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نعمة وسالم لكم من اهلل أبينا والرب يسوع المسيح .عظتنا اليوم هي في إنجيل مرقس االصحاح الثالث
واألعداد  13الى  .19اليكم قراءة النص باسم يسوع المسيح:
ِ ِ
ِ ِ
َِّ
ثَُّم ِ
ون
ام اثَْن ْي َع َش َر لِ َي ُك ُ
ونوا َم َعهُ َوْلُي ْرسلَهُ ْم ل َي ْك ِرُزوا َوَي ُك َ
صع َد إِلَى اْل َجَب ِل َوَد َعا الذ َ
َ
ين أ ََر َاد ُه ْم فَ َذ َهُبوا إلَ ْيهَ .وأَقَ َ
ِ
ِِ
الشي ِ
ان علَى ِشفَ ِ
اء األ َْم َر ِ
اط ِ
وحَّنا
اض َوِا ْخ َر ِ
اس َم ُب ْ
وب ْب َن َزْبدي َوُي َ
ط ُر َسَ .وَي ْعقُ َ
اج َّ َ
لَهُ ْم ُسْلطَ ٌ َ
ينَ .و َج َع َل لس ْم َع َ
ان ْ
َي ْاب َن ِي َّ ِ
َّ
وما
اس َم ُب َوا َن ـ ْرِج َس ،أ ِ
أَ
َخا َي ْعقُ َ
وب َو َج َع َل لَهُ َما ْ
الرْعدَ ،وأ َْن َد َرُاو َس َوِفيلُب َ
ُّس َوَب ْرثُو لَ َما ُو َس َو َمتى َوتُ َ
ِ َِّ
ِ
ي وَيهوَذا ِ
َسلَ َمهُ.
َوَي ْعقُ َ
وب ْب َن َحْلفَى َوتَ َّد ُاو َس َوس ْم َع َ
اإل ْس َخ ْرُيوط َّي الذي أ ْ
ان اْلقَ َان ِو َّ َ ُ
الى هنا قراءة كلمة اهلل
يسوع صعد الى جبل وأخذ معه تالميذه .كانوا من أوساط وتعاليم مختلفة .منهم صيادين السمك ،آخر

جابي الضرائب للرومان مكروه من اليهود ،آخر وطني متحمس يعتبر جباة الضرائب أعداء ،آخرون كانوا
تالميذ يوحنا المعمدان .والرب يسوع اختارهم كلهم .كان يعرف ما في أفكراهم ومع ذلك دعاهم ليتبعوه

ويأهلهم ويرسلهم برسالته الى العال .ودعوة يسوع هي لنا أيضا أننا نتبعه ونطيعه ونعطيه حياتنا بدون

تردد وال خوف .نتبع يسوع بال رجوع .العالم خلفنا ،يسوع أمامنا .نسمع صوته ،صوة الرجاء صوت
ّ
يؤدي الى الهالك.
السالم ،صوت الخالص في عالم مليان أصوات غش ووهم ورياء والكل ّ
في وقت لم تكن فيه صحف وال مطبوعة وال وسائل اإلعالم مثل اليوم حيث األخبار تنتشر بسرعة

عين إثنى عشر تلميذ لعمل عظيم ما يزال ينتشر على األرض الى اليوم بوسائل
الكهرباء ،الرب يسوع ّ
اإلعالم اإللكترونية وبواسطة مبشرين الذين ذهبوا باسم يسوع الى بلدان بعيدة حاملين هذا الكنز في أوعية
من فخار ليتبين أن القدرة الفائقة آتية من اهلل ال صادرة منهم .كما قال الرسول بولس .حتى يعرف جميع
بنو آدم ما في دعوة اهلل لهم من رجاء ويأتون تائبين بثقة وايمان في إسم يسوع.
نداء يسوع لنا أيضا هو ليغير حياتنا ويشفينا ولكي نحكي ألهلنا وللناس حولنا الجود الذي صنعه اهلل فينا.
فال نبحث عن أعذار كما فعل البعض لما نداهم يسوع .أجابه واحد أنه يجب أن يم ِ
ض َي أ ََّوالً َوَي ْد ِف َن أَبِيه.
ْ
ِ
آخر :أَتْبع َك يا سي ُ ِ
ع أهلي .فلنأخذ المثال من تالميذ يسوع الذين لم
َوقَ َ
َن أ َُوِّد َ
ِّد َولَك ِن اسمح لي أ ََّوالً أ ْ
ال َ ُ َ ُ َ َ

يسألوه :الى أين او لمذا نتبعك؟ فهم تبعوه ووجدوا فيه الحياة .سألهم مرة يسوع إن أردوا أن يتركوه ،فقال له
بطرس :إلى من نذهب يا رب وعندك كالم الحياة األبدية وَن ْحن آمَّنا وعرْف َنا أََّن َك أ َْن َ ِ
يح ْاب ُن اللَّ ِه
ت اْل َمس ُ
َ ُ َ َ ََ

اْل َح ِّي؟ في يوم آخر سأل بطرس :ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك .وجواب يسوع له ولنا جميعا هو:
ما من أحد ترك ألجلي وألجل اإلنجيل بيتا أو إخوة أو أخوات أو أما أو أبا أو أوالدا أو حقوال إال وينال
مئة ضعف اآلن في هذا الزمان وفي الزمان اآلتي الحياة األبدية .صادق القول .لهذا يقول الرب أيضا:
ِ
وب ُك ْم.
ص ْوتَهُ فَالَ تُقَ ُّسوا ُقلُ َ
اْل َي ْوَم إذن ،إِ ْن َسم ْعتُ ْم َ

