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  المعجزة الحادية عشرة
  


� ا��������  
  

»35    اءسالْم ا كَانِم لَموالْي ِفي ذَِلك مقَاَل لَهِر«: وبِإلَى الْع تَزِفـي    36. »ِلنَج ـا كَـانكَم َأخَذُوهو عمفُوا الْجرفَص
فَحدثَ نَوء ِريٍح عِظيم فَكَانَِت اَألمواج تَضِرب ِإلَى السِفينَِة         37. وكَانَتْ معه َأيضاً سفُن ُأخْرى صِغيرةٌ     . السِفينَِة

يا معلِّم، َأما يهمك َأنَّنَـا      «: فََأيقَظُوه وقَالُوا لَه  . وكَان هو ِفي الْمَؤخَِّر علَى ِوسادٍة نَاِئماً      38. حتَّى صارتْ تَمتَِلئُ  
: وقَاَل لَهـم  40. فَسكَنَِت الريح وصار هدوء عِظيم    . »ابكَم. اسكُتْ«:  وانْتَهر الريح وقَاَل ِللْبحرِ    فَقَام39» نَهِلك؟

و هذَا؟ فَِإن   من ه «: فَخَافُوا خَوفاً عِظيماً وقَالُوا بعضهم ِلبعضٍ     41» ما بالُكُم خَاِئِفين هكَذَا؟ كَيفَ الَ ِإيمان لَكُم؟       «
  ).41-35: 4مرقس (» !الريح َأيضاً والْبحر يِطيعاِنِه

  
  )25-22: 8 ولوقا 27-23: 8المعجزة أيضاً في متى هذه وردت (
  

أسكت المسيح العاصفة التي هاجت على بحيرة طبرية، المعروفة في الكتاب المقدس باسم بحيرة جنيسارت أو 
بيرة طولها نحو عشرين كيلو متراً وعرضها نحو عشرة كيلومترات، بيضاوية وهي بحيرة ك. بحر الجليل

الشكل، يصب فيها نهر األردن ويزودها بالماء العذب، وتحيط بها جبال عالية بنية اللون بارتفاع سبعمئة متر 
هذه وكانت مدينة كفرناحوم تقع غرب . من الشرق، ويقع شمالها جبل حرمون بقممه التي تغطيها الثلوج

  .البحيرة جهة البحر األبيض المتوسط، وقد شهدت الكثير من معجزات السيد المسيح
قضى المسيح يوماً طويالً يعظ الناس في البر الغربي ناحية كفرناحوم، وقد أحاطت به الجموع من كل جهـة،        

 إلى الجانب الشـرقي     م وشفى كثيرين، وعندما أقبل المساء حلَّ به التعب، فطلب من تالميذه أن يعبروا به              فعلَّ
فصرف التالميذ الجمع، وأخذوا المسيح في سفينة، تصاحبها قوارب         . من البحيرة إلى المنطقة الجبلية ليستريح     

  .صغيرة يستقلها محبون للمسيح وأناس ما زالوا في احتياج للتعليم أو الشفاء
ف فجأة، فهي منخفضة مئتي متراً      كان كل شيء هادئاً، ولكن بحسب طبيعة بحيرة طبرية هبت عليها العواص           

وحدث نوء ريح عظـيم، فكانـت األمـواج         . عن سطح البحر، لذلك كانت شديدة الحرارة، فجائية العواصف        
  .تضرب إلى السفينة حتى كادت تمتلئ

كان بحارة السفينة متمرسين في البحر، وهم من سكان كفرناحوم الواقعة على شاطئ البحيرة، وال بـد أنهـم                   
ل لياٍل كثيرة صاخبة األمواج شديدة الرياح، لكن تلك الليلة كانت أقسى الليالي جميعاً، فلم يسبق لهم                 رأوا من قب  

وأغلب الظن أن السفن الصغيرة عندما رأت بوادر العاصفة رجعت من حيث            . أن رأوا مثل هذا الجو الصعب     
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ذون أمره بعبور البحيرة بالرغم مـن       ونام المسيح في السفينة وتالميذه ينف     . أتت إلى كفرناحوم في البر الغربي     
  .شدة الرياح، وتركوا معلّمهم المتعب نائماً ليستريح

لكن عندما اشتدت العاصفة وصارت أقوى من قدرتهم على احتمالها أو التعامل معها، تذكروا أن معلمهم فـي                  
ومن خوفهم تكلموا بصيغة الجمـع،  . »نَا نَهِلك؟يا معلِّم، َأما يهمك َأنَّ«: له بعتاب شديد  السفينة، فأيقظوه وقالوا 

  .وقام المسيح وانتهر الريح، فصار هدوء عظيم. فشملوا المسيح معهم في خطر الهالك
وبعد أن هدأت األمواج كانت الفرصـة مناسـبة أن          . تُثير الرياح األمواج، وعندما تسكن الرياح تهدأ األمواج       

لقـد كانـت    . »ما بالُكُم خَاِئِفين هكَذَا؟ كَيفَ الَ ِإيمـان لَكُـم؟         «: ان، فسألهم يعلّم المسيح تالميذه درساً في اإليم     
العاصفة بالفعل أقوى وأشد من كل عاصفة سبق للتالميذ أن مروا بها، ولكن هذه المرة كان المسـيح معهـم،                    

عرفتهم به قـد كملـت،      لم تكن م  . ولكنهم في ضعف إيمانهم لم يشعروا بقوة وجوده، فخافوا        . فالموقف يختلف 
وال نلومهم، فهكذا نحن، يمكن أن نعرف المسيح الهوتياً وعقائـدياً، ولكـن             ! وكانوا محتاجين أن يعرفوه أكثر    

  .ليس كرب ومخلِّص شخصي
ثم نتعلم درساً يقوي إيماننا لنواجه تجارب المستقبل . عاصفة فالتجاء إلى المسيح، فنجاةٌ وسالم: هذه هي الحياة

اَلنَّاِزلُون ِإلَى الْبحِر ِفي السفُِن، الْعاِملُون عمالً ِفي الِْمياِه «: نسمعها في سفر المزامير. مان أكبربقوة وإي
دون ِإلَى يصع. َأمر فََأهاج ِريحاً عاِصفَةً فَرفَعتْ َأمواجه. الْكَِثيرِة، هم رُأوا َأعماَل الرب وعجاِئبه ِفي الْعمِق

يتَمايلُون ويتَرنَّحون ِمثَْل السكْراِن، وكُلُّ ِحكْمِتِهِم . ذَابتْ َأنْفُسهم ِبالشَّقَاِء. يهِبطُون ِإلَى اَألعماِق. السماواِت
هخَلِّصي اِئِدِهمشَد ِمنو ،ِفي ِضيِقِهم بِإلَى الر خُونرصتْ، فَيتُِلعابا، . مهاجوكُتُ َأمتَسو كُناِصفَةَ فَتَسُئ الْعدهي

ونَهِريدفَِإ الَِّذي يرِإلَى الْم ِديِهمهُأوا، فَيده مَألنَّه ونحفْرفَي . ،مِني آداِئِبِه ِلبجعِتِه ومحلَى رع بوا الردمحفَلْي
  ).32- 23 107مزمور (» عِب، ولْيسبحوه ِفي مجِلِس الْمشَاِيِخولْيرفَعوه ِفي مجمِع الشَّ

  
  المحتاجون والمعجزة: أوالً

المحتاجون هم التالميذ في السفينة الكبيرة المتجهة شرقاً؛ وأصحاب القوارب الصغيرة المصاحبة للسفينة 
أن المسيح نفسه ضمن المحتاجين طحي السالكبيرة الذين لما رأوا بدء العاصفة عادوا غرباً؛ ويبدو للناظر 

أن ملكوت اهللا في خطر البعض تصور يوما أكثر ما ! للمعجزة، فقد كان نائماً في السفينة المعرضة للخطر
مزمور (» يِعينُها اُهللا ِعنْد ِإقْباِل الصبِح. اُهللا ِفي وسِطها فَلَن تَتَزعزع« أن وننسيو» !ِإنَّنَا نَهِلك«: ونصرخيف

46 :5.(  
ونالحظ أن القوارب الصغيرة رجعت، فكثيراً ما يقرر إنسان أن يتبع المسيح، ولكنه يرجع وقت العاصفة إلى 
شاطئ يظنه آمناً، ويترك الشاطئ الذي تتجه إليه سفينة المسيح ظاناً أنه سيهلك لو استمر مع المسيح، ألنه 

  .المسيحيحرص على سالمته أكثر من حرصه على أن يتبع 
  :   عاصفة الخوف-1

وعلينا فوراً أن نلجأ إلى . تبدو الحياة هادئة، وفجأة تأتي مشكلة تضيع سالمنا. كم تهب على حياتنا عواصف
المسيح، نعرفه باحتياجنا ونسأله أن يواجه مشكلتنا معنا، ونسلّمه أنفسنا وقضيتنا فنستريح، ونثق ونحن بين 

لننظر إلى وجه الراعي الصالح الذي ينتشلنا من خوفنا . ادر على كل شيءيديه أنه المخلّص العظيم والق
وهذا ما جرى مع التالميذ، فقد واجه المسيح مشكلتهم، واحتفل معهم . ويحملنا على منكبيه ثم يقيم احتفاالً

  !بنجاتهم
  :  عاصفة الحزن-2
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ن ويضطربون ويحزنون بال رجاء لهم والذين يخافو! قد يموت عزيز علينا، ويبدو أن الغيوم قد أطفأت النجوم
ولكن لماذا يواجه أصحاب الرجاء مشاكلهم مضطربين كأن مخلّصهم الحي الذي أبطل الموت . بعض الحق
الخلود غير موجود، مع أنه سيظل معهم ينير حياتهم إلى أن يوصلهم إلى الخلود، ليتأكدوا صدق ووأنار الحياة 

  .وعوده
   : الغضبة عاصف-3

عندها نحتاج إلى المسيح ليهدئ هذه العاصفة داخلنا، ويقول         . ص جرحنا، أو تكلم علينا بالكذب     نثور على شخ  
  ).27، 26: 4أفسس  (»اناًالَ تُعطُوا ِإبِليس مكَو ،الَ تَغْرِب الشَّمس علَى غَيِظكُم. غْضبوا والَ تُخِْطُئواِا«: لنا
  : عاصفة الشك-4

إننا ال نتعامل مع خالق     .  في محبته، وشك في قيمتنا عنده       وهو سؤال شك   .» يِهمك؟ َأما«: والشك يجعلنا نسأله  
. وهذا أجمل ما فعله التالميذ ألنهم أخذوا شـكواهم منـه إليـه            . له فقط، بل نتعامل مع أب، فلنخاطبه ونشكو      

 رياحـه إلـى     هو صاحب الرياح التي هبت على األمواج، وهو يجمع        ! قصدوه هو لينقذهم من شيء فعله هو      
  .مخازنها، فتهدأ أمواجه، ويطمئن أبناؤه، وتطرح محبته الكاملة خوفنا إلى الخارج

   : عاصفة اإلحساس بالذنب-5
. يغفر لنا خطايانا ويصالحنا مع اهللامنها حالما نعترف له بخطايانا ونعزم على التوبة منها، فيريحنا المسيح و

َأعتَِرفُ لَك : "، فنقولوء إليه يغفر الخطية ويصلح العالقة مع اهللافإن كان القلب مثقالً بهم الخطية، فاللج
  ).5: 32مزمور " ( وَأنْتَ رفَعتَ َأثَام خَِطيِتي،َأعتَِرفُ ِللرب ِبذَنِْبي: قُلْتُ. ِبخَِطيِتي، والَ َأكْتُم ِإثِْمي

