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السالم عليكم .ومرحبا بكم إخوتي في االستماع الى عظة اليوم وهي من إنجيل مرقس .االصحاح األول

واآليات  29الى  .39اليكم القراءة باسم ربنا يسوع المسيح:

وَل َّما خرجوا ِمن اْلمجم ِع ج ِ ِ
ِ
ِ ِ
ان
وحَّناَ .وَك َان ْت َح َماةُ س ْم َع َ
اءوا لْل َوْقت ِإَلى َب ْيت س ْم َع َ
وب َوُي َ
ان َوأ َْن َد َرُاو َس َم َع َي ْعُق َ
َ
ََ ُ َ َ ْ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضَِ
ِ
ص َار ْت
وم ًةَ .فلْل َوْقت أ ْ
ُم ْ
ام َها َماسكاً بَيد َهاَ .فتَ َرَك ْت َها اْل ُح َّمى َحاالً َو َ
َخ َب ُروهُ َع ْن َهاَ .فتََق َّد َم َوأََق َ
طج َع ًة َم ْح ُم َ
ِ
ِ
ِ
الشمسَ ،ق َّدموا ِإَلي ِه ج ِميع ُّ ِ
ينَ .وَك َان ِت اْل َم ِد َينةُ ُكُّل َها
السَق َماء َواْل َم َجان َ
اء ِإ ْذ َغ َرَبت َّ ْ ُ
ُ ْ َ َ
تَ ْخد ُم ُه ْمَ .وَل َّما َ
ص َار اْل َم َس ُ
ٍ
اطين َكِثيرة وَلم يد ِع َّ ِ
ِ
م ْجتَ ِمع ًة َعَلى اْل َب ِ
ضى ِبأ َْم َر ٍ
ابَ .ف َشَفى َكِث ِ
ين
اض ُم ْخ َتلَِفة َوأ ْ
َخ َرَج َشَي َ َ ً َ ْ َ َ
الشَياط َ
ين َك ُانوا َم ْر َ
ير َ
ُ َ
اك اًر ِج ّداً َقام وخرج ومضى ِإَلى مو ِ
َّ
الصب ِح ب ِ
ض ٍع َخالَ ٍء وَكان ي ِ
اك َفتَِب َع ُه
َ َ ََ َ َ َ َ
صّلي ُهَن َ
َيتَ َكل ُمو َن ألََّن ُه ْم َع َرُفوهَُ .وِفي ُّ ْ َ
َْ
َ َ َُ
َّ ِ
ِ
ِ
ال َل ُه ْم :لِ َن ْذ َه ْب ِإَلى اْلُق َرى اْل ُم َج ِاوَرِة ألَ ْك ِرَز
يع َي ْ
طُل ُب َ
ان َوالذ َ
س ْم َع ُ
ون َكَ .فَق َ
ين َم َع ُهَ .وَل َّما َو َج ُدوهُ َقاُلوا َل ُهِ :إ َّن اْل َجم َ
يل وي ْخ ِرج َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِِ ِ ِ ِ ِ
ين.
الش َياط َ
اك أَ ْيضاً ألَّني ل َه َذا َخ َر ْج ُتَ .ف َك َ
ُه َن َ
ان َي ْك ِرُز في َم َجامع ِه ْم في ُك ّل اْل َجل َ ُ ُ
هذه كلمة للا

كان يوم السبت لما جاء يسوع مع تالميذه الى بيت سمعان في مدينة إسمها كفرناحوم .سمعان هو الذي

دعاهم الى بيته .شاهد شيء عظيم في المجمع ذاك الصبح .سمع يسوع يعلم الناس بلطف وشاف كيف

