
  رابعاللقاء ال
  "آلمة اهللا" نتعّرف على

  
   اإلنجيلي ولم يذآرها غيرهمرقسالمعجزات التي ذآرها : ثانًيا

  ).٣٧-٣١: ٧ مرقس (شفاء الرجل األصّمشفاء 
لى بحر الجليل في وسط حدود المدن إ وجاء ،ا من تخوم صور وصيدايًضأ خرج ثّم
خذه من بين الجمع أ ف.يده عليهن يضع أ منه وطلبوا ،عقدم صّمأليه بإوجاءوا ، العشر

ورفع نظره نحو السماء وقال ، ذنيه وتفل ولمس لسانهأصابعه في أعلى ناحية ووضع 
ن ال يقولوا أوصاهم أ ف.متكّل رباط لسانه وذناه وانحّلأوللوقت انفتحت . ي انفتحأفثا إ :له
ه ّنإ :لغاية قائلينلى اإ وبهتوا .اآثر آثيًرأوصاهم آانوا ينادون أ ولكن على قدر ما ،حدأل

  .مونالخرس يتكّل يسمعون وا جعل الصّم شيء حسًنعمل آّل
  ).٢٦-٢٢ :٨ (شفاء الرجل األعمى 

عمى خذ بيد األأف، ن يلمسهأليه إعمى وطلبوا أليه إموا  فقّد،لى بيت صيداإوجاء 
. ابصر شيًئأله هل ألى خارج القرية وتفل في عينيه ووضع يديه عليه وسإخرجه أو

ا على عينيه وجعله يًضأ وضع يديه  ثّم.شجار يمشونأبصر الناس آأ : وقالعفتطّل
 ال تدخل القرية وال :لى بيته قائًالإرسله أ ف.انسان جليإ بصر آّلأا وع فعاد صحيًحيتطّل
  .حد في القريةتقل أل

  
   اإلنجيلي ولم يذآرها غيرهلوقاالمعجزات التي ذآرها : الًثاث

  ).١١-١: ٥لوقا (صيد السمك الكثير 
  ).١٧-١١: ٧لوقا (إقامة ابن أرملة نائين 
  ).١٧-١١: ١٣لوقا (شفاء المرأة المنحنية 
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  ).٦-١: ١٤لوقا (شفاء رجل فيه استقساء 
  ).١٩-١١: ١٧لوقا (شفاء عشرة ُبرص 

وفيما هو داخل الى ،  اجتاز في وسط السامرة والجليل،ورشليمألى إ طريقهوفي 
 ،يسوع  يا: قائلينأصواتهم ورفعوا ، فوقفوا من بعيد،ال برصقرية استقبله عشرة رج

 . ففيما هم منطلقون طهروا.نفسكم للكهنةأروا أ اذهبوا و: فنظر وقال لهم.م ارحمنايا معّل
 على وجهه عند  وخّر،د اهللا بصوت عظيم رجع يمّج،فيه ُشّنأى أا ر منهم لّماواحًدوإّن 

ين أليس العشرة قد طهروا فأ :جاب يسوع وقالأ ف.اا له وآان سامري شاآًرقدَمي يسوع
يمانك إ  قم وامِض: قال له ثّم؟هللا غير هذا الغريبا مّجدلم يوجد من يرجع ليأ ؟التسعة

  .صكخّل
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  ).٥١-٤٩: ٢٢لوقا ( أذنه أحد التالميذالرجل الذي قطع شفاء 
ضرب واحد منهم و ؟فنضرب بالسي أ يا رّب: قالواآان،ى الذين حوله ما أا رفلّم

  .براهاأذنه وأ ولمس آفى، :جاب يسوع وقالأف، ذنه اليمنىأعبد رئيس الكهنة فقطع 

 
   اإلنجيلي ولم يذآرها غيرهيوحّناالمعجزات التي ذآرها : ارابًع

  .)١١-١: ٢يوحّنا (تحويل الماء إلى خمر في عرس قانا الجليل 
  ).٥٤-٤٦: ٤يوحّنا (شفاء ابن خادم الملك 

  )١٥-١: ٥يوحّنا (المقعد في برآة حسدا شفاء 
وآان في . صعد يسوع إلى أورشليم

أورشليم عند باب الغنم ِبرآٌة تسّمى 
. بالعبرانّية بيت ِحسدا لها خمسة أروقة

وآان مّضجًعا فيها جمهوٌر آثيٌر من 
المرضى، من عميان وعرٍج ويابسي 

ألّن . األعضاء، ينتظرون تحريك الماء
أحياًنا في البرآة ويحّرك مالًآا آان ينـزل 

والذي آان ينـزل أّوًال من بعد . الماء
تحريك الماء آان يبرأ من آّل مرٍض 

وآان هناك رجٌل به مرٌض منذ . اعتراه
هذا إذ رآه يسوع ملًقى، . ثماٍن وثالثين سنة

أتريد أن : وَعِلَم أّن له زماًنا طويًال، قال له
يا سّيد، ليس لي : تبرأ؟ فأجابه المريض

بل . إنساٌن إذا تحّرك الماء يلقيني في الِبرآة
فقال له . بينما أآون آتًيا ينـزل قّدامي آخر

فللوقت . إحمل سريرَك وامِش. يسوع قم
وآان . بِرئ الرجل وحمل سريره ومشى

إّنه : فقال اليهود للذي ُشفي. ذلك اليوم سبًتا
. سبٌت فال يحلُّ لَك أن تحمل السرير
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إحمل : رأني هو قال ليإّن الذي أب: فأجابهم
فسألوه من هو الرجل الذي . سريرَك وامِش

فأّما الذي . قال لَك إحمل سريرَك وامِش
ألّن يسوع آان . ُشفي فلم يكن يعلم من هو

قد توارى بين الجمع المزدحم في ذلك 
وبعد ذلك وجده يسوع في الهيكل . الموضع
ها قد عوفيَت فال تعد تخطأ لئّال : فقال له

فذهب ذلك الرجل وأخبر . عظميصيبَك أ
  .اليهود أّن يسوع هو الذي أبرأه

  
  

  ).٧-١: ٩يوحّنا (شفاء األعمى منذ مولده 
  
  
  
  
  
  
  

  ).٤٤-٣٨: ١١يوحّنا (قيامة لعازر من بين األموات 
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  .)١٤-١: ٢١يوحّنا (صيد السمك العجيب الذي صنعه بعد قيامته من بين األموات 
  

  ُصلب يسوع على عهده؟ن هو الحاآم الرومانّي الذي َم: تاليأجب على السؤال ال
   