 بأنه ابن اإلنسان الذي يسلَّم إلى أيـدي الكهنـة           وقد عرف المسيح نفسه   . لم يكن التالميذ قد عرفوا المسيح بعد      
قتل، فقال تالميذه   ليصلب وي :» ي اشَاكا  حبذَ   ! ره لَك كُونلم يكونـوا قـد أدركـوا        ).22: 16متى  (» !االَ ي 

»  ِقيامِتـهِ  ألعِرفَه وقُوةَ «رسالته، وكانوا محتاجين إلى مزيد من التعليم، فهم يحتاجون إلى المعرفة االختبارية             
: 3بطرس  2(» انْموا ِفي النِّعمِة وِفي معِرفَِة ربنَا يسوع الْمِسيحِ       «. فهذه معرفة االختبار العميق   ) 10: 3فيلبي  (

  .تهاافنتعلم أن نعرفه وسط مشاكل الحياة وصعوب). 18
  

  المسيح والمعجزة: ثانياً
وهنا نراه . يصلب ويموت ثم يقوم.. يفرح ويبكي.. ع ويأكليجو.. يتعب ويستريح.. رأينا المسيح يعلّم ويمشي

ولكن لو توقَّفنا عند هذه النقطة نكون قد قلنا نصف . نائماً على الوسادة في مؤخرة السفينة، فهو اإلنسان الكامل
فهذا اإلنسان النائم هو أيضاً اإلله صاحب السلطان على الطبيعة، استيقظ ليسكّن الرياح ويهدئ . الحق

فالمسيح اإلنسان ). 16: 3تيموثاوس 1(» اُهللا ظَهر ِفي الْجسِد: وِباِإلجماِع عِظيم هو ِسر التَّقْوى«. عاصفةال
لكن عمله أظهر قدرته السرمدية . الكامل هو إله كامل، ولو أن جسده حجب ألوهيته، فلم يرها إال بعض الناس

المعلومة الفكرية واقعاً عملياً اختبارياً، ونحن نطمئن إليه، فهو يدبر فلنطبق هذه . والهوته ألنه أسكت الرياح
  . حاضرنا ومستقبلنا بحسب محبته

  :ونرى في هذه المعجزة ثالث حقائق عن المسيح
   : ال ينزعج المسيح من طلباتنا ولكنه ينزعج من نقص إيماننا-1

أ العاصفة أوالً ثم وبخ ضـعف إيمـان          لم يوبخ ضعف اإليمان وسط العاصفة، لكنه هد        !كم هو محب ورقيق   
  . فليكن لنا اإليمان الواثق المطمئن،إنه يريد منا أن نطلب. تالميذه

   : المسيح صاحب السلطان الفوري-2
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أما ). 14، 13: 2ملوك 2(واستخدم أليشع رداء إيليا ). 26، 21،  16،  15: 14خروج  (استخدم موسى العصا    
  . فسكنت الريح بأمره وصار هدوء عظيم! ابكم! اسكت: ، وقال للبحرفانتهر الريح» كلمة اهللا«المسيح 

   : قد يبدو لنا أن المسيح نائم غير مهتم، لكنه مستيقظ دوماً لينجي-3
إن شكوى اليوم هـي  . قد نشكو منه وله، ولكنه ال يفعل شيئاً يمكن أن نشتكي منه على المدى القريب أو البعيد 

  .موضوع شكر الغد
  .ت فيه لنجد البركة عندهنلتحم معه ونثبولنتجه إليه، فلنكلم الرب و

  
  صالة
ولكننا في وسط هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي . أبانا السماوي، بحر حياتنا هادئ أحياناً، وهائج أحياناً أكثر

الً، ففي والفضل كله لك، ألنك أحببتنا أو. أحبنا محبةً فائقة المعرفة، ال يحدها عرض أو طول أو عمق أو علو
  .آمين. باسم المسيح. حبك نطمئن، وعلى رحمتك نستند ونستريح

  أسئلة
   ما هي األسماء الثالثة لبحيرة طبرية؟-1
   لماذا طلب المسيح من التالميذ عبور البحيرة؟-2
   ماذا فعل أصحاب القوارب الصغيرة؟-3
4-خ المسيح ضعف إيمان التالميذ؟  متى وب  
  عاصفة الحزن على موت عزيز؟  كيف يهدئ المسيح فينا -5
   كيف يهدئ المسيح فينا عاصفة الشك؟ -6
   كيف يهدئ المسيح فينا عاصفة اإلحساس بالذنب؟-7
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  المعجزة الثانية عشرة
  

���ء ا�����ن  
  

1»      ينِريدِة الْجِر ِإلَى كُورحِر الْببوا ِإلَى عاءجقْ    2. وِفينَِة ِللْوالس ِمن جا خَرلَمـوِر      والْقُب ِمـن لَهتَقْبِت اس
     نَِجس وحِبِه ر انالَِسَل         3ِإنْسالَ ِبسو ِبطَهري َأن دَأح قِْدري لَموِر وِفي الْقُب كَنُهسم ـوٍد  4كَانِبطَ كَِثيراً ِبقُير قَد َألنَّه

      ي فَلَم ودالْقُي ركَسالَِسَل والس الَِسَل فَقَطَّعسو   ذَلِّلَهي َأن دَأح ـوِر         5. قِْدرِفي الْقُباِل واراً ِفي الِْجبنَهالً واِئماً لَيد كَانو
ما ِلـي  «: وصرخَ ِبصوٍت عِظيمٍ 7فَلَما رَأى يسوع ِمن بِعيٍد ركَض وسجد لَه         6. يِصيح ويجرح نَفْسه ِبالِْحجارةِ   

  سا يي لَكو   ِلياللَِّه الْع ناب ِني    ! وعذِّبالَ تُع ِباللَِّه َأن ِلفُكتَح8» !َأس  قَاَل لَه َألنَّه :»       وحا الـرها َأياِن ياِإلنْس ِمن جاخْر
9. »النَِّجسَألَهس؟ «: وكما اسم «ابفََأج :»   ونَألنَّنَا كَِثير ِمي لَِجُئونِإلَ 10. »اس طَلَبو       مِسـلَهرالَ ي ِه كَِثيـراً َأني

فَطَلَب ِإلَيِه كُـلُّ الشَّـياِطيِن      12وكَان هنَاك ِعنْد الِْجباِل قَِطيع كَِبير ِمن الْخَنَاِزيِر يرعى          11. ِإلَى خَاِرِج الْكُورةِ  
ا    «: قَاِئِلينخَُل ِفيهِسلْنَا ِإلَى الْخَنَاِزيِر ِلنَد13. »َأرقْتِ   فََأِذنِللْو وعسي مخَلَتْ ِفـي      .  لَهدةُ والنَِّجس احوِت اَألرجفَخَر

وَأمـا رعـاةُ   14.  وكَان نَحو َألْفَيِن فَاخْتَنَقَ ِفـي الْبحـرِ  -الْخَنَاِزيِر فَانْدفَع الْقَِطيع ِمن علَى الْجرِف ِإلَى الْبحِر  
وجاءوا ِإلَى يسـوع فَنَظَـروا      15. خْبروا ِفي الْمِدينَِة وِفي الضياِع فَخَرجوا ِليروا ما جرى        الْخَنَاِزيِر فَهربوا وأَ  

وِن وعِن  فَحدثَهم الَِّذين رَأوا كَيفَ جرى ِللْمجنُ     16. الْمجنُون الَِّذي كَان ِفيِه اللَِّجُئون جاِلساً والَِبساً وعاِقالً فَخَافُوا        
ولَما دخََل السِفينَةَ طَلَب ِإلَيِه الَِّذي كَان مجنُوناً َأن         18. فَابتَدُأوا يطْلُبون ِإلَيِه َأن يمِضي ِمن تُخُوِمِهم      17. الْخَنَاِزيِر

   هعم كُون19ي     ْل قَاَل لَهب وعسي هعدي فَلَم :»   و ِتكيِإلَى ب باذْه       كِحمرو ِبك بالر نَعص كَم مهَأخِْبرو ِلكِإلَى َأه« .
20وعسِبِه ي نَعص ِن كَمدشِْر الْمنَاِدي ِفي الْعَأ يتَدابى وضفَم .ِميعالْج بج20-1: 5مرقس (» فَتَع.(  
  
  ).39-26: 8 ولوقا 34-28: 8المعجزة أيضاً في متى هذه وردت (
  

مسيح اللجئون على ما روى القديس متى في كورة الجرجسيين، وشفاه على ما روى القديسان مرقس شفى ال
وليس في ذلك تناقض، فعلى بعد عشرة كيلومترات من بحيرة طبرية قامت مدينتان . ولوقا في كورة الجدريين

ما، وأطلق اآلخرون كبيرتان، هما مدينة جدرة ومدينة جرجسة، فأطلق البعض على المنطقة اسم مدينة منه
  !فالكورة إذاً هي كورة الجدريين، أو كورة الجرجسيين. اسم المدينة األخرى

وليس في هذا . وقال القديس متى إن المسيح شفى مجنونين، بينما ذكر مرقس ولوقا أنه شفى مجنوناً واحداً
. فيا بذكر األشهر منهمافالحقيقة هي أن المسيح شفى مجنونين ذكرهما متى، ولكن مرقس ولوقا اكت. تناقض

  .ولو أن متى قال إن المسيح شفى مجنونين وقال مرقس ولوقا إنه لم يشِف إال مجنوناً واحداً، لكان هذا تناقضاً
! كان مسكوناً بشياطين كثيرة، فسكن المسيح قلبه. في هذه المعجزة نجد شفاء مجنون، جعله المسيح عاقالً

 عمل اهللا مكتوباً في التاريخ، وعندما يعمل الروح القدس فينا نرى عمله وعندما نقرأ المعجزة في اإلنجيل نرى
ص الذي صالح المجنون مع نفسه وتقدم لنا الكلمة المقدسة في هذه المعجزة المسيح المخلّ! مكتوباً في قلوبنا
قديماً وعندما نواجه المسيح ويواجهنا يغير حياتنا إلى األفضل واألسمى، فيصبح ما جرى . ومع  مجتمعه

  .وما أحوجنا إلى المصالحة به مع نفوسنا، ومع مجتمعنا. اختبارنا الواقع في يومنا هذا
  

  المحتاج والمعجزة : أوالً
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  : مسكون بفرقة أبالسة-1
وهو اسم فرقة أو كتيبة من الجنود الرومان يبلغ عددها ستة » لجئون«أطلق المحتاج للمعجزة على نفسه لقب 

كان هذا . » َأجنَاِد الشَّر الروِحيِة« فتُرجمت 12: 6س الكلمة في رسالة أفسس وقد جاءت نف. آالف جندي
ولو كان جنون الرجل جنوناً عادياً لما هلكت الخنازير نتيجة شفائه، . الرجل مسكوناً بفرقة كاملة من األبالسة

  . ولكن جنونه كان نتيجة وجود الشياطين فيه
  :  نتيجة هذه السكنى-2
 النتيجة األولى أنه عذب نفسه، ألن سكنى األرواح الشريرة فيه جعله يفقد عقله السليم وتفكيره كانت) أ(

لقد أصاب انفصام الشخصية هذا . المنطقي، فاغترب عن نفسه وسكن القبور، يعذب نفسه ويجرحها بالحجارة
ما «: ألخرى جعلته يصرخالمسكين، فرأينا فيه شخصيتين متناقضتين، إحداهما جعلته يسجد أمام المسيح، وا

ِلياللَِّه الْع ناب وعسا يي لَكِني! ِلي وذِّبالَ تُع ِباللَِّه َأن ِلفُكتَحفاإلنسان البعيد عن الرب يجد في داخله . »!َأس
بين هذا التناقض يكون .  عن الطبيعتين الموجودتين فينا5 وغالطية 7خراباً وحرباً أهلية كما نقرأ في رومية 