ِ ِ
َع ِرفُهَا فَتَتَْب ُعنِي َوالَ َي ْقِد ُر
ص ْوتِي – يقول الرب َ -وأ ََنا أ ْ
نداء يسوع يسمعه الودعاء فيفرحون .خ َرافي تَ ْس َمعُ َ
ف ِم ْن َيِد أَبِي .يسوع دعا تالميذه ليكونوا معه ويكونوا شهودا له للعالم .أعطاهم رسالته
َن َي ْخطَ َ
َح ٌد أ ْ
أَ
الشي ِ
ان علَى ِشفَ ِ
ِ
اء األ َْم َر ِ
اط ِ
ين .باسم يسوع الذي كان
اض َوِا ْخ َر ِ
اج َّ َ
ون لَهُ ْم ُسْلطَ ٌ َ
وأعطاهم قوة .ل َي ْك ِرُزوا َوَي ُك َ
هو يعمل فيهم بروحه القدوس .تالميذ يسوع لم يكونوا أصحاب علم ولم تكن لهم شهادات ومع هذا كتبوا
لنا شهادتهم مساقون من الروح القدس .من أقوال يسوع في إنجيل متّى :أ ِ
اء ُك ْمَ .ب ِارُكوا الَ ِعنِي ُك ْم.
َحبُّوا أ ْ
َع َد َ
ِ
ضي ُكم وصلُّوا أل ْ َِّ
َح ِسُنوا إِلَى م ْب ِغ ِ
اء أَبِي ُك ُم الَِّذي ِفي
ون إِلَ ْي ُك ْم َوَي ْ
ون ُك ْم لِ َك ْي تَ ُك ُ
ط ُرُد َ
أْ
ين ُيس ُيئ َ
َج ِل الذ َ
ونوا أ َْب َن َ
ْ َ َ
ُ
السَّماو ِ
ات.
ََ
َّ
َح ٌد َيأْتِي إِلَى ِ
يق واْل َح ُّ
اآلب إِالَّ بِي.
ق َواْل َح َياةُ ،لَ ْي َس أ َ
ومن أقوال يسوع في أنجيل يوحنا التلميذ :أ ََنا ُه َو الط ِر ُ َ
وأما مرقس ولوقا ،فكانا مع تالميذ يسوع يراقبان ويبحثان ومن أمر تالميذ يسوع وقيادة روح يسوع نقلوا لنا
شهادتهم حتى نعرف بالتأكيد ِ
ص َّحةَ اْل َكالَِم الَِّذي وصل لنا .بطرس ويعقوب كتبوا رسائل مستحيل ان تكون
من إختراع بشري .كما كتبه بطرس في رسالته الثانية :ولكن قبل كل شيء ،اعلموا أن كل نبوءة واردة في

الكتاب ال تفسر باجتهاد خاص إذ لم تأت نبوءة قط بإرادة بشرية بل تكلم بالنبوات جميعا رجال اهلل
القديسون مدفوعين بوحي الروح القدس.
وبعد قيامة يسوع من الموت وظهوره لهم جسديا ،نالوا الروح القدس الموعود منه ومن اهلل وخرجوا ليبشروا

ِ
اس ِة َب ْل ِفي
بإنجيل اهلل للتوبة وااليمان بيسوع للغفران والحياة جديدة وأبدية .الحقيقة :اهللَ لَ ْم َي ْد ُع َنا ل َّلن َج َ
اس ِة .هذه االقوال هي من الرسول بولس الذي كان من قبل يدعى شاؤول ،يضطهد المسيحيين حتى
اْلقَ َد َ

وغير حياته واسمه الى بولس ومأله من الروح القدس والحكمة والقدرة ليكون رسول
ظهر له الرب يسوع ّ
المسيح للوثنيين .وبشر باإلنجيل الذي هو قدرة اهلل للخالص لكل من يؤمن .من أقواله أيضاُ :ك ُّل اْل ِكتَ ِ
اب

يب الَِّذي ِفي اْلبِِّر لِ َكي ي ُكون إِ ْنسان ِ
هو موحى بِ ِه ِمن ِ
اهلل َك ِ
يخ ،لِلتَّ ْق ِو ِيم والتَّأِْد ِ
اهلل َوَن ِافعٌ لِلتَّ ْعلِ ِيم َوالتَّْوبِ ِ
امالً
ْ َ َ َ ُ
َ
َ
َُ ُ ً
ِ
ٍ
صالِ ٍح .آمين.
ُمتَأَهِّباً ل ُك ِّل َع َمل َ

ونقول اآلن شهادتنا التي هي شهادة الكنيسة وشهادة األنبياء والرسل .نقول :أنا أومن باهلل اآلب الضابط
الكل خالق السماء واألرض ،وبربنا يسوع المسيح إبنه الوحيد الذي حبل به من الروح القدس وولد من مريم
وصـلب ومات وقُــبر ونزل الى الهاوية وقام أيضا في اليوم
العذراء ،وتألم على عهد بيالطس البنطي ُ

الثالث من بين األموات وصعد الى السماوات وجلس على يمين اهلل اآلب الضابط الكل ،وسيأتي من هناك
ليدين األحياء واألموات .وأومن بالروح القدس ،وبالكنيسة المقدسة الجامعة وبشركة القديسين وبمغفرة
الخطايا وبقيامة الموتى وبالحياة األبدية .آمـ ـيــن .ولتكن نعمة ربنا يسوع وسالمه معنا جميعا .آمين

