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السالم عليكم ومرحبا بكم في االستماع الى عظة اليوم وهي من إنجيل مرقس ،االصحاح التاسع
وااليات  17الى  .29اليكم القراءة باسم ربنا يسوع المسيح:
ِ
َفأَجاب و ِ
َخ َر ُس َو َح ْيثُ َما أ َْد َرَك ُه ُي َم ِزْق ُه َف ُي ْزب ُِد
احٌد ِم َن اْل َج ْم ِعَ :يا ُم َعلِ ُم َق ْد َق َّد ْم ُت ِإَل ْي َك ْابِني ِبه ُروٌح أ ْ
َ َ َ
ص ُّر ِبأ ِ ِ
ِ
ِ ِِ
وي ِ
ِ
يل َغ ْي ُر اْل ُم ْؤ ِم ِن
ك أْ
َسَنانه َوَي ْيَب ُسَ .فُقْل ُت لتَالَميذ َ
ََ
ُّها اْلج ُ
ال َل ُه ْم :أَي َ
َن ُي ْخ ِر ُجوهُ َفَل ْم َيْقد ُرواَ .فَق َ
ْ

ِ ِ
ِ ِ
َكو ُن مع ُكم؟ ِإَلى متَى أ ِ
ِ ِ
ِ
الرو ُح
ص َرَع ُه ُّ
ْ
َحتَملُ ُك ْم؟ َقد ُموهُ إَل َّيَ .فَق َّد ُموهُ إَل ْيهَ .فَل َّما َرآهُ لْل َوْقت َ
َ
إَلى َمتَى أ ُ َ َ ْ
ان م ْن ُذ أَصابه ه َذا؟ َفَقال :م ْن ُذ ِ
َل أََباهَُ :كم ِم َن َّ
َفوَق َع َعَلى األ َْر ِ
صَباهُ،
الزَم ِ ُ َ َ ُ َ
ض َيتَ َم َّرغُ َوُي ْزب ُِدَ .ف َسأ َ
َ
َ ُ
ْ

ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
الن ِ
َوَكِثي اًر َما أَْلَقاهُ ِفي َّ
ال َل ُه
يع َش ْيئاً َفتَ َحَّن ْن َعَل ْيَنا َوأَعَّناَ .فَق َ
ار َوِفي اْل َماء ل ُي ْهل َك ُهَ ،لك ْن إ ْن ُك ْن َت تَ ْستَط ُ
ِ
ِ ِ
ِ
َن تُ ْؤ ِم َن َف ُك ُّل َشي ٍء مستَ َ ِ ِ
ص َرَخ أ َُبو اْل َوَل ِد ِب ُد ُموٍع
يع أ ْ
َي ُسوعُ :إ ْن ُك ْن َت تَ ْستَط ُ
ْ ُْ
طاعٌ لْل ُم ْؤم ِنَ .فلْل َوْقت َ
ِ ِ
ِ
وَق َ ِ
الرو َح َّ
يم ِانيَ .فَل َّما َأرَى َي ُسوعُ أ َّ
الن ِج َس
ضو َنْ ،انتَ َه َر ُّ
َن اْل َج ْم َع َيتَ َر َ
اك ُ
َ
ال :أُوم ُن َيا َسي ُد َفأَع ْن َع َد َم إ َ
ِ
َخرس األَص ُّم أَنا آمركِ ْ :
ُّها ُّ
ص َرَع ُه َش ِديداً
َ َ ُُ َ
الرو ُح األ ْ َ ُ
َقائالً َل ُه :أَي َ
ص َرَخ َو َ
اخ ُرْج م ْن ُه َوالَ تَ ْد ُخْل ُه أ َْيضاًَ .ف َ
ِ ِِ
وخرج َفصار َكمي ٍت حتَّى َق ِ
امَ .وَل َّما َد َخ َل َب ْيتاً
ال َكث ُيرو َنِ :إَّن ُه َم َ
َ َ َ َ َ َ َْ َ
َ
اتَ .فأ َْم َس َك ُه َي ُسوعُ بَيده َوأََق َ
ام ُه َفَق َ
ِ
ِ ٍ
ِ
َن ُن ْخ ِر َج ُه؟
َسأََل ُه تَالَمي ُذهُ َعَلى ْانف َراد :لِ َما َذا َل ْم َنْقد ْر َن ْح ُن أ ْ
هذه كلمة هللا

ِ
َن ُن ْخ ِر َج ُه؟ الن االيمان نقصهم النهم كانوا يضيعون وقتهم في
سأله التالميذ :لِ َما َذا َل ْم َنْقد ْر َن ْح ُن أ ْ
ِ
َن َي ْخ ُرَج
مناقشات باطلة .والرب يسوع أجابهم في متابعة هذا النص وقال أن َه َذا اْل ِج ْن ُس الَ ُي ْمك ُن أ ْ