الجسد والروح، فالروح يشتهي ضد الجسد والجسد يشتهي ضد الروح، وهذان يقاوم أحدهما اآلخر، حتى يجد 
  )17: 5غالطية ! (اإلنسان نفسه يفعل ما ال يريد

  !لقد كان الرجل المسكين مضغوطاً بين أشواقه للشفاء والخالص، ورغبة ساكنيه من األبالسة
لقد هاجم أهل الكورة فلم يعاملوه . فسه مغترباً أيضاً عمن هم حولهوكان هذا الرجل المغترب عن ن) ب(

وعندما تدخل الخطية حياتنا تجعلنا غرباء . كمريض مسكين، بل كحيوان هائج ووحش كاسر فقيدوه بالسالسل
  .اآلخريننكره نكره أنفسنا وف ،عن أنفسنا وعن المحيطين بنا

هِذِه اآلن عظْم ِمن ِعظَاِمي ولَحم ِمن «: ها في حواء، فقالكتب آدم أول قصيدة شعرية في العالم يتغزل ب
ولكن عندما دخلت الخطية قلبه انقلب هذا ) 23: 2تكوين (» هِذِه تُدعى امرَأةً َألنَّها ِمِن امِرٍء ُأِخذَتْ. لَحِمي

لْتَها مِعي ِهي َأعطَتِْني ِمن الشَّجرِة الْمرَأةُ الَِّتي جع«: الشاعر المحب ضد المرأة التي أحبها، وقال للرب
هكذا يدخل .  وألقى عليها اللوم كله، مع أنه مسؤول مثلها تماماً، ثم أنه هو قائد البيت ورب األسرة.»فََأكَلْتُ

  .الشيطان حياة اإلنسان فيمأله بسوء الطبع والكبرياء والخداع والكذب، فتتمزق ربط اإلنسان بالمحيطين به
لقد ابتعد . وكانت نتيجة سكنى األبالسة فيه أنه ابتعد عن المسيح، ولما رآه قادماً نحوه حاول أن يؤذيه) ج(

له، كما ابتعد عن فكر المسيح ومعرفته وتأثيره وبركته، فلم يحقق  الرجل عن الصفات التي أرادها المسيح
ه يسكن القبور، يؤذي نفسه وغيره، ضلى، فإذا بلقد جاء المسيح ليمنحه حياة فُ. انتظارات المسيح منه

ها له ليسلك فيهاوينفصل عن األعمال الصالحة التي سبق اهللا فأعد.  
 سرعان ما تغير تماماً عندما تعامل المسيح معه، فأجرى المسيح معه ما أجراه في شاول هولكن) د(

 في نفس الوقت، الطرسوسي الذي كان يقف ذات موقفه ويرفس مناخس، فيؤذي نفسه ويؤذي الكنيسة
، 22: 9قصة تغيير شاول موجودة في سفر أعمال الرسل (فواجهه المسيح وغيره وأعطاه حياة جديدة 

26.(  
اهللا يختار اإلنسان : تُرى هل يختار اإلنسان اهللا، أو هل يختار اهللا اإلنسان؟ نجد الفكرتين في الكتاب المقدس

ى اإلنسان الضال، واإلنسان يستجيب لهذا االختيار اإللهي ألنه سبحانه يأخذ زمام المبادرة في الوصول إل
ولما . اهللا يبادر بالخطوة األولى واإلنسان يستجيب فيخطو الخطوة الثانية. ويفتح قلبه للمسيح ولكلمة الحق

كان اإلنسان ميتاً بالذنوب والخطايا فإنه يعجز عن أن يأخذ الخطوة األولى ليتوب، كما أنه ال يدرك أن 
ولكن روح اهللا يبدأ بأن يعمل في الميت الروحي فيستجيب لعمل .  القدس هو الذي يحيي الميت روحياًالروح
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 ِلنَفِْسِه، غَير حاِسٍب لَهم مِإن اَهللا كَان ِفي الْمِسيِح مصاِلحاً الْعالَ«: الروح، ويتحقق فيه القول الرسولي
ماه19: 5كورنثوس 2 (»خَطَاي.(  

 وما .)3: 23مزمور (» ِمن َأجِل اسِمِه«لوسائل التي يستعملها المسيح ليرد النفس إلى سبل البر وما أكثر ا
أعظم التغيير الذي جرى للمجنون، فقد أصبح عاقالً والبساً وجالساً، يستمع للمسيح الذي شد قلبه لحبه 

نا نفكر بفكر المسيح الذي هو لخيرنا،  ألنعود لنا التفكير السليموهذا ما يحدث معنا، في. بقدرته المخلِّصة
ونجلس بعد طول جرٍي ألننا مطمئنون بعد أن طردت محبته الكاملة خوفنا إلى خارج، ونلبس رداء البر 

  .وثوب الخالص
لقد . أما قمة ما حدث مع هذا الرجل فهو أن الرب اختاره رسوالً له، يحمل بشارة الخالص ألهله) هـ(

 .»اذْهب ِإلَى بيِتك وِإلَى َأهِلك وَأخِْبرهم كَم صنَع الرب ِبك ورِحمك«: نه قال لهأراد أن يتبع المسيح، ولك
أما اآلن فبعد شفائه، يذهب . كان أهله يخافونه، فربطوه بالقيود، ولكنه كان يحطمها، ويجري ليفتك بهم

  .ن يجرون معه إلى المخلّص الذي أنقذهوهم ال يجرون منه، لك. إليهم، ال ليخيفهم، بل ليطمئنهم
غير أن قمة سعادتنا هي أن تتوافق . لقد كان تكليف المسيح له أن يبشر أهله، وكانت رغبته بخالف تكليفه

ما أجمل أن يلمس المسيح حياتنا، ثم يكلفنا أن نكون رسله، نحكي عنه . رغباتنا مع أوامر المسيح بتكليفنا
  .»إنجيل المسيح«أفواهنا أجمل بشرى أعظم رسالة، ألنه يضع في 

  
  المشاهدون والمعجزة: ثانياً

كنا نظن أن أهل المنطقة يسعدون بشفاء المسكون الذي كان يقطع عليهم الطريق، فقد كانت في شفائه فائدة 
ولكن المؤسف أنهم . وكنا نظن أن شفاءه سيفرحهم ألن بؤس المجنون الذي طالما مزق نفسه قد انتهى. لهم
كانوا مشغولين بقطيع . فرحوا ولم يسعدوا، ألن أفكارهم كانت مشغولة بما هو أقل أهمية من ذلك كلهلم ي

  !خنازيرهم الذي اندفع إلى البحر ومات
مرقس  (عندما لعن التينة غير المثمرة: هذه واحدة من معجزتين أجراهما المسيح نتج عنهما ضرر مادي

  .نازير، وعندما أهلك هذه الخ)20-26، 11-14: 11
لماذا أهلك الخنازير؟ أما كان يستطيع أن يحفظ هذه الثروة الحيوانية، باإلضافة إلى معجزة : فإذا سألنا
  الشفاء؟

 لشريعة اًتربيتها كسرفي ه الناس أن ولكن هناك قصداً سماوياً، فإهالك الخنازير ينب. نعم كان يستطيع
بتهم للمال التي كانت تفوق محبتهم للشريعة، وأراد فأراد المسيح أن ينقذهم من مح). 8: 14تثنية (موسى 

أن يخلصهم من التفكير األناني الذي خال من الرحمة نحو المسكون الذي شُفي، باإلضافة إلى إنقاذ الرجل 
فلم . لقد أحبوا أعمالهم الدنيوية أكثر من محبتهم للبائس المريض، وال يقدر أحد أن يخدم سيدين. من مرضه

  ).24: 6متى (يخدموا اهللا والمال يقدر هؤالء أن 
) 20: 21متى (لقد لعن شجرة تين فيبست . وقد استخدم المسيح الوسائل الرمزية إلعالن حقه السماوي

فقد اعتبر الناس في ذلك العصر الخنازير رمزاً للشهوات والفساد، كما . وهنا أدان النجاسة. ليدين النفاق
وقد نظر اليهود للخنازير نظرة احتقار، بسبب الضرر . لخداعنعتبر الثعلب في زمننا رمزاً للمكر وا

الصحي الذي قد ينتج عن أكل لحومها، وبسبب الضرر الطقسي حسبما علّمت شريعة موسى، ثم لشراستها 
  .الوحشية، وكانوا يشبهون السكّير بالخنزير المتمرغ في الوحل القذر
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عت للهالك تحت تأثير الفزع والخوف، فأهلكت ولما وجدت الخنازير نفسها تحت سلطة الشياطين اندف
 فكم كانت وطأة نفوذهم على –إن ثقل األبالسة أهلك ألفي خنزير. فال يكون المسيح هو الذي أهلكها. نفسها

  .)26: 7أمثال  (، وكل قتالها أقوياء)13: 7رومية  (المريض المسكين؟ الخطية خاطئة جداً
  

  المسيح والمعجزة: ثالثاً
  :لعامل دوماً المسيح ا-1

فعبر بحيرة طبرية إلى كورة الجدريين ليلتقي بهذا ) 17: 5يوحنا  (»َأِبي يعمُل حتَّى اآلن وَأنَا َأعمُل«: قال
  .الرجل المسكين ليشفيه

قال النبي صفنيا إن بني . كلما رأينا الشر يتفشى في العالم ويسيطر عليه نظن أن اهللا ال يعمل في أرضنا
. ألنهم وجدوا األشرار ناجحين والمؤمنين مجربين) 12: 1(» ِإن الرب الَ يحِسن والَ يِسيء«: واإسرائيل قال

حسن، وأن ملكوت اهللا في حالة تعبئة مستمرة كما أن اهللا يسيء بأن يعاقب ولكن ليكن ملء الثقة في أن اهللا ي
  .على الشرور

  .الح الذي يفتش على الواحد الضال إلى أن يجدهذهب المسيح إلى حيث كان المريض، كالراعي الص
  .ثم عمل المسيح في المسكون الذي نال الشفاء، فأرسله ليعمل ويكرز ويعلن الخبر المفرح

  :لى العملإدفع ي المسيح -2
! الْعِليما ِلي ولَك يا يسوع ابن اللَِّه «: قالت الشياطين بفم لجئون. جاء المسيح ليضع كل واحد في حالة حركة

فَ كَي«:  والمسيح يقول.»اخْرج ِمن اِإلنْساِن يا َأيها الروح النَِّجس«: َألنَّه قَاَل لَه» !َأستَحِلفُك ِباللَِّه َأن الَ تُعذِّبِني
). 29: 12متى  (»ينَِئٍذ ينْهب بيتَه؟ِح َأوالً وقَِويلْ اِإن لَم يرِبِط ه وينْهب َأمِتعتَقَِوي الْيستَِطيع َأحد َأن يدخَُل بيتَ

ولكن المسيح . ع إنسانيتهال قيمة له، ويضي» شيئاً«على حياة إنسان، يجعله » القوي«عندما يستولي إبليس 
ضادة للحالة يقيد إبليس وينقذ الفريسة، ويجعل اإلنسان الذي نال الشفاء في حالة حركة لمجد اهللا، م» األقوى«

  !األولى التي كان فيها
فعندما يدخل . له، ووهبه الشفاء ثم أرسله إلى أهله جعله يسجدبأن لقد جعل المسيح المشفي في حالة حركة 

عندما ننال الخالص نكون قد بدأنا بداية عظيمة تتطلب منا تكريساً مستمراً بعد . المسيح حياتنا يدفعنا لنخدمه
فنصبح دوماً تحت . مالنا وأجسادنا ذبيحة حية مقدسة مرضية على مذبح تكريسهألننا نضع وقتنا و. ذلك

