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السالم عليكم ومرحبا بكم في االستماع الى هذه عظة وهي من إنجيل مرقس،
االصحاح السابع وااليات  31الى  .37اليكم القراءة باسم ربنا يسوع المسيح:
ثُ َّم َخرج أَيضاً ِم ْن تُ ُخو ِم صور وصي َداء وجاء ِإَلى بح ِر اْلجلِ ِ
يل ِفي َو ْس ِط ُح ُدوِد اْل ُم ُد ِن
ََ ْ
َْ
َ
ُ َ َ َْ َ ََ َ
ِ
ِ
اْل َع ْش ِر .و َج ِ ِ ِ
َخ َذهُ ِم ْن َب ْي ِن اْل َج ْم ِع
َعَق َد َو َ
ض َع َي َدهُ َعَل ْيهَ .فأ َ
طَل ُبوا ِإَل ْيه أ ْ
َص َّم أ ْ
َن َي َ
اءوا إَل ْيه بأ َ
َ ُ
ظره نحو َّ ِ
احي ٍة ووضع أَصاِبعه ِفي أُ ُذَني ِه وتَـَفل وَلمس لِ
ِ
ال
ن
ع
ف
ر
و
ه
ان
س
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َعَلى َن َ َ َ َ َ َ َ ُ
ْ
َ
َ
الس َماء َوَق َ
ُ
َ
َ
ْ َ َ َ ََ َ َ
ِ
َي ْانَفِتح .ولِْلوْق ِتْ ،انَفتَح ْت أُ ْذناه و ْانح َّل ِربا ُ ِ ِ ِ َّ
َل ُهِ :إَّفـثَا ،أ ِ
اه ْم
ص ُ
ََُ َ َ
َ
ْ َ َ
ط ل َسانه َوتَ َكل َم ُم ْستَقيماًَ .فأ َْو َ
أَن الَ يُقوُلوا أل ٍ ِ
ِ
اه ْم َك ُانوا ُيَن ُادو َن أَ ْكثََر َكِثي اًرَ .وُب ِهتُوا ِإَلى
ص ُ
ْ َ
َ
َحدَ .وَلك ْن َعَلى َق ْدر َما أ َْو َ
ِ ِِ
الص َّم َي ْس َم ُعو َن َواْل ُخ ْر َس َيتَ َكَّل ُمو َن.
ينِ :إَّن ُه َع ِم َل ُك َّل َش ْي ٍء َح َسناً! َج َع َل ُّ
اْل َغ َاية َقائل َ
هذه كلمة هللا
يسوع غادر نواحي صور وصي َداء وجاء ِإَلى بح ِر اْلجلِ ِ
يل ِفي وس ِط ح ُد ِ
ود اْل ُم ُد ِن اْل َع ْش ِر.
َْ
َْ ُ
َ
ُ َ َ َْ َ ََ َ
يسوع ما كان يوقف من عمله اإللهي لخالص الناس ،يمشي من مكان الى مكان يشفي

ويبشر بملكوت هللا .كان في صور وصيدا وهما مدن في لبنان .وجاء الى المدن العشر

التي كانت أراضي في شرق بحيرة الجليل أغلب سكانها وثنيون .هناك جاءوا إلى يسوع
ِ
ِ
ِ
ض َع
َعَق َد َو َ
ض َع َي َدهُ َعَل ْيهَ .فأ َ
طَل ُبوا ِإَل ْيه أ ْ
َص َّم أ ْ
َخ َذهُ يسوع بعيدا عن اْل َج ْم ِع َوَو َ
َن َي َ
بأ َ
َصاِب َع ُه ِفي أُ ُذَني الرجل َوتَ ـَف َل َوَل َم َس لِ َس َان ُه وقال كلمة واحدة فشفي الرجل.
أَ
ْ
لما كان يسوع يدخل الى قرية أو مدينة كانت الناس تجيب مراضهم ويوضعوهم أمامه

ويتوسلون إليه أن يلمسوا ولو طرف ردائه وكان كل من يلمسه يشفى .االن الرب هو
ِ
ِ
وضع أ ِ ِ
ال َل ُهْ :انَفت ْحَ ،ولِْل َوْقت ْانَفتَ َح ْت أُ ْذَناهُ
َصاب َع ُه في أُ ُذَن ْي الرجل َوتَ ـَف َل ولمس لسانه َوَق َ
َ َ َ َ
ط لِ َس ِان ِه َوتَ َكَّل َم .وربما أول كلمة نطق بها بفرح كانت :أنا أسمع ،أنا أتكلم.
َو ْان َح َّل ِرَبا ُ

من جهة السماع ،االنسان له أذنين ولكنه ما يحب يسمع إال للشيء الذي يرضيه .فهو
مشغول البال بمشاكل العيش .دماغه مليان بأصوات مختلفة غير متناسقة وغير معقولة

وغير مطمئنة .في قلبه خوف وارتباك وفراغ روحي وهو يغطيه بفيديوات وصور تافهة.

