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الموضوع :يسوع يثير اإليمان

إنجيل مرقس .االصحاح األول واآليات  29الى  .39هذه هي عظة اليوم.
اليكم القراءة باسم الرب يسوع المسيح.

ِ
ِ ِ
ولَ َّما َخرجوا ِمن اْلم ْجم ِع ج ِ ِ
ان
وحَّناَ .و َك َان ْ
وب َوُي َ
ان َوأ َْن َد َرُاو َس َم َع َي ْعقُ َ
ت َح َماةُ س ْم َع َ
اءوا لْل َوْقت إِلَى َب ْيت س ْم َع َ
َُ َ َ َ َ ُ
َ
ِ
ِ
م ْ ِ
ت
ومةًَ .فلِْل َوْق ِت أ ْ
ص َار ْ
امهَا َماسكاً بَِيد َها .فَتََرَكتْهَا اْل ُح َّمى َحاالً َو َ
َخ َب ُروهُ َع ْنهَا .فَتَقَ َّد َم َوأَقَ َ
ضطَج َعةً َم ْح ُم َ
ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ َّ
صار اْلم َس ُ ِ
ينَ .و َك َان ِت اْل َمِد َينةُ ُكلُّهَا
يع السُّقَ َماء َواْل َم َجان َ
اء إ ْذ َغ َرَبت الش ْم ُس قَ َّد ُموا إلَ ْيه َجم َ
تَ ْخد ُمهُ ْمَ .ولَ َّما َ َ َ
اطين َكثِيرةً ولَم ي َد ِع َّ ِ
ِ
م ْجتَ ِم َعةً َعلَى اْل َب ِ
ضى بِأ َْم َر ٍ
اب .فَ َشفَى َكثِ ِ
ين
اض ُم ْختَلِفَ ٍة َوأ ْ
َخ َرَج َش َي َ َ َ ْ َ
ين َك ُانوا َم ْر َ
الش َياط َ
ير َ
ُ
ٍ
ِ
ِ
َّ
ِّ
ِ
صلي ُه َن َ
ون ألََّنهُ ْم َع َرفُوهَُ .وِفي الص ْ
اك فَتَبِ َعهُ
ام َو َخ َرَج َو َم َ
ضى إِلَى َم ْوض ٍع َخالَء َو َك َ
َيتَ َكل ُم َ
ان ُي َ
ُّب ِح َباك اًر ج ّداً قَ َ
ِ
َِّ
ِ
ِ
ب إِلَى اْلقَُرى اْل ُم َج ِاوَرِة ألَ ْك ِرَز
يع َي ْ
ون َك .فَقَ َ
ال لَهُ ْم :لِ َن ْذ َه ْ
طلُُب َ
ان َوالذ َ
س ْم َع ُ
ين َم َعهَُ .ولَ َّما َو َج ُدوهُ قَالُوا لَهُ :إ َّن اْل َجم َ
يل وي ْخ ِرج َّ ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ين.
ُه َن َ
اك أَ ْيضاً ألَِّني لِهَ َذا َخ َر ْج ُ
ان َي ْك ِرُز في َم َجامع ِه ْم في ُك ِّل اْل َجل ِ َ ُ ُ
الش َياط َ
ت .فَ َك َ
الى هنا قراءة كلمة اهلل

وم يبشرهم بملكوت اهلل ويناديهم بالتأكيد
قبلما جاء يسوع الى بيت بطرس وأصدقائه ،كان في مجمع َك ْف َرَن ُ
اح َ
وم هي مدينة قريبة من الناصرة التي في مجمعها أيضا صرح يسوع أن فيه قد
الى التوبة وااليمانَ .ك ْف َرَن ُ
اح َ
ِ
ِ
الر ِّ
ين أ َْر َسلَنِي
نبوة إشعياء التي قال الرب عن نفسه مسبقاُ :رو ُح َّ
ب َعلَ َّي ألََّنهُ َم َس َحني أل َُب ِّش َر اْل َم َساك َ
ّ
تمت ّ
ق ولِْلعم ِي بِاْلبص ِر وأُرِس َل اْلم ْنس ِح ِقين ِفي اْلحِّري ِ
وب أل َُن ِاد ِ
ألَ ْش ِفي اْلم ْن َك ِس ِري اْل ُقلُ ِ
ين بِ ِ
ْس ِ
َّة َوأَ ْك ِرَز
اإل ْ
ُ
ُ َ َ
ور َ
ي لْل َمأ ُ
َ
َ َ َْ
طالَ ِ ُ ْ
َ ُ
الر ِّ
ب اْل َم ْقُبولَ ِة .بهذا السلطان كان يسوع يبشر الناس ويعلمهم بلطف ونعمة .فَُب ِهتُوا من تعليمه ألنه
بِ َس َن ِة َّ
كان يعلمهم كصاحب سلطان وليس كالكتبة والمعلمين الدينيين الذين يسيطرون على الناس وهم ممتلئين
رياء وكراهية وعنف .سلطان يسوع هادئ ولطيف ومفرح ومحرر للحياة .يعلم بصبر ويؤدب بمحبة.
ان ِفي َم ْج َم ِع ِه ْم َرُج ٌل بِ ِه ُروٌح َن ِج ٌس .كان يحظر مع الناس في مجمعهم حتى دخل يسوع فَعرف الروح
َو َك َ
ص َرَخ :ما شأنك بنا يا يسوع الناصري؟ أجئت لتهلكنا؟ روح نجس يتكلم بالجمع – ما شأنك
النجس الرب و َ

