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بارتیماوس كان رجال أعمى وكان جالسا یستعطي على 
الطریق بالقرب من أریحا، وقد یكون قد أعطاه بعض الناس 

ولم . من الرحماء قروشا قلیلة أو بعض الطعام، عندما مروا بھ
یكن بارتیماوس یعمل، ألنھ لم یكن یرى، فكان البد لھ وأن 

 .یستعطي



وفي أحد األیام كان ھناك زحاما كثیرا على الشارع الرئیسي، 
وسمع بارتیماوس وقع أقدام كثیرة، فھناك شيء غیر عادي یحدث 

فیسوع . اآلن، وعرف ھذا الرجل األعمى بعدھا سریعا ما الخبر
 . یسوع ویسمعوا الناصري كان بالمدینة، ولذلك تجمع الناس لیروا



یا یسوع : "فابتدأ یصرخ ویقول
، فلماذا !"ابن داود، ارحمني

صرخ بارتیماوس ھكذا؟ ولماذا 
كان یؤمن أن یسوع سوف 

یساعده؟ ربما سمع أن یسوع قد 
شفى آخرین، فالبعض كان أصم 

واآلخر أبكم، والبعض أعرج، 
والبعض اآلخر كان أعمى مثلھ، 

 یا ابن : "وصرخ أكثر كثیرا
 ، وكان !"داود، ارحمني

 .صوتھ ملیئا باألمل      



لقد عرف بارتیماوس أنھ 
إن لم یحصل اآلن على 

معونة، فلن تسنح لھ 
الفرصة مرة أخرى، 

فربما ال یمر یسوع مرة 
 .أخرى من ھنا



كان البد لبارتیماوس 
أن یصل إلى یسوع، 

ولكن الناس لم یعطوه 
مجاال، بل حاولوا 

: إسكاتھ قائلین لھ
 !"اصمت"



لكن بارتیماوس لم یسكت، وظل 
یصرخ أیضا، وفجأة وقف یسوع، فلقد 
سمعھ، وأمر أن یُحضروه إلیھ، فنادوا 

 !"ثق قم فھو ینادیك: "األعمى قائلین لھ



 .فطرح رداءه وقام وجاء إلى یسوع



، فماذا كان ردك، لو "ماذا ترید أن أفعل بك؟: "فسألھ یسوع
 أنك كنت في مكانھ؟ فھل كنت ستطلب ماال أو مالبسا جدیدة 

 أنیقة؟ ھل ھذا ما كان بارتیماوس
 یریده؟ 



 ال، بارتیماوس لم یطلب من یسوع ذھبا أو                        
 مالبس أنیقة، وأنت بالتأكید تعلم ما                                 

 .كان یریده                                   



، فكان "یا سیدي أرید أن أبصر: "فقال لھ بارتیماوس
بارتیماوس یرید أن یرى األشجار والطیور وكل األشیاء 

 كان یرید أن یبصر حتى . الجمیلة التي خلقھا هللا
 .یعتمد على نفسھ وال یعود یشحذ



 !"أبصر، إیمانك قد شفاك: "فقال یسوع لبارتیماوس



هللا عظیم، : "وفي الحال أبصر، وتبع یسوع، وكل ما قالھ ھو
 ، !"وھو الذي شفاني
 فلقد كانت لحظة 

 رائعة في حیاة   
 .بارتیماوس   



وجمیع الناس إذ رأوا ذلك 
سبحوا هللا، ومرة أخرى 

رأى الناس السلطان 
العجیب البن هللا یسوع، 
وكیف أنھ أعاد البصر 

 .لھذا األعمى المسكین



"فتح كالمك ینیر العقل"  
 130: 119مزمور 

 یسوع یشفي األعمى

  قصة من كلمة هللا، الكتاب المقدس

 یمكنك الرجوع إلیھا في الكتاب المقدس

9، ویوحنا 18، ولوقا 10إنجیل مرقس   



 النھایة



قصة الكتاب المقدس ھذه تخبرنا عن هللا العجیب، الذي خلقنا، والذي 
 .یریدك أن تعرفھ

عقوبة ھذه الخطیة . هللا یعلم أننا عملنا أشیاء سیئة، والتي یسمیھا ھو خطیة
ھو الموت، ولكن هللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنھ الوحید، یسوع 

بعد ذلك أتى   .المسیح، لیموت على الصلیب ویُعاقب من أجل خطایاك
عندما تؤمن بیسوع المسیح،   .یسوع إلى عالمنا ھذا ثم مضى إلى السماء
سوف یأتي ویسكن بك اآلن،   !وتسألھ أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

 .وسوف تحیا معھ إلى األبد
 :لو آمنت أن ھذا حق، فقط قل ذلك �

إنسانا لتموت من أجل  سیدي یسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتیت وصرت
خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حیاتي، واغفر لي خطایاي، 

 لكي أحصل على حیاة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إلیك،
 . ساعدني أن أطیعك، وأن أعیش لك كابن لك . لكي أحیا معك إلى األبد

 .آمین
 .  16: 3إنجیل یوحنا   !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوم
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