َص ُّم فأمره ربنا يسوع له المجد الروح النجس أن
الص ْو ِم .وأما ُّ
الصالَ ِة َو َّ
ِب َش ْي ٍء إالَّ ِب َّ
الرو ُح األ ْ
َخ َر ُس األ َ
يخرج من الطفل َوالَ َي ْد ُخْل ُه أ َْيضاً .كلمة يسوع دخلته وزعزعته .وربنا يسوع ما يعمل نصف عمل.
أمر الروح النجس بالخروج من الولد وال يعود يدخله فخرج من الولد وصرخ وصرعه بشدة .وصار

ِ ِِ
ام .لمسة يسوع ترد النفس وتحيي .وكلمة الرب تحرر
الولد كأنه ميت .وَي ُسوعُ أ ْ
َم َس َك ُه بَيده َوأََق َ
ام ُه َفَق َ
وتشفي .كلمة يسوع ال ترجع اليه فارغةَ ،ب ْل تَ ْع َم ُل َما يرغب في ِه َوتَ ْن َج ُح ِفي َما يبدأه.

أما هذا الحدث فجاء بعد تجلي يسوع على الجبل .يقول مرقس في بداية هذا االصحاح أن الرب
ص ِع َد ِب ِه ْم ِإَلى
َخ َذ ُب ْ
يسوع أ َ
وب َوُي َ
ط ُر َس َوَي ْعُق َ
وحَّنا َو َ
ِ
ضاء ِجداً َك َّ
ظ َه َر َل ُه ْم
الثْل ِج َو َ
َو َ
ص َار ْت ثَي ُاب ُه َتْل َم ُع َب ْي َ َ
ِ
ظلِل التالميذَ .فجاء صو ٌت ِمن َّ ِ ِ
اس َم ُعوا .على
َ
الس َح َابة َقائالًَ :ه َذا ُه َو ْابني اْل َحِب ُ
َس َح َاب ٌة تُ َ ُ
َ َ َْ
يبَ ،ل ُه ْ
ٍ َّ
َن ُي َك ِمَل ُه ِفي
الجبل َ
ظ َه َار إيليا وموسى ِب َم ْجد َوتَ َكل َما مع يسوع َع ْن موته القريب الذي كان مزمعا أ ْ

جب ٍل َع ٍ
ام ُه ْم
ال ُم ْنَف ِرِد َ
ََ
ين َو ْح َد ُه ْمَ .وتَ َغي ََّر ْت َه ْيَئتُ ُه ُق َّد َ
ِِ
وسى َوَك َانا َيتَ َكَّل َم ِ
عَ .وَك َان ْت
ان َم َع َي ُسو َ
إيليَّا َم َع ُم َ

َن ُك َّل من يؤ ِمن ِب ِه ينال ِب ِ ِ
أ ِ
هدوا للرب يسوع أ َّ
ط َايا.
ان اْل َخ َ
يم .وجميع االنبياء ْش ُ
اسمه ُغْف َر َ
ُ
َ ْ ُ ْ ُ ََ ُ ْ
ُورَشل َ

أما عن الخطيئة يعلمنا الكتاب المقدس أنها وراثة لإلنسان من آدم أبي البشرية وهي منقوشة في
قلبه .أما قولهم أن االيمان باهلل االحد وبجميع أنبيائه وممارسة أعمال حسنة تكفي وأن االنسان
يقدر يطهر نفسه بأعماله الدينية فهذه تصريحات واهمة .أول ما يريده هللا منا هو أننا نسمع لمن
أرسله لنا ،أي يسوع المسيح إبن هللا الحي ونؤمن به الن له كلمة الحياة .بالمسيح وحده لنا جرأة
واقتراب واثق من جراء اإليمان به النه هو قال ونحن نؤمن :أنا هو الطريق والحق والحياة ،فال
أحد يأتي الى اآلب إال بي .نعم .هذا ليس دين ،إنما االيمان الصحيح والطريق الحقيقي والحي.
دون يسوع الكل ظالم وخيال ووهم وهالك .يسوع هو نور العالم الذي نزل من السماء.
يسوع سأل سؤال وال أحد رد عليه ،إال هذا الرجل المنكسر القلب بسبب إبنه الذي به روح نجس.
لكن في مذا كان الكتبة يجادلون رسل يسوع؟ رسل يسوع ،تالميذه ،كانوا ناس بسطاء ال يعرفون ما
يعرفه الكتبة .ربما هؤالء المث ـقــفين الدينيين كانوا يستهزئوا بالتالميذ بسبب فشلهم على طرد الروح
النجس؛ ربما كانوا يحاولون يثبتون أن يسوع لم يكن هو المسيح .الكتبة والفريسيون الدينيون رفضوا
يسوع المسيح ولم يؤمنون به الن يسوع لم يكن خاضعا لسلطتهم وال لتقاليدهم ولم يكن مثلهم .نتعلم
من هذا الموقف أال ندخل في مناقشات باطلة مع الدينيين المتمسكين بالفرائض الدينية والمبادئ
البشريةَ .نتَ َكَّلم الَ ِبأَ ْقو ٍ
ال تُ َعلِ ُم َها ِح ْك َم ٌة ِإ ْن َس ِانَّي ٌة وال إلرضاء الناس.
َ
ُ