يحلم عينيه مفتوحة .ينظر وما يشوف ،يسمع وما يفهم .ويسوع هو حي وينادي ويقول:
ِ
ين والثَِّقيلِي األ ِ
ِ
ِ
يح ُك ْم .من له أذنان للسمع فليسمع.
ْ
َح َمال َوأََنا أ ُِر ُ
تَ َعاَل ْوا إَل َّي َيا َجم َ
يع اْل ُم ْت َعب َ َ
ِ
ِ
ال كلمة واحدة
ص َّم معقود اللسان َوتَـَف َل َوَل َم َس ل َس َان ُه َوَق َ
يسوع وضع صبعه في أُ ُذَن ْي األَ َ
ِ ِ ِ َّ
َّ
َحٌد
َولِْل َوْق ِت ْانَفتَ َح ْت أُ ْذَنا
الرجل َو ْان َحلت عقدة ل َسانه َوتَ َكل َم بوضوح .الرب يسوع َيْفتَ ُح َوالَ أ َ
ُ
ِ
ِ
َحٌد َيْفتَ ُح .السيد يسوع هو الذي ْي َحـ ّل عقدة الخطية كما هو مكتوب:
ُي ْغل ُق َوُي ْغل ُق َوالَ أ َ
فإن المسيح نفسه مات مرة واحدة لكي يحل مشكلة الخطايا .فمع أنه هو البار ،فقد تألم

من أجلنا نحن المذنبين لكي يقربنا إلى هللا فمات بجسمه البشري ،ثم عاد حيا بالروح.
يسوع هو غير محدود في قدرته في الشفاء .يشفي من قريب ومن بعيد ،بكلمة أو بلمسة
يده ،ويشفي بتُ ـْفـله العجيب .الرب يسوع أخذ االصم معقود اللسان على انفراد ربما حتى
ال يرى الناس كيف شفى حتى ال يعملوا مثله وبطريقة سحرية .كثيرون يحبوا يعملوا
المعجزات باسم المسيح لمجدهم .ويسوع يقول في إنجيل متىَ :كِث ُيرو َن َسَيُقوُلو َن لِي ِفي
ِ
اطين وبِ ِ
َذلِك اْليومِ :يا ر ُّب يا ر ُّب أََليس ِب ِ
صَن ْعَنا
اس ِم َك أ ْ
َ َْ َ َ َ َ
َخ َر ْجَنا َشَي َ َ ْ
اسم َك تََنَّبأَْنا َوبِ ْ
َْ ْ
اسم َك َ
ط ا ْذهبوا عِني يا َف ِ
ُقَّو ٍ
ات َكِثيرة؟ َف ِحينِئ ٍذ أُص ِرح َلهمِ :إِّني َلم أَع ِرْف ُكم َق ُّ
اعِلي ِ
اإل ْث ِم.
ًَ
َُ َ ّ َ
ْ ْ ْ
َ َ ّ ُ ُْ
هللا هو الذي يعطي المواهب بالروح القدس وهو يصنع ما يشاء بواسطة خدام يسوع

ولمجد إسمه المبارك .يسوع استعمل تفله ففتح أذني االصم معقد اللسان كما فتح أعين

العمي بتـفله .واالنسان يتـفل من االشمئزاز ويتفل على شخص يكرهه .ومعظمهم يتفلون
على األرض من قلة التهذيب والوسخ .كم من واحد يتفل على الصليب والكتاب المقدس
وعلى اليهود والمسيحيين وهو يظن أنه يؤمن باهلل وأنه على صواب.