  .تصرف المسيح
  : المسيح الذي يقبل طلباً ويرفض آخر-3

  ! وافق المسيح على طلب األبالسة وأصحاب الخنازير، بينما يرفض طلب المريض الذي نال الشفاء
ترى هل أرادوا أن . ال ندري الحكمة من طلبهم هذاو. طلب األبالسة منه أال يصرفهم من الكورة فوافق) أ(

يبقوا في تلك المنطقة ليهيجوا أهلها ضد المسيح؟ نحن نعلم أن للشياطين فرصاً للعمل في األرض حتى يوم 
ويظهر أن لكل جماعة منها مكاناً للعمل، تعرف عادات أهله وضعفاتهم، ). 6رسالة يهوذا آية (الدينونة 

 »بِقيةُ الْغَضِب تَتَمنْطَقُ ِبها. غَضب اِإلنْساِن يحمدك«ذن لهم المسيح بذلك ليوضح أن وقد أ. وتهاجمهم منها
  .وأذن لهم ليوضح شدة ردائتهم، وعظمة إنقاذه للرجل الذي خلصه من براثنهم). 10: 76مزمور (

كتهم المسيح على باقي لعلهم كرهوا أن يب. ووافق على طلب أهل الكورة أن يخرج من بلدهم ويذهب عنهم
َألن كُلَّ من يعمُل السيآِت يبِغض النُّور، والَ يْأِتي ِإلَى النُّوِر ِلَئال تُوبخَ «خطاياهم، فطلبوا أن يبتعد عنهم 



  9

الُهم20: 3يوحنا  (»َأع .(ما قاله اهللا على فم النبي هوشع فتم :»تَى انْصضاً مَأي مٌل لَهيومنْهفْتُ عر «) هوشع
9 :12.(  
له أن يشهد عن نعمة  لكن المسيح رفض طلب الرجل الذي شُفي في أن يصاحبه ويكون معه، ألنه أراد) ب(

  !المسيح ألهل بلده الذين رفضوا المسيح
  ب الشخص الذي نال الشفاء؟لأليس غريباً أن يقبل المسيح طلب الشياطين وأهل الكورة، ويرفض ط

فعندما تتواجد في .  على أن يتبعه، فال إجبار في المحبة، لكن هناك تكليف ألوالد اهللاً يجبر أحدإن اهللا ال
القلب رغبة تتعارض مع التكليف السماوي يرفضها المسيح، ألنه يريدنا أن نتمم تكليفه لنا ليتقدم الملكوت، فإن 

  .اهللا لن يكلف الغرباء لخدمة مملكته، بل يكلف أبناءه
  . أن  نحقق قصده وسط عائلتنا، وفي بيوتنا ومجتمعنا المحتاج إلى بشارة الخالصليعطنا اهللا

  
  صالة

أبانا السماوي، نشكرك ألن قلبك مشغول بنا في كل ظروفنا، وأنت تجيء إلينا عندما يضيع منا التفكير السليم 
  .باسم المسيح آمين. ك فنرجعفتوبنا إليك لنتوب، وأرجعنا إلي. فتُعيد إلينا الصحة التي ضيعتها منا الخطية

  
  أسئلة

 ما تفسيرك لقول متى إن المسيح شفى لجئون في كورة الجرجسيين بينما قال مرقس ولوقا إنه شفاه في - 1
  كورة الجدريين؟

  ؟»لجئون« لماذا أطلق المجنون على نفسه اسم - 2
  عن نفسه، وكيف اغترب عن مجتمعه؟» لجئون« كيف اغترب - 3
  قاله؟سبق أن  شعرية في العالم؟ وماذا جعل صاحبها يغير رأيه في ما  ما هي أول قصيدة- 4
   لماذا أهلك المسيح الخنازير؟- 5
   ما هي الحركة الجديدة التي خلقها المسيح في اللجئون الذي شُفي؟- 6
   ما هو التكليف الذي تعتقد أن اهللا كلفك به؟- 7
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  المعجزة الثالثة عشرة

  
  إ$�#� ا"!�  � �س

  

»21لَمرِ              وحالْب ِعنْد كَانو كَِثير عمِه جِإلَي عتَمِر اجبضاً ِإلَى الْعِفينَِة َأيِفي الس وعسي تَاز22. ا اج    ِمـن اِحدِإذَا وو
    اءج ساِيري همِع اسمجاِء الْمَؤسِه      . ريمقَد ِعنْد خَر آها رلَمِه كَِثير  23وِإلَي طَلَبلَـى    «: اً قَاِئالً وةُ عِغيرنَِتي الصاب

  .»فَمضى معه وتَِبعه جمع كَِثير وكَانُوا يزحمونَه24. »لَيتَك تَْأِتي وتَضع يدك علَيها ِلتُشْفَى فَتَحيا. آِخِر نَسمٍة
..  

فَسـِمع  36» ِلماذَا تُتِْعب الْمعلِّم بعـد؟    . ابنَتُك ماتَتْ «: مجمِع قَاِئِلين وبينَما هو يتَكَلَّم جاءوا ِمن داِر رِئيِس الْ       «35
ولَم يدع َأحداً يتْبعه إالَّ بطْـرس       37. »آِمن فَقَطْ . الَ تَخَفْ «: يسوع ِلوقِْتِه الْكَِلمةَ الَِّتي ِقيلَتْ فَقَاَل ِلرِئيِس الْمجمعِ       

. يبكُـون ويولِْولُـون كَِثيـراً     . فَجاء ِإلَى بيِت رِئيِس الْمجمِع ورَأى ضـِجيجاً       38. وب ويوحنَّا َأخَا يعقُوب   ويعقُ
39  مقَاَل لَهخََل وةٌ       «: فَدا نَاِئمةُ لَِكنَّهِبيِت الصتَم ؟ لَمكُونتَبو وناذَا تَِضجلَ 40. »ِلمِحكُوا عِهفَضي .   جفََأخْر وا هَأم

وَأمسك ِبيِد الصِبيِة وقَـاَل     41الْجِميع وَأخَذَ َأبا الصِبيِة وُأمها والَِّذين معه ودخََل حيثُ كَانَِت الصِبيةُ مضطَِجعةً             
وِللْوقِْت قَامِت الصِبيةُ ومشَتْ َألنَّها كَانَـِت       42).  َأقُوُل قُوِمي  يا صِبيةُ، لَكِ  : الَِّذي تَفِْسيره . (»طَِليثَا قُوِمي «: لَها

» وقَاَل َأن تُعطَـى ِلتَْأكُـلَ     . فََأوصاهم كَِثيراً َأن الَ يعلَم َأحد ِبذَِلك      43. فَبِهتُوا بهتاً عِظيماً  . ابنَةَ اثْنَتَي عشْرةَ سنَةً   
  ).43-35 و24-21: 5مرقس (
  
  ).56-41: 8 ولوقا 26-18: 9المعجزة أيضاً في متى هذه وردت (
   

حدثت ) إقامة ابنة يايرس من الموت(شهدت مدينة كفرناحوم كثيراً من معجزات السيد المسيح، وهذه المعجزة 
  .في هذه المدينة

أقام ابنة يايرس في البيت،     . أقام المسيح ثالثةً من بين األموات في أماكن مختلفة وبعد أزمنة مختلفة من موتهم             
وأقام لعازر مـن بـين      .. وحدثت هاتان اإلقامتان في ذات يوم الوفاة      . وأقام ابن أرملة نايين عند باب المدينة      

  .األموات، من القبر، بعد أربعة أيام من موته
اطئة من الداخل،   األولى نفس خ  . وهذه المعجزات الثالث تُرينا ثالث حاالت للنفس الخاطئة البعيدة عن المسيح          

يـا  «ال يراه الذين هم من خارج، ولكنها ميتة بذنوبها وخطاياها، تحتاج ألمـر المسـيح           » البيت«خطؤها في   
  .»صِبيةُ، لَِك َأقُوُل قُوِمي

خطاياها ظاهرة للجميع، مثل خطايا اللسان أو األذن أو اليـد أو            » باب المدينة «والحالة الثانية نفس خاطئة في      
  .»قُم: َأيها الشَّاب، لَك َأقُوُل«: هي نفس تحتاج ألمر المسيحو. العين

وهي مثل حالة لعـازر     . وتتطور خطية اإلنسان إلى الحالة الثالثة، إذ تصبح نتنة، عفنة، مزمنة، يراها الجميع            
  .»هلُم خَاِرجاً«: وهي نفس تحتاج ألمر المسيح. الذي كان له في القبر أربعة أيام

  .حاالت كلها نرى المسيح مقيم الموتى وباعث الحياة، ألنه الطريق والحق والقيامة والحياةوفي ال
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  المحتاج والمعجزة: أوالً
  :لو المحتاج األ-1

ولكن إنجيل مرقس يقول إن يايرس » ماتَتْ«قال إنجيل متى إن يايرس قال للمسيح إنها . هو االبنة التي ماتت
والحقيقة . »كَانَتْ ِفي حاِل الْموِت«ويصف إنجيل لوقا حالتها بأنها . »لَى آِخِر نَسمٍةابنَِتي الصِغيرةُ ع«: قال

هي أنه عندما ترك يايرس بيته كانت على وشك الموت، وعندما وصل إلى المكان الذي كان المسيح فيه لم 
: ا على وشك الموت، فقالفوصفها مرة بأنها ماتت، ومرة أخرى بأنه. يكن يدري إن كانت ابنته حية أو ماتت

ألنها مريضة، » لتُشفى«وكلمة . »لَيتَك تَْأِتي وتَضع يدك علَيها ِلتُشْفَى فَتَحيا. ابنَِتي الصِغيرةُ علَى آِخِر نَسمٍة«
وطلب ث مرة عن خطورة حالتها فالرجل لم يكن متأكداً من حالة ابنته، فتحد. ألنها ماتت» ايحتَفَ«وكلمة 

  .شفاءها، ومرة أخرى تحدث عن موتها
ر عن احتياجه، مثل حالة ابنة يايرس، في مرات كثيرة يكون المحتاج للمسيح عاجزاً عن أن ينطق أو يعب

والخطاة . وهناك خاطئ يعلم أنه يحتاج لرحمة المسيح. فيكلف الرب شخصاً آخر ينوب عنه في توضيح حالته
كثيراً فيئسوا من رحمة الرب، أو أن عيونهم عميت عن رؤية خطاياهم، الذين ال يدركون خطيتهم أخطأوا 

  .ولذلك يحتاجون إلى شخص يبسط احتياجهم ويعلنه أمام عرش الرب
فليعطنا اهللا النعمة لنعبر عن حالتنا بصدق وحق، وأن نعبر عن حاجة اآلخرين إلى المسيح، فنحدثهم عن 

  .الرب، ونحدث الرب عنهم بأن نصلي ألجلهم
  :المحتاج الثاني - 2
ويايرس هو . كان يايرس المحتاج الثاني للمعجزة، وهو الذي عبر عن حاجة المحتاج األول: يايرس الكليم) أ(

كما أن إلياس هو االسم اليوناني لالسم العبري إيليا، ويونس هو االسم (» يائير«االسم اليوناني لالسم العبري 
وكان اسماً ألحد القضاة المعروف » نيري«في العبرية » يايرس«ى اسم ومعن). اليوناني لالسم العبري يونان

  .بيائير الجلعادي
كان يايرس رئيس مجمع اليهود في كفرناحوم، وكان للمجمع أكثر من رئيس، : يايرس الذي رأى فآمن) ب(