الناس ماَ يحتَ ِمُلوا التَّعلِيم َّ ِ
اص ِة ويتخذون لهم معلمين يكلمونهم بما
يحَ ،ب ْل َي ْتَب ُعو َن َش َه َو ِات ِه ُم اْل َخ َّ
َْ
الصح َ
ْ َ
يعجب آذانهم فينصرفون عن سماع الحق إلى سماع اْلخ ارَف ِ
ات .الكالم البليغ عن هللا ليس دليل
َُ
لعالقة روحية مع هللا اآلب .العالقة الروحية هي بيسوع المسيح االبن الوحيد الذي خرج هو من هللا

وظهر في الجسد .وجاء ليخلص العالم من خطاياه .والعالم هو مثل هذا الولد الذي كان ِب ِه ُروٌح
ِ
قدروا ُي ْخ ِر ُجوا الروح االخرس واالصم من الولد .وكان يسوع
أْ
َخ َر ُس .فهو مريض .تَالَميذ يسوع ما ُ

ِ ِ
ِ ِ
ع الطفل
ص َر َ
ً
غاضبا ووبخ كل الحاضرين ،ثم قالَ :قد ُموهُ إَل َّيَ .وَل َّما الروح النجس َرأى يسوع لْل َوْقت َ
َفوَق َع َعَلى األ َْر ِ
ض َيتَ َم َّرغُ َوُي ْزب ُِد .األرواح الشريرة تعرف أن يسوع هو إبن هللا القدوس.
َ
ِِ
ِ
ِ
ص َرَخ َقائالًَ :ما َلَنا َوَل َك َيا َي ُسوعُ
لنا في هذا االنجيل مثل رجل كان به ُروٌح َنج ٌس .لما شاف يسوع َ
َّ ِ
ِ ِ
ّللاِ .والرب يسوع ما سمح للروح الشرير أن
وس َّ
الناص ِر ُّي! أَتَْي َت لتُ ْهل َكَنا! أََنا أ ْ
َع ِرُف َك َم ْن أ َْن َتُ ،ق ُّد ُ

اخ ُرْج ِم ْن ُه .إبن هللا ظهر وعطل أعمال إبليس كما هو مكتوبَ :ج َّرَد
اخ َر ْس َو ْ
يتكلم َف ْانتَ َه َرهُ َق ِائالًْ :
ظ ِاف اًر ِب ِهم ِف ِ
ات و َّ ِ
الري ِ
يه .ونحن نفتخر أن مخلصنا هو حي وهو
اش َه َرُه ْم ِج َها اًرَ ،
ين ْ
السالَط َ
اس َ
ْ
َِ َ
منتصر بالتمام وله كل السلطان في السماء وعلى األرض ،إنه يسوع المسيح له المجد.

عندما االنسان يوجد نفسه في المأزق والوحل وما يوجد عند الدينيين سوى التعويذ الديني والكالم
الفارغ .وما يوجد وال حتى عند األطباء شفاء ،وعندما يسمع للمسيح يسوع ويأتي عند الرب فهو
يوجد الرحمة والسالم والشفاء فيه .بالطبع ،الوضع صعب على التصديق؛ مثل هذا الرجل الذي

ِ
ِ
الِ :إ ْن ُك ْن َت
يع َش ْيئاً َفتَ َحَّن ْن َعَل ْيَنا َوأَعَّنا .ور ّد له قوله وَق َ
ُك ْن َت تَ ْستَط ُ
طاعٌ لِْل ُم ْؤ ِم ِن .المسألة ليست هل يستطيع الرب أن يفعل شيء،
ُم ْستَ َ