بنا ،جئت لتهلكنا – بهذا التعبير فهو يربط الناس اليه ،ثم قال :أنا أعرف من أنت .أنت قدوس اهلل .فزجره

يسوع قائال :اخرس واخرج منه .فطرح الروح النجس الرجل وصرخ صرخة عالية وخرج منه .فدهش
َّ ِ
يد ألََّنهُ بِ ُسْلطَ ٍ
اح النَّ ِج َسةَ
يم اْل َجِد ُ
ْم ُر َحتَّى األ َْرَو َ
ان َيأ ُ
الجميع وبدأوا يتساءلون فيما بينهمَ :ما ُه َو َه َذا الت ْعل ُ
ِ
يعهُ؟ الناس كانت تستخدم الشعوذة والسحر التي هي إرتباط بالشياطين لتطرد الشياطين .ولما شافوا
فَتُط ُ
كيف عمل يسوع ،استغربوا وتساءلوا :هل هذا تعليم جديد؟ كان يوم السبت .عند اليهود السبت هو يوم

العبادة وال يجوز أي عمل فيه.

وحَّنا الى منزله .لكن هناك مشكل.
وب َوُي َ
ثم بعد المجمع ،بطرس عزم يسوع َوأ َْن َد َرُاو َس َم َع َي ْعقُ َ
حماة بطرس مريضة وهي ال تستطيع أن تحضر لهم طعاما .فما العمل؟ فما هي فكرة أخونا
بطرس؟ دون شك أن رغبته األولى كانت أن يسوع يرى حماته ويشفيها .إيمان بطرس جميل
واحترامه لحماته نبيل .رجال قليلون يكرمون والدين زوجاتهم كما يكرمون والديهم ايضا .فتقدم
يسوع وأقامها ماسكا بيدها .عبارة جميلة تعطينا صورة يسوع الذي جاء هو لالنسان الضال
والمريض بسبب الخطية ليقيمه ويمسك بيده ويرفعه .يسوع يتقدم ويقيم ويمسك.
يسوع ال يعمل عمال وال يكمله .ويشرنا الرسول بولس في أحد رسائله الرائعة قائال :ولي ثقة
في هذا األمر بالذات :أن الذي بدأ فيكم عمال صالحا سوف يتممه إلى يوم المسيح يسوع.
ون َكلِ َمتِي الَّتِي تَ ْخ ُرُج ِم ْن فَ ِمي ،الَ تَْر ِجعُ إِلَ َّي
نفس الحقيقه على كلمته .مكتوبَ :ه َك َذا تَ ُك ُ
الر ِّ
َن
ت بِ ِه َوتَْن َج ُح ِفي َما أ َْر َس ْلتُهَا لَهُ .نعمَ .يد َّ
فَ ِارَغةً َب ْل تَ ْع َم ُل َما ُس ِرْر ُ
ص ْر َع ْن أ ْ
ب لَ ْم تَ ْق ُ
ِّ
ص َولَ ْم تَـثْ ـ َق ـ ْل أُ ُذ ُنهُ حتى ال تَ ْس َم َع .والرب يمسكنا في يده الكريمة القوية .وهو الذي قال:
تُ َخل َ
خرافي تصغي لصوتي وأنا أعرفها وهي تتبعني وأعطيها حياة أبدية فال تهلك إلى األبد وال
ِ
ِِ
الر ِّ
ين ِم َن
ينتزعها أحد من يدي .عظيم هو الرب يسوعَ .م ْن ِم ْث ُل َّ
ب مخلصنا ا ْل ُمقيم ا ْل َم ْسك َ
اف مع أَ ْشر ِ
ٍ
ِِ ِ
ِ ِ
اب و َّ ِ
التُّر ِ
اف َش ْعبِ ِه؟
الراف ِع ا ْلَبائ َس م َن ا ْل َم ْزَبلَة ل ُي ْجل َسهُ َم َع أَ ْش َر َ َ َ
َ
فتقدم يسوع وأقامها ماسكا بيدها وقامت وخدمتهم .وكان هناك فرح أكيد .لما يدخل يسوع المسيح
الى بيت يدخل الشفاء والسالم والفرح .تدخل الحرية والسعادة .هذه رحمة اهلل للناس .فهو
يريد ان يسكن في قلوبنا لينتج فينا أفكار طيبة وليطهر قلوبنا لنعبده ونخدمه بالروح والحق.
ولما يخلصنا يسوع فنحن نخدمه بالفعل .هذه الحقيقة ظهرت في حماة بطرس .ليس لسلطان
يسوع حدود .لما يشفي فبالتمام .لما يحرر فللفرح .ويؤكد لنا في إنجيله :فَِإن ح َّررُكم ِ
اال ْب ُن
ْ َ َ ْ
َح َار اًر .يسوع .يقول كلمة واألحوال تتغير .كما قال له مرة قائد المئة :يا
ون أ ْ
فَبِا ْل َح ِقيقَ ِة تَ ُك ُ
ون َ
سيد ،أنا ال أستحق أن تدخل تحت سقف بيتي .إنما قل كلمة فيشفى خادمي.