 وقد بنى لهم ولعل يايرس كان واحداً من الذين توجهوا للمسيح نيابة عن قائد المئة الذي كان يحب اليهود
ورأى يايرس معجزة شفاء المريض الذي شفاه المسيح من ). 3: 7لوقا (المجمع، طالبين شفاء عبد قائد المئة 
وعندما فشلت محاوالت األطباء في مساعدة ابنته المريضة، قرر أن . على بعد، فأدرك قوة سلطان المسيح

  .ي عشرة سنة المشرفة على الموتيذهب شخصياً ليخبر المسيح عن ابنته الوحيدة ذات االثنت
منه في مرات كثيرة يحاصرنا الرب بموقف قاٍس أو مأزق صعب، ال نجد لنا : يايرس العاجز الحزين) ج(

. ومن محبة الرب أنه يدخلنا في ضيق ويشعرنا بالعجز لنلجأ لمراحمه اإللهية.  إال باللجوء إلى المسيحمخرجاً
  . الرب لخيرنا دائماًفالحزن والعجز وسيلتان يستخدمهما

. »ولَما رآه خَر ِعنْد قَدميِه«. تصرف يايرس تصرف المتواضع مع المسيح: يايرس المؤمن المتواضع) د(
فعل هذا في وقٍت كان رجال الدين اليهود يرون في المسيح مجرد واعظ شعبي لم يتلقَّ التعليم الالهوتي الذي 

فكيف يسجد يايرس المثقف المتعلم عند قدمي واعظ شعبي من الناصرة؟ إنه . »ممعلّ«يسمح له أن يحمل لقب 
  . التواضع

 ألنه رأى من »لَيتَك تَْأِتي وتَضع يدك علَيها ِلتُشْفَى فَتَحيا«: وتصرف يايرس تصرف المؤمن بالمسيح فقال له
  . قبل معجزات أجراها المسيح في كفرناحوم

  . على المسيح في الطلبلحأن يفقد دفعه حزنه على ابنته . »وطَلَب ِإلَيِه كَِثيراً«: جوجيايرس اللحوح اللَّ) هـ(
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فقد سجد للمسيح وطلب منه أمام الشعب والرؤساء، في وقٍت كان رؤساء اليهود قد : يايرس الشجاع) و(
  .صمموا فيه على قتل المسيح، وذلك بسبب محبته البنته

  
  جزةالمشاهدون والمع: ثانياً

  :  أصدقاء يايرس-1
. )35: 5مرقس  (»ِلماذَا تُتِْعب الْمعلِّم بعد؟. ابنَتُك ماتَتْ«: بينما كان يايرس يتكلم جاء أصدقاؤه من داره قائلين

ِلماذَا تُتِْعب «: لكن الحكم الذي أصدروه كان خاطئاً. لم يكن األصدقاء كاذبين، بل كانوا ينقلون خبراً صحيحاً
بمعنى أنه مضى، فما زال المسيح هو رب » بعد« فالمعلم ال يتعب من عمل الخير، وليس األمر »معلِّم بعد؟الْ

وأسرع المسيح يشجع يايرس بكلماته التي بعثت األمل إلى قلبه بعد أن أضاعه . الماضي والحاضر والمستقبل
  ).36: 5مرقس  (»آِمن فَقَطْ. الَ تَخَفْ«: أصدقاؤه، وقال له

كثيراً ما نسمع من المحيطين بنا كلمات منطقية، لكنها لم تأخذ المسيح في االعتبار، فتصيبنا أحكامهم باليأس  
  .ولكن شكراً هللا، ألن المسيح يعيد إلينا الثقة ويبعث الرجاء في نفوسنا. والمرارة

   : النائحات المأجورات-2
 الَمو«: ويقول متى). 38: 5مرقس (» يبكُون ويولِْولُون كَِثيراً. ى ضِجيجاًفَجاء ِإلَى بيِت رِئيِس الْمجمِع ورَأ«

أهل الميت أن وكانت عادة ). 23: 9 (»يِضجون جمعلِْرين وامزملْ ونَظَر اِسيِئرلجاء يسوع ِإلَى بيِت ا
 وكان هناك عدد كبير منهم في بيت يايرس، يعزفون لبكاء على األموات،ثارة ا نادبات وموسيقيين إليستأجروا

عن وا توقف ،دما قال المسيح لهم إن الصبية لم تمت لكنها نائمةنوع. بألحاناً محزنة، ويرددون أشعار رثاٍء ونَد
ما . كانوا معزين متعبين. فلم يكن حزنهم صادقاً، بل مأجوراً.  سخرية من المسيحونضحكي وأخذوا البكاء

  .عر الجوفاء لبعض المحيطين بصاحب كل موقف صعبأقسى المشا
 !فما أبعد الساخرين عن التوبة وعن اإليمان. ولم يعلن المسيح مجده أمام هؤالء المأجورين بل أخرجهم جميعاً

  :التالميذ تحت التدريب -3
ه على كان بطرس ويوحنا ويعقوب ضمن مشاهدي هذه المعجزة، وهم نفس الثالثة الذين اصطحبهم المسيح مع

ألنه كان ) 33: 14مرقس (أخذهم معه في بستان جثسيماني هم نفسهم الذين و) 2: 9مرقس (جبل التجلي 
بهم تدريباً مكثفاً ليدربوا بدورهم بقية التالميذ، وهكذا تنتقل المعرفة عن قوة وسلطان ومحبة المسيح إلى يدر

ه ِمنِّي ِبشُهوٍد كَِثيِرين، َأوِدعه ُأنَاساً ُأمنَاء، يكُونُون وما سِمعتَ": وحتى يومنا هذا نسمع. عدد أكبر من الناس
  ).2: 2تيموثاوس 2( "َأكْفَاء َأن يعلِّموا آخَِرين َأيضاً

  
  المسيح والمعجزة: ثالثاً

  
  :المسيح المحب -1

يد في مجمع كفرناحوم، قبل إجراء معجزة إقامة ابنة يايرس في كفرناحوم كان المسيح قد شفى رجالً يابس ال
 "فَخَرج الْفَريِسيون ِللْوقِْت مع الِْهيرودِسيين وتَشَاوروا علَيِه ِلكَي يهِلكُوه"وكان اليوم سبتاً ال يعمل اليهود فيه 

وال بد أن يايرس، رئيس مجمع كفرناحوم، كان ضمن هؤالء . نه كسر وصية حفظ السبت أل)6: 3مرقس (
لما «: له ولم يضع المسيح في اعتباره تآمر يايرس وزمالئه السابق عليه، مع أنه كان يمكن أن يقول. دةالقا

 لكن ليس .»!كانت األمور تسير سهلة معك كنت تريد قتلي، واآلن وقد ساءت األمور معك، لماذا تلجأ إلي؟
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 فنحن نسرع إليه نشكو حالنا. حالتنا المسيح، ألنه المحب، الذي ال نسمع منه رفضاً عندما تسوء تفكيرهذا 
ادعِني ِفي ": غير أنه في الحالتين يقول لنا.  قد نسرع باالبتعاد عنهنا، ولكن عندما تتحسن ظروفوقت ضيقنا

  ).15: 50مزمور (" يوِم الضيِق ُأنِْقذْك فَتُمجدِني
 نازفة دٍم، دار هي المحب إلى محتاجٍة للشفاء وفي طريق المسيح إلى بيت يايرس ليقيم ابنته المائتة، اتّجه قلبه

لقد أوقف . بينه وبينها حديث ليشجع إيمانها بعد شفائها، وليشجع إيمان يايرس قبل أن يصل إلى بيته ليقيم ابنته
 وِليبِذَل لَم يْأِت ِليخْدم بْل ِليخِْدم،"هو المسيح موكبه، رغم إلحاح احتياج يايرس، ألن كل أعمال المسيح محبة، ف

كَِثيِرين نةً عيِفد هإن أعمال الرب أعمال محبة مستمرة، وهي سلسلة متصلة من . )45: 10مرقس  ("نَفْس
  .الذي ال ينضب أبداًالخير لمسات الخير من نبع 

  :  المسيح المشجع-2
يا لروعة المسيح، فهو . " فَقَطْآِمن. الَ تَخَفْ": رأى المسيح شرارة إيمان في قلب يايرس فأضرمها لما قال له

وروا علَيِه ِلكَي ان تَشَوييِسفَرلْخَرج ا لَمافَ«: كما نقرأ في إنجيل متى! يزيل آثار كلمات البشر المؤذية للنفس
ِلكُوههفَ .يِلما عو وعسفَنْيرِم صه نِم. نَاكج مةٌ فَشَفَاهكَِثير وعمج تْهتَِبعيعاًو .وصاَأووهظِْهرالَ ي َأن مِل ،ه كَي

ا ِقيم اِبَل يِتم اءيلِإشَعذَا«: نَِّبيوا ه تُي اخْتَِذلَّفَتَايرِبيِبي ا.هِذي لَّ حرِه . تْ ِبِه نَفِْسيسلَيوِحي عر عخَْأضفَي ِبر
 وفَِتيلَةً ،ضةً الَ يقِْصفُوضرم صبةًقَ. ِع صوتَهِرشَّوالالَ يسمع َأحد ِفي ا وحيِصي ِصم والَا يخَالَ. ِبالْحقِّ ممُألا

 مقتبسة 21- 14: 12متى ( »مِمُألاء اجكُون ريِمِه سعلَى او ،ِةنُّصرللَى ا ِإحقَّلْى يخِْرج اتَّ ح،ِفُئمدخِّنَةً الَ يطْ
 في إيمان يايرس الضعيف ليصبح قوياً، بأن شفى نازفة الدم في الطريق، فنفخ المسيح) 3: 42من إشعياء 

  .ليشجع ويحيي في يايرس إيماناً كاد أن يموت
وهو نفس ) 24: 9متى (» ةٌما نَاِئةَ لَم تَمتْ لَِكنَّهصِبي النفَِإ«: وقال» النوم«وأطلق الرب على الموت اسم 

  ).11: 11يوحنا  (»لَِكنِّي َأذْهب ُألوِقظَه. ازر حِبيبنَا قَد نَامِلع«: وصف الموت في قوله عن لعازر
فهذا الذي تمناه اليونانيون ولم يحققوه، حققه المسيح . »مكان النوم«في اللغة اليونانية » مقبرة«إن معنى كلمة 

  .لنا، ليشجعنا لننتظر قيامة األموات وحياة الدهر اآلتي
  :المسيح المحيي -3

وهي الكلمة  ).يا صِبيةُ، لَِك َأقُوُل قُوِمي: الَِّذي تَفِْسيره(» طَِليثَا قُوِمي«:  يد الصبية الميتة، وقال لها أمسك
  ! فيا لرقة المسيح المحيي حتى مع الجثة الميتة–الرقيقة التي توقظ األم بها ابنتها من النوم في كل صباح

ِإنَّه تَْأِتي ساعةٌ وِهي :  اَلْحقَّ الْحقَّ َأقُوُل لَكُم«! ذنوبه وخطاياهويا لرقة المسيح المحيي مع الخاطئ الميت ب
نويحي وناِمعالسِن اللَِّه، وتَ ابواتُ صواَألم عمسي ِحين فيتحقق معهم قول الرسول ) 25: 5يوحنا ( "اآلن

ُهللا الَِّذي هو غَِني ِفي الرحمِة، ِمن َأجِل محبِتِه الْكَِثيرِة الَِّتي اَ.. اياطَِب والْخََأنْتُم ِإذْ كُنْتُم َأمواتاً ِبالذُّنُوو«: بولس
  ).10- 1: 2أفسس ( " ِبالنِّعمِة َأنْتُم مخَلَّصون-الْخَطَايا َأحيانَا مع الْمِسيِحِبنَحن َأمواتٌ وَأحبنَا ِبها، 