هذا ما عملوه رجال الدين إلبن هللا الذي جاءهم بالنعمة والحق ،بالشفاء الحرية ،بالسالم
والسعادة والحياة األبدية .كرهوه وتفلوا عليه .يسوع قال مسبقا لتالميذه أنه يسَّلم لرؤس ِ
اء
َُ ُ ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون ُه َوَي ْتـُفُلو َن
ون ُه ِإَلى األ َُم ِم َفَي ْه َأزُو َن ِبه َوَي ْجلِ ُد َ
اْل َك َهَنة َواْل َكتََبة َفَي ْح ُك ُمو َن َعَل ْيه ِباْل َم ْوت َوُي َسّلِ ُم َ
ِ
َّ ِ ِ
ِ
وم .لما أسلم جسده للموت من أجل خطايا اليهود وكل
َعَل ْيه َوَيْق ُتُلوَن ُه َوفي اْلَي ْو ِم الثالث َيُق ُ
ِ ِ
ٍ
ض ُعوهُ َعَل ْي ِه.
ضَف ُروا ِإ ْكليالً م ْن َش ْوك َوَو َ
العالم ،حدث تماما ما تنبأ به الرب .الرومان َ
ِ
ِِ ِ ِ
صُقو َن َعَل ْي ِه
صُقو َن َعَل ْيه .ويستهزئون .ثُ َّم َخ َر ُجوا به لَي ْصلُبوهُ .وكان َق ْوٌم كذلك َي ْب ُ
َوَك ُانوا َي ْب ُ
ُّ
ون ُه .ويسوع يتألم هو البار الطاهر الصديق ،الى الصليب.
َوُي َغطو َن َو ْج َه ُه َوَيْل ُك ُم َ
ال كلمة واحدة َوِلْل َوْق ِت ْانَفتَ َح ْت أُ ْذَنا
يسوع تََف َل َوَق َ
َّ
ِ
َن
اه ْم أ ْ
ص ُ
َوتَ َكل َم بوضوح .الناس ُبهتُوا .ويسوع أ َْو َ

ط لِ َس ِان ِه
االصم معقود اللسان َو ْان َح َّل ِرَبا ُ
َح ٍد الن وقته ليعلن فيه
الَ َيُقوُلوا أل َ

للعالم أنه هو المخلص كان ما زال ما وصل .والرب يسوع ما كان في حاجة الى شهادة

الناس له الن هللا شهد له ثالث مرات أنه إبنه الحبيب .بطرس شهد كلك أن يسوع هو
ِ
ونا ِإ َّن َل ْحماً َوَدماً َل ْم ُي ْعلِ ْن
ال َل ُه َي ُسوعُ آنذاكُ :
ان ْب َن ُي َ
وبى َل َك َيا س ْم َع ُ
طَ
إبن هللا الحيَ .فَق َ
السماو ِ
َلك َل ِك َّن أَِبي َّال ِذي ِ
ات.
ي
ف
َّ
َ
ََ
يسوع ما كان ينتظر المجد من الناس .قال م ار ار لعلماء اليهودَ :ل ْس ُت أَْقَب ُل َم ْجداً ِم َن
ِ
َّ ِ
ُم ِّج ُد َنْف ِسي َفَل ْي َس َم ْج ِدي َش ْيئاً ،أَِبي ُه َو َّال ِذي ُي َم ِّج ُدِني.
الناس .قال لهم أيضا :إ ْن ُك ْن ُت أ َ
أما يومه العظيم الذي يعلن فيه عالنية أنه المسيح المخلص فهو يوم صلبه .هذا ما
أكده يسوع في إنجيل يوحنا  12واالية  :32وأََنا ِإ ِن ْارتََف ْع ُت َع ِن األ َْر ِ
َج ِذ ُب ِإَل َّي
ض أْ
َ
ِ
يع .وهو يشير الى موته على الصليب .والصليب يشهد الى اليوم لمحبة هللا بآالم
اْل َجم َ
وموت إبنه الوحيد مخلصنا الحبيب له كل المجد.

لألصم المعقود اللسان يسوع قال كلمةْ :انَفِت ْح فانفتح .كما قال هللا في بداية الخليقة:
ِ
ِ ِ
اس ِم َك أ َْرَف ُع
ليكن نور فكان نور .ونحن نقول مثل الملك داود :أَُب ِارُك َك في َحَياتي .ب ْ
ِ
ين.
َع ُي َن اْل ُع ْم ِيَّ .
اج ُي َسِّب ُح َك َف ِميَّ .
َي َد َّيَ .وبِ َشَفتَ ْي ا ِال ْبِت َه ِ
الر ُّب َيْفتَ ُح أ ْ
الر ُّب ُيَقِّوُم اْل ُم ْن َحن َ