إعترف بضعفه فقالَ :ل ِك ْن ِإ ْن
ِ
َن تُ ْؤ ِم َنَ ،ف ُك ُّل َشي ٍء
يع أ ْ
تَ ْستَط ُ
ْ
اء َو َس َج َد ليسوع َق ِائالًَ :يا َسِي ُد ِإ ْن أ ََرْد َت تَْق ِد ْر
إنما هل يريد أن يغيث؟ كما صرخ اليه مرة أ َْب َر ُ
ص َج َ
ص ُه.
ط ِه َرِنيَ .ف َم َّد َي ُسوعُ َي َدهُ َوَل َم َس ُه َق ِائالً :أ ُِر ُيد َفا ْ
ط ُه ْرَ .ولِْل َوْق ِت َ
َن تُ َ
أْ
ط ُه َر َب َر ُ
ِ ِ
ِ
وأ َُبو اْلوَل ِد ص َرَخ ِب ُدموٍع وَق َ ِ
يم ِاني .والرب رحيم وغضبه يدوم لحظة.
ُ َ
ال :أُوم ُن َيا َسي ُد َفأَع ْن َع َد َم إ َ
َ َ
ِ
الروح َّ ِ
َوَل َّما َأرَى َي ُسوعُ أ َّ
َص ُّم أََنا
ُّها ُّ
َن اْل َج ْم َع َيتَ َر َ
الرو ُح األ ْ
اك ُ
ضو َن ْانتَ َه َر ُّ َ
النج َس َقائالً َل ُه :أَي َ
َخ َر ُس األ َ

اخ ُرْج ِم ْن ُه َوالَ تَ ْد ُخْل ُه أ َْيضاً .ونحن مثل هذا الرجل نحتاج الى عون يسوع النه ،حتى إذا
كْ :
آم ُر َ
ُ
صالَةُ
آمنا ،فنحن ال نستطيع أن نغير األحوال .هذا عمل الروح القدس .وااليمان ترافقه الصالةَ .و َ
ِ
ِ
ان تَ ْش ِفي اْلم ِريض و َّ ِ
ِ
يم ِ
ض ُك ْم
ان َق ْد َف َع َل َخطَّي ًة تُ ْغَف ُر َل ْه .يقول الرب :ا ْعتَ ِرُفوا َب ْع ُ
يم ُهَ ،وإِ ْن َك َ
َ َ َ
الر ُّب ُيق ُ
اإل َ
ض ِبال َزالَّ ِت و ُّ
َج ِل َب ْع ٍ
لَِب ْع ٍ
ض لِ َكي تُ ْشَف ْوا الن ِطْلَب ُة اْلَب ِ
ار لها فعالية كبيرة .الرسل قالوا
صلوا َب ْع ُ
ض ُك ْم أل ْ
َ َ
ْ
يوما للرب :زد إيماننا .فعلمهم الصالة المسمى الربانية .تبدأ بالقول :أبانا الذي في السماوات.

الرب يسوع يحبنا بحب هللا أبيه .وعندما يسمح باالختبارات الصعبة فهذا ليس ليفشلنا ويكسرنا وال

يعها يع ُ ِ
ِ ِِ ِ ِ
ص ُارَنا
يتركنا وشأننا ،لكن ليشددنا في االيمان والصبر والرجاء .الن في َهذه َجم َ َ ْ
ظ ُم ْانت َ
َّ ِ
َحبََّنا .الصالة هي قوتنا ضد الخطيئة والشهوات والتجارب .ونحن نتغلب عليها باسم يسوع
ِبالذي أ َ
طُلبوا تَأْخ ُذوا لِي ُكو َن َفرح ُكم َك ِ
طُلبوا َشيئاً ِب ِ
ال.
ام ً
المسيح الحي الذي يقول لنا :الى َ
ُ َ
اسمي ،اُ ْ ُ
اآلن َل ْم تَ ْ ُ ْ ْ
َُ ْ
هللا يريد الفرح والسالم لنا .وهو يقول لنا أيضاَ :ق ْد َكَّل ْمتُ ُك ْم ِب َه َذا لَِي ُكو َن َل ُك ْم ِف َّي سالَ ٌمِ .في اْل َعاَل ِم
ِ
يق َوَل ِك ْن ِثُقوا :أََنا َق ْد َغَل ْب ُت اْل َعاَل َم.
َسَي ُكو ُن َل ُك ْم ض ٌ

حارب يسوع قوى الظالم من خالل شفاء المرضى وغفران الخطايا .رافق عمله بالصالة .فهو ليس
عاج از عن تفهم ضعفاتنا ،بل إنه قد تعرض للتجارب التي نتعرض نحن لها ،إال أنه بال خطية.
فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة باسم يسوع لننال الرحمة ونجد نعمة تعيننا عند الحاجة .آمين .ولتكن
معكم نعمة ربنا يسوع وسالمه كل يوم .آمين.