ِإذَا سقَطَ الَ ينْطَِرح، َألن الرب " يوم من سقطاته وخطاياه حتى ل المحيي وهو يقيم المؤمن كويا لرقة المسيح
هدي ِندسملوك 1(ثم يعطيه ليأكل طعاماً روحياً يسنده ويشبعه، ليسير بقوة تلك األكلة ). 24: 37مزمور ( "م

19 :8.(  
نَّه تَْأِتي ساعةٌ ِفيها يسمع جِميع الَِّذين ِفي الْقُبوِر صوتَه، فَيخْرج فَِإ"ويا لرقة المسيح المحيي عندما يجيء ثانية 

  ).29، 28: 5يوحنا ( "الَِّذين فَعلُوا الصاِلحاِت ِإلَى ِقيامِة الْحياِة، والَِّذين عِملُوا السيَئاِت ِإلَى ِقيامِة الدينُونَِة
  ! مد يدك ليد المسيح، ليقيمك من موتك إلى عمل عظيمفيا أيها القارئ،
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  صالة
أبانا السماوي، نشكرك من أجل المسيح الذي أقام الموتى، وال زال يقيم موتى الخطية بأن يمنحهم الحياة 

  .األبدية بالميالد الثاني، والذي سيقيم الموتى عند مجيئه ثانية ليدين العالم ويجازي كل واحد حسب عمله
  .باسم المسيح آمين. يه الحياة المتجددة، األبديةهبنا ف

  
  أسئلة

   من هم الثالثة الذين أقامهم المسيح من الموت؟ - 1
   ما هي؟–نرى في الثالثة الذين أقامهم المسيح ثالث حاالت للنفس البعيدة عن المسيح - 2
صغيرة على آخر ابنتي ال«بحسب إنجيل متى، و» ابنتي اآلن ماتت«كيف تفسر قول يايرس للمسيح  - 3

  بحسب لوقا؟ » وفي حال الموت«بحسب إنجيل مرقس، » نسمة
  ؟ »يايرس«ما معنى اسم  - 4
  لماذا يسمح اهللا لنا بمواقف قاسية؟  - 5
  ؟ »نائمة«من هم الذين ضحكوا على المسيح لما قال إن ابنة يايرس  - 6
  اشرح كيف أظهر المسيح محبته ليايرس؟ - 7
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  المعجزة الرابعة عشرة
  

���  ء (�ز'� ا��م

  
وقَد تََألَّمتْ كَِثيراً ِمن َأِطباء كَِثيِرين وَأنْفَقَتْ كُلَّ ما ِعنْـدها ولَـم   26وامرَأةٌ ِبنَزِف دٍم منْذُ اثْنَتَي عشْرةَ سنَةً    25«

َألنَّها 28جاءتْ ِفي الْجمِع ِمن وراٍء ومستْ ثَوبه        لَما سِمعتْ ِبيسوع    27 -تَنْتَِفع شَيئاً بْل صارتْ ِإلَى حاٍل َأردَأ        
. فَِللْوقِْت جفَّ ينْبوع دِمها وعِلمتْ ِفي ِجسِمها َأنَّها قَد بِرَئتْ ِمن الداءِ           29. »ِإن مسستُ ولَو ِثيابه شُِفيتُ    «: قَالَتْ
30 يب وعسقِْت الْتَفَتَ يقَاَلفَِللْوو تْ ِمنْهجِة الَِّتي خَرِع شَاِعراً ِفي نَفِْسِه ِبالْقُومالْج اِبي؟«: نِثي سلَم نفَقَـاَل  31» م

 تَالَِميذُه ِني؟      «: لَهسلَم نتَقُوُل مو كمحزي عمالْج ذَ 32» َأنْتَ تَنْظُرلَتْ هى الَِّتي فَعرِلي لَهوح نْظُري كَانا 33. اوَأمو
    قَّ كُلَّهالْح قَالَتْ لَهتْ وا فَخَرَل لَهصا حةً ِبماِلمةٌ عتَِعدرمخَاِئفَةٌ و ِهيتْ واءَأةُ فَجرا34. الْمنَـةُ  «: فَقَاَل لَهـا ابي، 

  ).32-25 :5مرقس (» اذْهِبي ِبسالٍَم وكُوِني صِحيحةً ِمن داِئِك. ِإيمانُِك قَد شَفَاِك
  
  )48-43: 8 ولوقا 22-20: 9المعجزة أيضاً في متى هذه وردت (
  

اعترضت مريضة بنزف الدم لمدة اثنتي عشرة سنة طريق المسيح وهو متَّجه إلى كفرناحوم، إلى بيت يايرس                 
ـ    وهي  » ِإن مسستُ ولَو ِثيابه شُِفيتُ    «: وقالت في نفسها  . رئيس المجمع ليقيم ابنته من الموت       نتظن أن أحداً ل

اسـتنكر تالميـذه هـذا      ف. »ي؟ِنسم لَ نم«: ولكن المسيح شعر بها، وأوقف الموكب سائالً      . يشعر بتلك اللمسة  
 لكن المسيح عرف أن قوة شفاء خرجت منه استجابةً        . يزحم المسيح، وليس فقط يلمسه    كان  السؤال ألن الجمع    
له الحق كله، فـأنعم      نكشف، فأقبلت نحوه وسجدت له وقالت     وأدركت المرأة أن أمرها قد ا     . إليمان نازفة الدم  

 وطوبها ألنها نالـت     ،أنعم عليها بالحياة األبدية وبسالم داخل قلبها      . عليها بما هو أكثر من مجرد شفاء جسدها       
  .منه بركة شفاء لجسدها ونفسها في آٍن معاً

. طريقه إلقامة ابنة يايرس قام بشفاء المـرأة       في شفاء نازفة الدم نرى المسيح الذي يعمل دوماً وال يكل، ففي             
سحه ماِصرِة كَيفَ   نَّسوع الَِّذي ِمن ال   ي«: ولقد شهد الرسول بطرس لعمل الرب عندما قال ألهل بيت كرنيليوس          

»  َألن اَهللا كَـان معـه      ، علَيِهم ِإبِلـيس    الَِّذي جاَل يصنَع خَيراً ويشِْفي جِميع الْمتَسلِّطِ       ِة،الروِح الْقُدِس والْقُو  ِباُهللا  
  ).38: 10أعمال (

 ينْبِغـي َأن    «: وقال أيضـاً  ) 17: 5يوحنا   (»َأِبي يعمُل حتَّى اآلن وَأنَا َأعملُ     «: كما أن المسيح شهد عن نفسه     
   ارنَه اما دلَِني مساَل الَِّذي َأرمَل َأعمٌل. َأعْأِتي لَيَليمعي َأن دَأح تَِطيعسالَ ي ِحين  .   الَِم فََأنَـا نُـورتُ ِفي الْعما دم

مزمـور  (" الرب حاِفظُـك  .. ِإنَّه الَ ينْعس والَ ينَام    «: ولذلك يقول مزمور المصاعد   ) 5،  4: 9يوحنا  ( »الْعالَِم
  . لديه ظلمةفالوقت كله عنده نهار، ألنه  نور، فال توجد) 5، 4: 121

  
  المحتاجة والمعجزة : أوالً

  
  : الدمةزفاحالة ن -1
كان مرضها الجسدي مزمناً، غير قابل للشفاء مدة اثنتي عشرة سنة، مع أنها كانت ترجو               : مرض جسدي ) أ(

. طول سنوات مرضها أن تجد عالجاً وتُشفى، ولكنها لم تجد أي دواء لدائها، بل كانت تصير إلى حـاٍل أردأ                   
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ولكن شكراً هللا، فقد التقت بالطبيب األعظم       . فقد كان النزيف شديداً   » ينبوع دمها «نجيل نزيفها بأنه    ووصف اإل 
   .الشافي

وتستحي من الحـديث عـن      » صارت إلى حاٍل أردأ   «ويائسة  » تألمت«فقد كانت حزينة    : مرض نفسي ) ب(
أو هل تزوج بغيرها؟ ولو أن    ترى ماذا كان موقف زوجها منها؟ هل وجدت فيه المعين وقت الشدة؟             . مرضها

  ! هذا حدث، فكم طُعنت في أنوثتها
كُـلُّ  ". فقد كانت شريعة موسى ضدها، تمنعها من أن تلمس شخصاً أو شيئاً لئال تنجسـه            : مرض طقسي ) ج(

ِة الَِّتي تَجِلس علَيهـا تَكُـون نَِجسـةً      وكُلُّ اَألمِتع . ِفراٍش تَضطَِجع علَيِه كُلَّ َأياِم سيِلها يكُون لَها كَِفراِش طَمِثها         
وِإذَا كَانَِت امرَأةٌ لَها سيٌل، وكَان سيلُها دماً ِفي لَحِمها، فَسبعةَ َأياٍم تَكُـون              "). 26: 15الويين  ( "كَنَجاسِة طَمِثها 

  ).19: 15الويين ( "مساِءوكُلُّ من مسها يكُون نَِجساً ِإلَى الْ. ِفي طَمِثها
غالباً لم يعد أحد يمد لها      . أنفقت كل ما عندها بدون أي فائدة، حتى انهارت كل اقتصادياتها          : فقر اقتصادي ) د(

ولم تكن صحتها تسمح لها بالعمل، كمـا لـم يكـن أي             . يد العون لنفقات العالج، ألنهم رأوا عدم جدوى ذلك        
  !تى ال يتنجسيهودي مستعداً ليكلفها بأي عمل، ح

تكون لدينا مشكلة مزمنة، فتسوء حالتنا النفسية، وربما ال نجـد معونـة مـن أي                : وقد نمر بمثل هذا الموقف    
ولكن لنا رجاء أن باباً آخر مختلفاً عن جميع األبـواب           . مصدر ديني أو اجتماعي، وإذا األبواب مغلقة جميعاً       

  . المنفذ مع التجربة يعطي دائماً وأبداًينفتح لنا على مصراعيه، هو باب السماء، ألن اهللا
  :إيمان نازفة الدم) 2( 

وقد ). 21: 9متى  ( "ِإن مسستُ ثَوبه فَقَطْ شُِفيتُ    ": كان إيمان السيدة في قدرة المسيح صادقاً، ففكرت في نفسها         
ومن هذا . اء المسيحمالً وتصميماً لتتخطى أي صعوبات تحول بينها وبين لق      أكانت كلها   . شهد المسيح لها بذلك   

  .نرى أن ألم السيدة كان بركة روحية لها، فهو الذي جعلها تتجه إلى المسيح الحتياجها إليه لينقذها ويخلصها
لـم أكـن   .  عاماً نسيت الصالة45منذ أكثر من «:  يوما45ًقال رجل أعمال اضطر أن يرقد على ظهره مدة          

رقدني الرب على ظهري ليتجـه بصـري إليـه وحـده،            كنت مشغوالً بحساباتي وأعمالي، فأ    . أخاطب الرب 
  . أمين هو اهللا الذي ال يدعنا نُجرب فوق ما نستطيع، لكنه يجربنا ليوجهنا إليه.»وشفاني

  :نازفة الدمشفاء  -3 
. طقسياً من انتقاد الكتبة، ومن أن تكون قد نجست المسيح           "وِهي خَاِئفَةٌ ومرتَِعدةٌ  "للمسيح  بعد الشفاء جاءت    ) أ(

  !فطمأنها من بعد خوف، وشجعها ووهبها ما طلبت
  .أمامه» تْرخَ«عابدة بعد الشفاء وجاءته ) ب(
فاعترافنـا ال   . يعرف كـل شـيء    كان   وهو الذي من قبل ذلك       .»وقَالَتْ لَه الْحقَّ كُلَّه   « وجاءته معترفة   ) ج(