أمر األرواح الشريرة بسلطان أن تخرج من رجل كان في المجمع .اآليات قبل هذه تقول أن الروح الن ِجس
لما رأى يسوع صرَخ َق ِائالً :ما شأنك بنا يا يسوع َّ ِ
ِ ِ
وس
َ َُ ُ
الناص ِر ُّي ،أجئت لتُ ْهل َك َنا؟ أََنا أ ْ
َع ِرُف َك َم ْن أ َْن َت ،أنت ُق ُّد ُ
ََ
َّ ِ
ٍ
ِ
اخرس و ْ ِ
الن ِجس وصاح ِبصوت َع ٍ
ال َو َخ َرَج ِم ْن ُه .سمعان
ص َرَع ُه ُّ
الرو ُح َّ ُ َ َ َ َ ْ
ّللاَ .ف ْانتَ َه َرهُ َي ُسوعُ َقائالًَ ْ َ ْ :
اخ ُرْج م ْن ُهَ .ف َ
شاهد هذا الحدث العجيب .والناس كذلك شاهدت واندهشت .ما شافوا مثل هذه القوة من قبل .كانوا يعرفوا
أن السحرة يعملوا أشياء مذهلة؛ لكنهم شافوا أبدا أحد يأمر األرواح النجسة وهي تطيعه خوفا.
سمعان والتالميذ كانوا واقفين يشوفوا ويسمعوا .عمل يسوع هذا كان بالحق عجيب .وسمعان اغتنم الفرصة

ليدعو يسوع والتالميذ الى بيته بعد المجمع .هل بالفكرة أن يسوع يشفي حماته المرضة؟ قبل ما ندخل الى
بيت سمعان ،نحب نعرف كيف دعا يسوع تالميذه األربعة االولين .بعد معموديته وإنتصاره على إبليس،

بدأ الرب يسوع يبشر بإنجيل للا ويقول :قد اكتمل الزمان واقترب ملكوت للا فتوبوا وآمنوا باإلنجيل .وفيما
كان يسوع يمشي على شاطئ بحيرة الجليل ،رأى سمعان وأخاه أندراوس يلقيان الشبكة في البحيرة .فقال
باك ُهما وتبعاه .كانا صيادين السمك معيشتهم.
لهما :اتبعاني فأجعلكما صيادين للناس .فتركا ِش َ
ويسوع صار هو حياتهم .ثم رأى يعقوب ويوحنا أخاه في القارب يصلحان الشباك ،فدعاهما ليتبعاه فتركا

أباهما وتبعا يسوع فوجدوا الحياة الكاملة في الرب .ثم بعد هذا ذهبوا إلى كفرناحوم ،فدخل حاال في يوم

ِ ِِ
ِ
ان َوَل ْي َس َكاْل َكتََب ِة .والكتبة
ان ُي َعِّل ُم ُه ْم َك َم ْن َل ُه ُسْل َ
طٌ
السبت إلى المجمع وأخذ يعلمَ .ف ُب ِهتُوا م ْن تَ ْعليمه ألََّن ُه َك َ
يتغير فهو الرياء والسيطرة على الناس بعلمهم وبالغة كالمهم.
هم ّدينيون .واألسلوب الناتج من ال ّدين لم ّ
في هذا االنجيل واالية  15يسوع وصى تالميذه وكل المؤمنين به قائال :انتبهوا؛ خذوا حذركم من خمير

الفريسيين .من ثمارهم تعرفونهم .وثمار الدينيين هي البغضاء والحقد والطرد واالضطهاد.
يتمعن في طريقه ليرى أين هو وحين يفهم أنه يسير
للا ُي ْشر ُ
ِق َش ْم َس ُه َعَلى األ َْش َرِار كذلك .واالنسان العاقل ّ
في طريق باطل ،يغير اإلتجاه ويأتي الى الطريق الواحد الحقيقي للحياة .يسوع النور الذي ال يتغير وَل ْي َس
ِ
ير َوالَ ِظ ُّل َد َوَر ٍ
كمل في الضعف
فيه تَ ْغِي ٌ
ان .يسوع هو هو أمس واليوم والغد .نعمته تكفي لكل يوم وقوته ت ّ
ِ
وحبه يستُر ُك َّل ُّ
الذُن ِ
وف ِع ْن َدهُ .ونحن ذقنا لطف للا وجودهَ .وَن ْح ُن
َحٌد ُيح ُّب للاَ َف َه َذا َم ْع ُر ٌ
وب .وِإ ْن َك َ
ان أ َ
ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم ِ
ان المؤدي إلى خالص نفوسنا .ومن له هذا
َل ْس َنا م َن أهل اال ْرت َداد المؤدي إلى ال َهالَكَ ،ب ْل م َن أهل اإل َ
الرجاء في المسيح يسوع فال يرجع الى الوراء.
كان يسوع يمشي الى مجامع اليهود في كل مدينة يعلم كالم للا ويشفي مرضاهم .وفي المجامع كان يجبر
ناس مسكونين من الجنون والجنون هم شياطين والشياطين هي أعداء للا والحياة .فهم أرواح نجسة شريرة.
وهي تعرف أن يسوع هو قدوس للا وإبن للا الذي يرسلها الى جهنم التي نارها ال يطفئ أبدا .أما التعليم

