة مقبولة –يعيش خارج المحلة = خارج الجماعة  -4

 يصرخ نجس نجس اذا عبر امامه احد = هذا وصف لما هو فيه -5

 

 حاالت للبرص: 3هناك + 

يحكم الكاهن بنجاسته( = شايف نفسى كويس ماعدا بعض سليم ماعدا جزء بسيط من الجسم مصاب بالبرص ) -1

 الخطايا )انا احسن من غيرى(

مصاب بالبرص )يحكم الكاهن بنجاسته( = احساس بانى خاطئ واالعتراف مجرد تقديم تقرير صف الجسم  ن -2

 مع عدم النية للتغيير

 صفورين احدهما يذبح ويطلق االخرالجسم مصاب بالكامل بالبرص )يحكم الكاهن بطهارته بعد تقديم ذبيحة ع -3

 نفعنىالمسيح ي فداءهنا و( = اعتراف انى ليس فى شيئ صالح بالمرة رمز لفداء وقيامة المسيح

 + هللا يريد ان يطهرنا . لما نخطئ نجرى عليه ال نهرب منه .

 

 أغسطس 24السبت  –الكلمة االولى 

 أبونا أمونيوسقدس  –أتريد ان تبرأ ، إنفرد بيسوع 

 

 ارادة للشفاء )الزم اكون عندى ارادة للتوبة(سنة ولكن هللا يريد ان يكون لة  38غير متوقع لمريض له + سؤال 

 + الخطيئة موت ويسوع هو الحياة )ربنا بيسألنى كل يوم اتريد ان تبرأ(

مستشفى الفاشلين عملها يسوع لكل خاطئ يريد ان يبرأ مهما  – الوحيدة من الخطية هى العشرة مع هللا+ الوقاية 

 .ةطالت السنين فى هذه الخطي

 

 :الشخاص شفوا عندما انفردوا بيسوع الفاشلين+ أمثلة من مستشفى 

موسى النبى كان عصبى وقتل وكسر لوحى العهد ولكنه اصبح حليما جدا اكثر من كل الناس على وجه  -1

 (3:  12 االرض )سفر العدد

مرقس الرسول عاش محباً للخدمة السهلة حتى ترك بولس فى رحلته االولى ولكن هللا تعامل معه حتى قال  -2

 11: 4تيموثاوس   2 خذ مرقس واحضره معك النه نافع لى للخدمة(عنه بولس )

ى واخيراً كتب فحتى فى السجن(  –جثيمانى  –بطرس الرسول كان محبا للكسل والنوم )فى حادثة التجلى  -3

 رسالته اصحوا واسهروا ....

 ى صحراء العربيةفسنوات  3بيسوع  دشاول كان داعشى فاشل تغير عندما انفر -4

 لما تعد معاه اكتر حتحبه اكتر وحتشفى اكتر – قولك اتريد ان تبرأ+ يسوع عايز ينفرد بيك وي

  الدخول للعمق بدالً من الممارسات السطحيةالشفاء ب+ 

 

 الشفاء بدون االنفراد بالمسيح+ 

 



 أغسطس 24السبت  – لثانيةالكلمة ا

 زكىمرقس  – أمثلة للقاء مع المسيح غير الحياة

 

ص شخ –( فأعطاه اسماً جديداً = تغيير فى الحياة 29-24: 32المراوغ تقابل مع هللا )تكوين  يعقوب المخادع  -1

 يبقى لسة ماتقابلتش مع الميسحتغيير مش حاسس بجديدة . لو لم تأخذ اسما جديداً و انياتكام –جديد 

 

. هلموا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت. ألعل هذا هو المسيح فضحت نفسها قائلة : ( 4السامرية )يوحنا  -2

 .ة ونأخذ براءة كاملعفنا ضكانت فرحانة ألنها اخذت البراءة . فى هذا اللقاء نرى 

 

. أخاطئ هو؟ لست أعلم. إنما أعلم شيئا واحدا: أني كنت أعمى واآلن أبصر( قال : 9المولود أعمى )يوحنا  -3

 كلهاا يان الدنأعرف  –تسقط وابصر هللا القشور  – كنت أعمى واآلن أبصر -مع هللا قى يهذا هو اللقاء الحق

 . هو هللا كنزى  –هاش قيمة مل

 

وأما يسوع فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على  –( 8وحنا يالمرأة التى امسكت فى ذات الفعل ) -4

. كل انوها الذين اد الميتة للكتبة والفريسيون ضمائرالالقدس يبكت الروح  -)اصبع هللا = الروح القدس(  األرض

 فقال لها يسوع : وال أنا أدينك)من يقف امام دينونة هللا الفاحص القلوب والكلى ( . سه متعرى فواحد شاف ن

 

 قابل مع المسيح هذا اللقاء المغير للحياةعايزين نت

 

 أغسطس 24السبت  – لثةلثاالكلمة ا

 زكى صموئيل – ليس لى انسان ، الروح القدس المغير

 

  أجابه المريض: يا سيد، ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء. بل بينما أنا آت، ينزل قدامي آخر+ 

  (8 ، 7:  5)يوحنا  قال له يسوع: قم. احمل سريرك وامش

ً  ض+ المسيح يشفى المري   جسديا وروحيا

المسيح ،  يةاو الروح يةاو النفس ةيالجسد امراصناطال زمان مهما  –الرابع يع زاكثر من الههى سنة  38+ 

 .ممكن يشفى 

دا قال عن كن قد قابل المسيحي)مريض بركة بيت حسدا لم  ليس لي إنسانقول نان  كأوالد للملكلنا + ال يصح 

 –مساعدة من انسان فى الشارع( ب ل)كإبن ملك يتسول او يط ليس لي إنسانقول نان ال يصح مشاكلنا فى  – (هذا

ويقوله  يعيط لربناالتعبان  – هللا أعطانا سلطان على الخطيئة )عيش كإبن للملك( . نتسول تعاطف الناسأحيانا 

  روح واشحت من غيرك .انت عندك كتير ... أ

 

 . )من غير هللا( عون من مصر لبه الطهللا يعاتب شعبه ويعطيه الويالت ل (7 -1:  30أشعياء  ) +

 هل حطتها قدام ربنا علشان يرفعها ويحرر من كل عبودية .خطية دى نع – بنروح لمين فى مشاكلنا الروحية+ 

 مع ربنا بثقة .تكلم  – 16: 4( عبرانيين فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه)

 

كما  –ت ومعطى الحياة دوس داخلنا )الملك السماوى كنز الصالحاق+ المسيح اعطانا عطايا كثيرة أهمها روحه ال

 مرات كل يوم فى صالة االجبية( 4يها لنص

بعد كل هذه  –كل مؤمن  من قلب تجرى ( تكلم المسيح عن الروح القدس كأنهار ماء حي39-37: 7+ )يوحنا 

يظهر ذلك فى شكله الروح  الممتلئ مناالنسان  ؟؟؟ أنهار ماء حيالسنوات فى االيمان هل تجرى من قلبى 

 .  واعماله هوافكار

 ؟؟ ل ليس لى انسانو+ عندى كنز الصالحات وبعدين اق


