أحد املفلوج مريض بركة بيت حسدا
أجنيل يوحنا 1:81 – 5
 .1بركة بيت حسدا ترمز للعهد القديم واخلمسة أروقةة ترمةز للسمسةة
ذبائح اليت مل تستطيع تقديم اخلالص للبشرية املريضة بكل نوع.
 .2املرض كان واحدة من العقوبات يف العهةد القةديم لةلل
هلا اإلنسان عنصر هام يف الشفاء.

كانةت ارا ة

 .3سبب مرض هلا اإلنسان هو اخلطية بدليل أن السيد املسيح قال لة
" بع د ذل وجده يسوع يف اهليكل و قال ل ها أنت قد برئت فال ختطئ
أيضا لئال يكون ل أشر “ ع 11
 .1نوعيات البشر يف التوبة8
 نوع يأتي للمسيح بإرا ت

و بدافع شسصي.

 نوع يأتي املسيح الي و يدعوه للتوبة و احلياة ( املرآة السامرية
و املفلوج و املولو أعمى).
 نوع يضطر املسيح أن يستعمل الشدة مع
أو مشكلة) ( شاول الطرسوسي).

( ضيقة أو جتربةة

 .5مثاني و ثالثون سنة يف مرض متواصل بدون رجاء أو أمل.
 السيد املسيح هو طبيب األمور امليئوس منها.

 كم مرة يف خالل هله السنوات حاول أن يعاجل نفس
عالج و فشلت مجيع الوسائل

و األطباء حةاولوا

 االتكال على ذراع البشر.

 أخريا انتهى ب األمر أيضا عند بركة بيت حسدا ,أيضةا منترةر انسةان
يلقي يف الربكة متى حترك املاء.
 بال رجاء وال أمل يف الشفاء .كل الوسائل البشرية أصبحت بال فائدة .
يوحنا 11 – 22
أخريا جاء املسيح و األبواب مغلقة
 " .6أتريد أن تربأ "

يوحنا 6 85

 سؤال عجيب بةال اجابةة مقنعةة .ملةاذا تسةأل يةا رب هةلا السةؤال
حرية اإلرا ة.
 امليزة احليدة اليت لإلنسان أنة
و الصواب.

لة

عقةل يفكةر و أرا ة ختتةار بة

اخلطةأ

 اهلل يهةةةتم جةةةدا ريةةةة األنسةةةاب ون الةةةدخول يف السةةةيطرة علية ة
و اخضاع .
 " هاأنلا واقف على البةاب و أقةرع ان مسةع أ حةد صةوتي و فةتح البةاب
أ خل الي و أتعشى مع و هو معي " (رؤ )22 83

 صورة املسيح قارع الباب .كوملان هارت.
 مثال للرفض 8الشاب الغنىّ – شاول املل
 3سنوات.

 -يهوذا األسسريوطى بعد

 .7هةةل نكةةن أن حتةةدة معجةةزة أمةةام اإلنسةةان ويراهةةا وال يةةؤمن مثةةال
اليهو اللين رأوا هله اآلية بل احتجوا أنها يف يوم سبت.
 اإلجابة نعم نكن اإلنسان يف قلب
حضن املسيح للل ال يؤمن أبدا.
 أيضا التمسة
الشاب الغنّى .

يرفض عمل اهلل و ال يريد العو ة اىل

باملةا ة و األرضةيات جيعةل األنسةاب يةرفض عمةل اهلل.

 أيضا طول مدة البعد عةن اهلل يقسّةى قلةب األنسةاب و جيعلة
عمل اهلل .لوط البّار.
 " .:بعد ذل وجده يسوع يف اهليكل و قال ل
ختطئ أيضا لئال يكون ل أشر " .ع 11

يةرفض

ها أنت قد برئةت فةال

 .1اخلطية شرّ .صعب وخميف  .للل النصيحة كانت واضحة حاذر من
أن ختطئ مرة ثانية لئال يكون عقاب اهلل ل أصعب مما كان.