المنتسر أن هناك شياطين مؤمنة باهلل االحد وهي صالحة وشياطين شريرة فهو كذب من الشيطان الكذاب
ظروا الَ ي ِ
ضَّل ُك ْم
ُ
وأبو الكذبة .فما ننخدع من تعاليمهم الكاذبة الخطيرة .الرب يسوع إبن للا يقول لناْ :ان ُ ُ
أَحٌد ...وقال أيضا :ويُقوم أ َْنِبياء َك َذب ٌة َكِثيرو َن وي ِ
ضُّلو َن َكِث ِ
ين .والناس ما فهموا.
ير َ
ُ َُ
ََ ُ َ ُ َ
َ
الرب يسوع كان يأمر األرواح النجسة أن تسكت النه هو ال يحتاج الى شهادتها له .يعلمنا الكتاب المقدس

أن يسوع اشترك أيضا في اللحم والدم باتخاذه جسما بشريا وهكذا تمكن أن يموت ليقضي على من له

سلطة الموت ،أي إبليس ويحرر من كان الخوف من الموت يستعبدهم طوال حياتهم .نعم ،كانت غايته
أن ينقذ ال المالئكة بل نسل إبراهيم.
ِِ
ِ
ام َهاَ .فتَ َرَك ْت َها
ضَ
ط ِج َع ًة تعاني من الحمىَ .فأ ْ
ان ُم ْ
َك َان ْت َح َماةُ س ْم َع َ
َخ َب ُروا يسوع َع ْن َهاَ .فتََق َّد َم َوأَمسك ب َيد َها وأَق َ
ص َار ْت تَ ْخ ِد ُم ُه ْم .يسوع تقدم وأمسك بيد المرأة المريضة وأقامها والحمة تركتها .وكما نعرف،
اْل ُح َّمى َحاالً َو َ

الحمى ترفع درجة ح اررة الجسم وتجعل القلب يضرب بسرعة والتنفس ثقيل مع وجع الرأس واالضالع وكل

الجسد .حمى حماة سيمعان فشلتها وكانت دليل مرض خطير ألن المرأة كانت طريحة الفراش ما تقدر
ِ
ض َها وهي تشفى في الحال ووقفت وبدأت تخدم يسوع
توقف وال تعمل شيء .وغير يسوع أ َْم َس َك ِبَيد َها َوأ َْن َه َ
والتالميذ .إيمان بطرس جميل وإحترامه لحماته نبيل .اعتبرها كأمه .الحب الحقيقي يجعل الزوجين يكرمون
والديهم االثنين .كما جاء في وصايا للا العشر :أكرم أباك وأمك.

ومن يحب الرب يسوع يعطيه حياته لخدمته كل يوم .وحماة سمعان قامت وبدأت تخدم يسوع وتالميذه.

نتصور فرح سمعان وحماته والحالوة في
وحيث يكون يسوع يكون الفرح والسالم بالتأكيد .ونحن يمكننا
ّ
محضر يسوع الشافي العظيم .يسوع جاء الى بني آدم الضالين والمرضى بسبب الخطية ليقيمهم ويمسك
بيدهم ويرفعهم .يسوع هو يتقدم ويمسكنا بيده الكريمة ويقيم .لما أنت تعمل خطوة االيمان الى يسوع ،هو

يعمل خطوتين وأكثر ليقترب اليك .الرب يسوع هو يمسك بيدك ويرفعك ويطهرك .ما تخاف من يسوع .وال
تفقد رجاءك في إلهنا الحي .الرب أمين .حتى إذا بطئ فهو ال ينسى أحبائه وال يتركنا يتامى.