في هذا االصحاح األول في إنجيل مرقس نرى يسوع وهو يصنع معجزات في ثالثة مراحل
في يوم واحد .نراه في مجمع يطرد روح نجسة ،ونراه في البيت يشفي حماة بطرس ،ثم نراه

خارج البيت يشفي الناس .الرب يسوع المسيح يظهر قوته ورحمته في كل مكان .إنه بالحق
الراعي الصالح .إنه الصديق الوفي األمين الذي يحب في كل حين .على هذا يمكننا أن
نلقي عليه ثقل همومنا كلها النه هو يعتني بنا ،وهو يسمع ويقودنا .فهو الذي قال لتالميذه:
َحَّبائِي إِن فَع ْلتُم ما أ ِ
أ َْنتُم أ ِ
ُوصي ُك ْم بِ ِه .ما أعظم صديق يسوع.
ْ
ْ َ ْ َ
لكن هناك امر مؤسف نراه في هذا االصحاح .في المجمع قالواَ :ما ُه َو َه َذا التَّ ْعلِ ُيم اْل َجِد ُيد؟ فهم
ال يمجدوا اهلل بل اعتبروا يسوع واحد من الذين يطردون الشياطين بتعليم جديد .وهم لم يروا
إبن اهلل في وسطهم .في الصباح أخرج شيطان من رجل في مجمعهم .في وسط النهار شفى
حماة بطرس .وفي المساء جاءت الناس من كل مكان ويسوع شفى مرضاهم كلهم .وال الناس
في المجمع في الصباح وال الجماهير في المساء شكروا الرب إال حماة بطرس التي كانت
امرأة ومتقدمة في السن .فهي أظهرت محبتها للرب يسوع .بعدما شفاها قامت وخدمته.
ليلبي طلباتنا للنجاح والشفاء او الحصول
لكن كيف ننظر نحن ليسوع وكيف نتوجه له؟ هل ّ
على األوراق حتى أم ننظر الى يسوع كالرب المخلص؟ في الحقيقة يسوع يريدنا أَن ن ْع ِطي له
قلوبنا وننتبه الى طُ ُرقه وأن تسكن كلمته في داخلنا .عنده الجواب والحل لحياتناُ .مَب َار ٌ
ك اهللُ
ِ
ِ
ٍ َِّ
يح ،أَبو َّ ْأ ِ
أَبو ربَِّنا يسو َ ِ
ِّ
ِّ ِ ِ َّ
َن
يع أ ْ
ع ا ْل َمس ِ ُ
ُ َ َُ
الرفَة َوِالَهُ ُكل تَ ْع ِزَية الذي ُي َعِّز َينا في ُكل ضيقَ ـتَنا َحتى َن ْستَط َ
ضيقَ ٍة بِالتَّع ِزي ِة الَّتِي نتَع َّزى نحن بِها ِمن ِ
ُنعِّزي الَِّذين هم ِفي ُك ِّل ِ
اهلل...
َْ
َ َ َُْ َ َ
َ َ
َ ُْ