  .يضيف لمعلوماته، ولكنه يساعدنا لننفتح على قداسته
اذْهِبي ِبسالٍَم وكُوِني صِحيحةً   . يا ابنَةُ ِإيمانُِك قَد شَفَاكِ    ":  بعد أن قال لها    صحيحة النفس، ذهبت من عنده    ثم  ) د(

  .ت من مرض الجسد والنفس معاً فصح، لقد نالت خالص نفسها".ِمن داِئِك
  

  المشاهدون والمعجزة: ثانياً
  :يايرس المتعجل -1
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وال شك أنه داخل نفسـه      .  كبرى، فابنته عندما ترك بيته كانت على وشك أن تموت          كان يايرس يواجه كارثة   
وال شك أنه انتقد المسيح في هذا التصرف، ألنـه رأى           . »ي؟ِنسم لَ نم«: كان يرفض أن يتوقف المسيح ليسأل     

  !مشكلته المشكلة الوحيدة في العالم، فهو صاحب مشكلة كبرى تهون أمامها كل مشكلة أقل
ونحـن  .  ويوجد في قلبه مكان وفي وقته نصيب لكي شـخص          ،رب السماء واألرض ِملك للبشر جميعاً     ولكن  

عندما نقرب مشكلة من عيوننا ال نرى سواها، ولكن المسيح يريدنا أن نرى الناس من خالل عينيه، وأن نرى                   
ل حجمها الطبيعـي فـال      صلح الموقف الفكري، وتأخذ المشاك    نالعالم من خالل سلطانه، فتعتدل عنده الرؤيا وي       

المسـيح  معاملة  وال داعي لمقارنة    . فعند المسيح ما يكفي الجميع    . نعود نهتم بأنفسنا فقط ولكن باآلخرين أيضاً      
 والمحبة كلما ُأعطيت لكثيرين زادت      ،الشيء الوحيد الذي يزيد كلما توزع     هو  معاملته معنا، فالحب    ب نامع غير 
  .ونمت
  : التالميذ المتسائلون-2
فقد كان الجمع يزحمه، وكان " َأنْتَ تَنْظُر الْجمع يزحمك وتَقُوُل من لَمسِني؟": ل التالميذ المسيح مستنكرينسأ

نه هو أاستنكروا قبل أن يعرفوا أن المسيح يعرف أكثر منهم، ثم . من الطبيعي في نظرهم أن يحدث هذا
  ).1: 7متى " (ينُوا ِلكَي الَ تُدانُوا الَ تَِد«: وما أجمل قوله. الذي سيحل المشكلة، وسيعالج الموقف) وليسوا هم(

نوجه للمسيح أحياناً أسئلة كأننا نعرف كل شيء، وكأننا ندرك طرق تحقيق أهدافه أكثر مما يدركها هو، 
على فليسامحنا اهللا . ثيراً كأننا نريد أن نصلح فكرهكنلوم اهللا !! ونعرف مصلحة ملكوته أكثر مما يعرف هو

اً لكل كلمة هدف وليعطنا روح النعمة لنصغي لكلمته ونوليها االهتمام كله، واثقين أن هناك ،عدم الخضوع
  .فالمسيح عندما سأل عن نازفة الدم كان يريد أن يباركها أكثر، ويساعدها لتنشئ معه عالقة شخصية. يقولها

 لقد تحدث التالميذ عن الزحام .ثقاوإليمان اللم يدرك التالميذ أن هناك فرقاً بين الزحام العشوائي ولمسة ا
الذي كان سبب التالمس، وأما المسيح فتحدث عن اللمسة نفسها، لمسة القرب والمحبة واالحتياج التي تشفي 

فَِإن الْحياةَ . اِةالَِّذي شَاهدنَاه، ولَمستْه َأيِدينَا، ِمن ِجهِة كَِلمِة الْحي": ولعل يوحنا افتكر هذه اللمسة فقال. وتُشبع
  ).2، 1: 1يوحنا 1( "ُأظِْهرتْ، وقَد رَأينَا ونَشْهد ونُخِْبركُم ِبالْحياِة اَألبِديِة الَِّتي كَانَتْ ِعنْد اآلِب وُأظِْهرتْ لَنَا

  . من التركيز والتأملتنا عبادونحترس من أن تخلونلمس المسيح بثقة وإيمان، يتنا كلنا ل
  

  المسيح والمعجزة: ثالثاً
  : المسيح المشهور -1

عندما سمعت المرأة أن المسيح قادم، جاءت ودخلت وسط الجمع من ورائه ومست ثوبه، فإن شهرته كانت قد 
ولد من عذراء . له فهو فريد، ال نظير). 45: 1مرقس (» ٍةياِح نَلِّ كُن ِمِهيلَ ِإونتُْأوا يانُكَو«مألت اآلفاق 

دحرج الحجر وقام . عاش بدون خطية). 15: 3تكوين (نسل المرأة يسحق رأس الحية : تحقق الوعد األوللي
 الذي هووحد.  وحده هزم القبر وجلس عن يمين العظمة في األعالي. لم يكن ممكناً أن يمسكه الموتألن

والثاني أنه الوحيد .  أبداًاألول أنه في غير احتياج لشفيع، فهو الذي لم يخطئ: يستحق أن يشفع فينا لسببين
وهو الوحيد الذي سيعود مرة أخرى إلى أرضنا . الذي دفع أجرة الخطية وسدد ديننا، فهو يشفع فينا بحق فدائه

  .ليدين األحياء واألموات
فقد أمرت شريعة ) 44: 8لوقا (» ِهِبوب ثَده«ولعظمة شهرته في معجزات الشفاء فكرت نازفة الدم في لمس 

فحسبت نازفة ). 41- 37: 15العدد ( إسرائيل بلبس ثياب ذات أهداب، ليذكروا وصايا الرب لهم موسى بني
   .الدم أن لمس مجرد الهدب كاٍف للشفاء
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  : المسيح الفعال -2
بارك اُهللا َأبو ربنَا يسوع م". شعر المسيح بالقوة التي خرجت منه، وبسببها جف نزيف الدم المزمن في الحال

كَنَا ِبكُلِّالْمارِسيِحِسيِح، الَِّذي باِت ِفي الْماِويمٍة ِفي السوِحيكٍَة رراِت ") 3: 1أفسس ( " باومِفي الس ،با ري
تُكمحاِم. رِإلَى الْغَم انَتُكةٌ. َأمِظيمةٌ علُج ككَامَأحاِل اِهللا، وِمثُْل ِجب لُكدع .هالْبو بالنَّاسا ري تُخَلِّص فالرب ( اِئم

يروون ِمن دسِم . ما َأكْرم رحمتَك يا اُهللا، فَبنُو الْبشَِر ِفي ِظلِّ جنَاحيك يحتَمون. ُّ)من رحمته يهتم بكل مخلوقاته
ِقيِهمتَس ِمكِر ِنعنَه ِمنو ،ِتكياِة. بيالْح وعنْبي كِعنْد ى نُوراً.َألننَر ِبنُوِرك  . لَكدعو ،ِرفُونَكعي ِللَِّذين تَكمحر َأِدم

   ).10- 5: 36مزمور ( "ِللْمستَِقيِمي الْقَلِْب
  : المسيح العارف -3

ن أوالده يعرف اآلب من ِمما  كثيراً ".من لمسني؟": عرف بالقوة التي خرجت منه، وبالتي انتفعت بها، فسأل
. ن فعله، ال ألنه يجهل، ولكن ليجيء الفاعل إليه معترفاً ليسامحه ويعطيه السالمولكنه يسأل عمفعل شيئاً، 

.  وبينههاهكذا سأل المسيح، ال ألنه يجهل، ولكن ألنه أراد أن تجيء المرأة إليه ليكون هناك اتصال مباشر بين
أراد أن . أكثر جداً مما تطلب أو تفتكرفهو ال يريدها مجرد شحاذة تستجدي منه، بل ابنة لآلب السماوي تنال 

  .م إلى عرش النعمة بالعالقة الشخصية بينها وبينه، لتشبع حياتها من دسم بيتهويمنحها الجرأة والقد
بشير  ويقول ال.)48: 1يوحنا (" قَبَل َأن دعاك ِفيلُبس وَأنْتَ تَحتَ التِّينَِة رَأيتُك": هذا المسيح العارف قال لنثنائيل

َألنَّه كَان يعِرفُ الْجِميع، وَألنَّه لَم يكُن محتَاجاً َأن يشْهد َأحد عِن اِإلنْساِن، َألنَّه عِلم ما كَان ِفي  ":يوحنا عنه
   ).25، 24: 2يوحنا (" اِإلنْساِن

  : المسيح المخلِّص -4
اذْهِبي ِبسالٍَم وكُوِني . يا ابنَةُ ِإيمانُِك قَد شَفَاِك«:  لنازفة الدمقال" من لَمس ِثياِبي؟": بعد أن سأل المسيح

كما سأل . صه ويسترهألنه أراد أن يخلّ) 9: 3تكوين (» ؟تَنْ َأنيَأ«:  لقد سأل الرب آدم"..صِحيحةً ِمن داِئِك
: أليشعالنبي وقد سأل . يه فرصة التوبةألنه أراد أن يحرك ضميره ويعط» ؟وكخُ َأنيَأ «9: 4قايين في تكوين 

  .ليوقظ ضميره) 25: 5ملوك 2(» ي؟ِزيحا ِج يني َأنِم«
يريد أن نكتشف أنفسنا وعيوبنا بتسليط الضوء . يوجه اهللا إلينا أسئلة لنعترف، ألنه يريد أن يعطي ويبارك أكثر

   .عليها، ثم يقدم لنا العالج والشفاء والغفران
  : المسيح المعطي -5

  :أعطي المسيح نازفة الدم بعد شفائها ثالث عطايا
ِإلَى اآلن لَم ": يقول المسيح. ليؤكد لها أن احتياجات المستقبل مضمونة في وعده» يِقِث«: أعطى الثقة) أ(

ما نطلب من اهللا طلبات كثيراً ). 24: 16يوحنا (" اُطْلُبوا تَْأخُذُوا ِليكُون فَرحكُم كَاِمالً. تَطْلُبوا شَيئاً ِباسِمي
ولكن توجد بركات أعمق هي بركات الروح التي يجب أن نطلبها . صغيرة مثل النجاح والشفاء الجسدي

  . واثقين
د اللَِّه، َأِي ََأما كُلُّ الَِّذين قَِبلُوه فََأعطَاهم سلْطَاناً َأن يِصيروا َأوالَ" ". ِإيمانُِك قَد شَفَاِك،يا ابنَةُ": أعطى التبني) ب(

  ) 12: 1يوحنا  ("الْمْؤِمنُون ِباسِمِه
ِإذْ قَد تَبررنَا ِباِإليماِن لَنَا سالَم مع فَ". أعطى كل هذا باإلضافة إلى الشفاء. »الٍمسي ِبِبهاذْ«:  أعطى السالم)ج(

"  لَنَا الدخُوُل ِباِإليماِن ِإلَى هِذِه النِّعمِة الَِّتي نَحن ِفيها مِقيمونِذي ِبِه َأيضاً قَد صارالَّ ،اِهللا ِبربنَا يسوع الْمِسيِح
  ).2، 1: 5رومية (
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له  ال نريد أن نلمس هدب الثوب فقط، بل نريد أن نحيا في المسيح، فيمتلكنا ونسلم. عند المسيح ِنعم كثيرة
  .االحياة بغير قيد أو شرط، ليكون هو الملك على حياتن