ض ُد اْلَيِتيم واأل َْرمَل َة .آمين .ليسكن اْلم ِس ُ ِ ِ
يم ِ
ان ِفي ُقُلوبِ ُك ْم
َّ
الر ُّب َي ْحَف ُ
اءَ .ي ْع ُ
يح باإل َ
َ
َ َ َ
ظ اْل ُغ َرَب َ
حتى إذا تأصلتم وتأسستم ِفي اْلمحَّب ِة تَستَ ِطيعوا أَن تُْد ِرُكوا مع ج ِم ِ ِ ِ ِ
ين َما ُه َو
ََ ْ ُ ْ
يع اْلق ّديس َ
ََ َ
ُّ
يح التي تفوق اْل َم ْع ِرَف ِة فتَ ْمَتلِ ُئوا حتى
ول َواْل ُع ْم ُق َواْل ُعْل ُو َوتَ ْع ِرُفوا َم َحَّب َة اْل َم ِس ِ
اْل َع ْر ُ
ض َوالط ُ
ِ ِ ِ
ِ
طُل ُب أ َْو َنْفتَ ِك ُر
َن َيْف َع َل َف ْو َق ُك ِّل َش ْي ٍء أَ ْكثََر ِج ّداً ِم َّما َن ْ
تبلغوا م ْلء هللا ُكّلِهَ .واْلَقاد ُر أ ْ
ِ
ِ َِّ
ِ
ِ
ِ
يع أَجي ِ
ِ ِ
ال
يس ِة ِفي اْل َم ِس ِ
يح َي ُسو َ
ع ِإَلى َجم ِ ْ َ
ب َح َسب اْلُقَّوة التي تَ ْع َم ُل ف َينا َل ُه اْل َم ْج ُد في اْل َكن َ
الده ِ ِ
ين.
ور .آم َ
َد ْه ِر ُّ ُ
-------------اء ليرتاح بعيدا عن دجيج اليهود؛
صَ
ور َو َ
قبل هذا الحدث ،يسوع كان في نواحي ُ
ص ْي َد َ
ِ
َت َو َخ َّر ْت ِع ْن َد َق َد َم ْي ِه الن
ام َأرًَة َس ِم َع ْت عنه َفجأ ْ
لكن خبره كان قد انتشر فما ْ
قدر َي ْختَف َيْ .
ِ
َن ُي ْخ ِرَج َّ
ان ِم ِن ْابَنِت َها.
الش ْي َ
ان ب ْابَنت َها ُرو ٌح َن ِج ٌس .اْل َم ْأرَة َك َان ْت وثنية .ف َسأََل ْت يسوع أ ْ
طَ
َك َ
ِ
ِ
ِ
ين
أ َّ
ين أََّوالً َي ْشَب ُعو َن ألََّن ُه َل ْي َس َح َسناً أ ْ
َن ُي ْؤ َخ َذ ُخ ْب ُز اْلَبن َ
ال َل َهاَ :دعي اْلَبن َ
َما َي ُسوعُ َفَق َ
ِ ِ
طرح لِْل ِكالَ ِبَ .فأَجاب ْت :نعم يا سِيد! ولكن اْل ِكالَب تَحت اْلماِئد ِة تَأ ُ ِ
ين.
ُ َْ َ َ
ْك ُل م ْن ُفتَات اْلَبن َ
َوُي ْ َ َ
َ َ َ َ ْ َ َ ُّ َ

القليل من بركة هللا يكفي للعيش .وهذه المرأة الوثنية فهمته وقبلته بتواضع .محبتها لبنتها

جعلها تتحمل كل شيء فنظرت الى يسوع بإيمان ووجدت فيه محبة أعظم.
ال كره من يسوع لها مثل اليهود الذين كانوا يحتقرون الوثنيين ويدعونهم كالب .بذكره
هذا الكلمة المهينة جعلها الرب تتعّلى على إهانة اليهود وجوابها أظهر إيمانها أقوى

ال يسوع َل َها:
وأفضل من اليهود الذين رفضوا خبز الحياة المعطى لهم من السماءَ ،فَق َ
َج ِل َه ِذِه اْل َكلِم ِة ا ْذ َهِبيَ ،ق ْد َخرَج َّ
ان ِم ِن ْابَنِت ِكَ .ف َذ َهَب ْت ِإَلى َب ْيِت َها َوَو َج َد ِت
الش ْي َ
طُ
أل ْ
َ
َ
طان َق ْد خرج و ِ
َّ
وح ًة َعَلى اْل ِف َر ِ
اش .اإليمان ينقل الجبال.
اال ْبَن َة َم ْ
الش ْي َ َ
ط ُر َ
ََ َ َ