لما يدخل يسوع الى بيت يدخل الشفاء والسالم والفرح .يدخل حب للا لاليمان الحقيقي والرجاء الجديد.
ويسوع يشفي من قريب ومن بعيد ،بلمسة من يده وبكلمة منه .كما حدث مع قائد المئة الذي جاء الى

الرب يسأله أن يشفي غالمه الذي كان مشلوال طريح الفراش يعاني أشد اآلالم .فقال له يسوع :سأذهب
وأشفيه .فقال له قائد المئة ،الضابط في الجيش الروماني :يا سيد ،أنا ال أستحق أن تدخل تحت سقف
بيتي .إنما قل كلمة فيشفى خادمي .فشفي غالمه .كما شفيت حماة سمعان ومرضى آخرين برحمة للا
بإبنه يسوع له المجد .الرب غير محدود بالزمان والمكان وال يعسر عليه أمر.

كان يوم السبت عندما شفى يسوع حماة سمعان .والسبت عند اليهود هو يوم راحة ال يجوز فعل أي عمل.
ِ
ِ
الشمس فَق َّدموا ِإَلي ِه ج ِميع ُّ ِ
ين َف َشَفى َكِث ِ
ضى
ين َك ُانوا َم ْر َ
ير َ
السَق َماء َواْل َم َجان َ
لهذا الناس انتظروا حتى َغ َرَبت َّ ْ ُ
ُ ْ َ َ
ٍ
اطين َكِثيرة وَلم يد ِع َّ ِ
ِ
ِبأ َْم َر ٍ
ين َيتَ َكَّل ُمو َن ألََّن ُه ْم َع َرُفوهُ .في هذا االصحاح صنع
اض ُم ْخَتلَِفة َوأ ْ
َخ َرَج َشَي َ َ ً َ ْ َ َ
الش َياط َ
جن ،وفي البيت شفى حماة بطرس ،ثم
يسوع عدة معجزات .في المجمع حرر إنسان كان مسكون من ّ
خارج البيت شفى مرضى كثيرين .وال الدينيون في مجمعهم عرفوا الرب في الصباح وال الناس في المساء

شكروا للا الذي أرسل لهم هذا الشافي العظيم .إال حماة سمعان بطرس التي بعدما شفاها يسوع في وسط
النهار قامت وعبرت على شكرها بخدمتها للرب وتالميذه.

ِ
َخ َب ُروهُ َع ْن َها .أخبروه ،أي كّلموه ،قالوا له
ان طريحة الفراش تعاني من الحمىَ .ولِْل َوْق ِت أ ْ
َك َان ْت َح َماةُ س ْم َع َ
عنها .والرب يسوع سمع لهم كما كان يسمع لكل من كان يأتي اليه طالبا الشفاء .الرب يسمع طلبات
الذين يقتربون اليه بتواضع وثقة .هو س ِ
الصالَ ِة ِإَل ْيه َيأِْتي ُك ُّل َب َش ٍر .ويسوع كان يمضي الى مواضع
ام َع َّ
َ
خالء ليصلي من أجل تالميذه ومن أجل الشعب ومن أجله ومن خالل الصالة كان يسوع في شركة كاملة
مع للا أبيه .الصالة ليست واجب ديني مفروض عليك تمارسه في أوقات معينة في النهار .الصالة هي
نعمة أعطاها لنا للا لنقترب إليه باإليمان باسم يسوع إبنه الحي لنعبر له عما نشعر به ونختبره ونعانيه.

والرب يسوع علمنا أن نصلي حتى من أجل األعداء .ويسوع على الصليب صلى وقال :يا أبي ،اغفر لهم
ألنهم ال يعلمون ما يفعلون .والرب يسوع له المجد عرفنا إسم للا الذي هو اآلب .وعلمنا نصلي مثل هذه

الصالة ونقول :أبانا الذي في السماوات ،ليتقدس اسمك ،ليأت ملكوتك ،لتكن مشيئتك على األرض كما

هي في السماء ،خبزنا كفافنا أعطنا اليوم ،واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين إلينا ،وال تدخلنا في
تجربة لكن نجنا من الشرير ،ألن لك الملك والقوة والمجد إلى األبد .آمين.
الرج ِ
ِ ِ
يم ِ
اء ُك َّل ُس ُر ٍ
ان
آمين .والى اللقاء في موعظة االحد القادم إن شاء للا َوْل َي ْم ََل ُ
ْك ْم ِإَل ُه َّ َ
ور َو َسالَ ٍم في اإل َ
الرج ِ
ِ
ِ
الرو ِح اْلُق ُد ِ
س باسم يسوع المسيح .آمين.
اء ِبُقَّوِة ُّ
لتَ ْزَد ُادوا في َّ َ