  
  صالة

أبانا السماوي، مهما كانت مشكلتنا كبيرة فَحلُّها الكامل موجود عندك، ومهما أصابنا اليأس فإنك تجعل من 
باسم . نُحني أمامك الجباه، ونسلمك زمام الحياة لتجعلها حياة كريمة فُضلى. وادي التعكير والكدر باباً للرجاء

  .آمين. المسيح
  

  أسئلة
  . ن المسيح دائم العملاذكر آيتين توضحان أ - 1
   ولماذا تألمت طقسياً؟ لماذا تألمت نازفة الدم نفسياً، - 2
    يوماً؟45لماذا سمح اهللا لرجل األعمال أن يرقد على ظهره  - 3
   ر المسيح عن الذهاب لبيت يايرس؟ ما هي بركات تأخُّ- 4
   ما هو الفرق بين الزحام العشوائي ولمسة اإليمان الهادف؟ - 5
   أراد المسيح أن تجيء نازفة الدم إليه بعد شفاء مرضها الجسدي؟ لماذا - 6
  ح لنازفة الدم؟ي اذكر البركات الثالث التي منحها المس - 7
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  المعجزة الخامسة عشرة
  

���ء أ-,++*  
  

»27اونَ    ِفيمه ِمن تَازجم وعساي  تَك   خَاِن ورصاِن ييمَأع هِبعِنقُوالَي :»نَارما احا  ي ب د ناو28. »داوِإلَـى    لَم اءج
 ينَِئٍذِح29. »دنَعم يا سي  «: قَاالَ لَه » َأتُْؤِمنَاِن َأنِّي َأقِْدر َأن َأفْعَل هذَا؟     «: اِن فَقَاَل لَهما يسوع   يعمِه األَ تَقَدم ِإلَي   بيِتلْا

لَم عي الَ   ظُراانْ«: ما يسوع قَاِئالً  رهفَانْتَه. حتْ َأعينُهما انْفَتَف30َ. »اكُما ِليكُن لَكُم  ِبحسِب ِإيمانِ «: قَاِئالً لَمس َأعينَهما 
د31» !َأحالَِكنَّو ِفي ِتلْك اهَأشَاعا وجا خَرمِضَألهر 31-27: 9متى (» اكُلِّه.(   

  
ام فيه ابنة يايرس وشفى نازفة الدم، فبعد إقامة االبنة الميتة فتح المسيح عيون األعميين في ذات النهار الذي أق

 .»داون دب يا ااحمنَار«: وفي الطريق ناداه أعميان بأعلى صوت. أخذ المسيح طريقه إلى بيت سمعان بطرس
اود أي ، وأنه ابن دة لمنطقتهما القريبزيارتهوال بد أنهما سمعا أخبار معجزاته في تلك المنطقة وعرفا عن 

الموت نفسه، فال يوجد شيء غير على وأدركا سلطانه العظيم على المرض والطبيعة واألبالسة و. صالمخلّ
فسلطانه ). 18: 28متى (»  اَألرِضىماِء وعلَسدِفع ِإلَي كُلُّ سلْطَاٍن ِفي ال«: خاضع له، وهو الذي قال

وسلطانه على األرض . دية، واستجابة الصالة، والشفاعةالسماوي واضح في مغفرة الخطية، ومنح الحياة األب
مالَك الرب حالٌّ حوَل خَاِئِفيِه «واضح في الشفاء، والحماية إذ يرسل مالئكته من السماء ليعتنوا بالمؤمنين فإن 

يِهمنَجي7: 34مزمور (» و.(  
دما تبعه األعميان إلى أن دخل كان المسيح متجهاً من بيت يايرس إلى بيت بطرس في كفرناحوم عن

فلمس  »دنَعم يا سي«: فأجابا» َأتُْؤِمنَاِن َأنِّي َأقِْدر َأن َأفْعَل هذَا؟«: سألهماف  يطلبان الشفاء،البيت، فتقدما إليه
الخبر ألحد، لكنهما لم وطلب منهما أال يرويا . فانفتحت أعينهما» ا ِبحسِب ِإيماِنكُما ِليكُن لَكُم«: أعينهما قائالً

   .يطيعا أمره، وخرجا من البيت يذيعان الخبر للجميع
  

  المحتاجان والمعجزة: أوالً
  : أعميان -1

يرمز العمى في الكتاب المقدس للخطية التي هي العمى الروحي، ألن الخاطئ ال يرى حالته الشريرة، ال يرى                  
وهذان األعميان بالجسد يرمـزان إلـى        . يرى الحقائق  كما يرمز العمى إلى الجهل، فالجاهل ال      . كفارة المسيح 

 «: البشرية كلها التي عميت عيونها عن رؤية محبة اهللا وعن رؤية خطيتها، التي يصفها سفر التثنيـة بـالقول               
       ل ال تَكُونب ِقكِفي طُر حال تَنْجى ِفي الظَّالِم، وماَألع ستَلما يِر كَمِفي الظُّه سـوباً كُـل   فَتَتَلمغْصظْلُوماً مِإال م 

  خَلِّصم سلياِم وويصفها إشعياء بالقول  ) 29: 28تثنية  ( "اَألي :»         ،ِإلَِهكُـم نـيبو ـنَكُميتْ فَاِصلَةً بارص كُمآثَام
      عمستَّى الَ يح نْكُمع ههجتْ وتَرس اكُمخَطَايالْ    .. و دتَعاب ِل ذَِلكَأج لُ    ِمندِركْنَا الْعدي لَمنَّا وقُّ عنُوراً فَِإذَا   . ح نَنْتَِظر

قَد عثَرنَا ِفي الظُّهِر كَما     . نَتَلَمس الْحاِئطَ كَعمٍي، وكَالَِّذي ِبالَ َأعيٍن نَتَجسس      . ظَالَم، ِضياء فَنَِسير ِفي ظَالٍَم داِمسٍ     
  .)10، 9، 2: 59إشعياء " ( كَموتَىِفي الْعتَمِة، ِفي الضباِب

ويسمع ِفي ذَِلك الْيوِم الصم َأقْواَل «: ويصف الكتاب الخالص من الخطية باعتبار أنه فتح للعيون كقول إشعياء
اً ِبالرب، ويهِتفُ مساِكين النَّاِس ِبقُدوِس السفِْر، وتَنْظُر ِمن الْقَتَاِم والظُّلْمِة عيون الْعمِي، ويزداد الْباِئسون فَرح

: 5أفسس ( "نَّكُم كُنْتُم قَبالً ظُلْمةً وَأما اآلن فَنُور ِفي الربَأل": وكقول بولس) 19، 18: 29إشعياء (" ِإسراِئيَل
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َأنَا هو «: ريا نوره وهو يقولفيوم الخالص هو يوم فتح األذنين لتسمعا صوت المسيح، وفتح العينين لت). 8
  ).12: 8يوحنا ( "من يتْبعِني فالَ يمِشي ِفي الظُّلْمِة بْل يكُون لَه نُور الْحياِة. نُور الْعالَِم

  : جمعتهما الحاجة -2
حدنا، وكثيراً ما يرسل الرب علينا ضيقات يصعب علينا التعامل معها و. جمع الحزن المشترك هذين الرجلين

ِإِن ": فجميل أن يكون هناك توافق مع شريك في الصالة من أجل طلبة واحدة، حسب قول المسيح. فنجتمع معاً
: 18متى ( "اِتوي السماِفي ِذ الَّيون لَهما ِمن ِقبِل َأِبلُباِنِه فَِإنَّه يكُيطْ  ِفي َأي شَيٍءنْكُم علَى اَألرِضِم ثْنَاِن افَقَتَّا

  .ستجابةالفيتوحد القلب في رفع الطلبة إلى اهللا في تجانس وتفاهم، فيجد ا) 19
   :تان بصيرتاهما مفتوح -3

 .المخلص اآلتي» ابن داود«فقد عرفا في المسيح ! كانت عيونهما عمياء، ولكن بصيرتيهما كانتا مفتوحتين
: 3مرقس (لشياطين يخرج الشياطين عندما أجرى المسيح معجزاته قال رجال الدين اليهود عنه إنه برئيس ا

لقد سمعا . ألنهما آمنا أنه المخلِّص المنتظر غالب الموت" داون دب يا ااحمنَار": ولكن األعميين ناديا). 22
ويخْرج قَِضيب ِمن ِجذِْع يسى، وينْبتُ غُصن ِمن ": بمعجزاته، فأدركا أن هذا هو الذي تنبأ عنه إشعياء

بخَافَِة الرمِرفَِة وعالْم وحِة، رالْقُوِة وشُورالْم وحِم، رالْفَهِة والِْحكْم وحر ،بالر وحِه رلَيِحلُّ عيوِلِه، وُأص" 
اً، وعبِدي داود رِئيساً وَأنَا الرب َأكُون لَهم ِإلَه.. عبِدي داود يرعاها": وقول النبي حزقيال) 2، 1: 11إشعياء (

ِطِهمسفكانت لهم البصيرة التي لم تكن لرجال الدين) 24، 23: 34حزقيال  ("ِفي و.  
  : ثقا الواإيمانهم -4

توقع واإليمان الذي ي. »دنَعم يا سي«: كانت إجابتهما» َأتُْؤِمنَاِن َأنِّي َأقِْدر َأن َأفْعَل هذَا؟": عندما سألهم المسيح
اإليمان هو الدلو  و!وإيمان هذين األعميين توقَّع البصر، فناله. القليل ينال القليل، والذي يتوقع الفشل يفشل
وهو الجيب الذي ال يغني صاحبه، ولكنه يغتني بالثروة التي . الذي ندليه في بئر عميقة لنستقي ماء الحياة

ته، وهو الوسيلة التي نحصل بها على البركة الموهوبة فاإليمان مهم في موضوع ثقته وليس في ذا. تُوضع فيه
واإليمان الصحيح يبنى على . ولكن المسيح هو واهب البركة، ومغني الحياة، ومروي القلب. لنا في المسيح

وهذا ما فعله األعميان عندما صدقا نبوات العهد القديم عن المسيح، وعرفا . كلمة اهللا، ال على وعود البشر 
  .قت في يسوع الناصريأنها تحق

 وكان إيمانهما مثابراً فبذال جهداً ألنهما تبعاه واستمرا "داون دب يا ااحمنَار": وكان إيمانهما عامالً، فصلَّيا
. يسيران حتى وصال إلى البيت الذي دخله، وهما ال يريان شيئاً في تلك الشوارع الضيقة وفي وسط الزحام

) 1: 40مزمور ( "ِانِْتظَاراً انْتَظَرتُ الرب، فَماَل ِإلَي وسِمع صراِخي": يأس بل ينتظرهذا هو اإليمان الذي ال ي
وقد أكرم  .وكان  إيمانهما متعاوناً، فاهتم كل واحد منهما باآلخر، وظال معاً يدعوان الرب لنوال الرحمة

 من وجه مشرق مشع بالمحبة والخير المسيح إيمانهما بأن فتح أعينهما على رؤية وجهه المحب، ويا له
  !والنعمة

5- عصيانهما المحب :  
وهذا . إال  أنهما أشاعا هذا األمر في المنطقة كلها. !"لَم َأحدعي الَ ظُراانْ": بعد شفاء األعميين قال المسيح لهما

ما للمسيح لم يستطيعا ما نسميه بعصيان المحبة، فهما ال يقصدان شراً، ولكن من شدة فرحتهما بالشفاء وحبه
ولفرط انبهارهما وانذهالهما مما جرى لهما لم يقدرا أن يسكتا، مع أنهما غالباً كانا يعلمان . أن يحتفظا بالسر

صموئيل 1( " واِإلصغَاء َأفْضُل ِمن شَحِم الِْكباِش،هوذَا اِالسِتماع َأفْضُل ِمن الذَِّبيحِة": نصيحة النبي صموئيل
15 :22.(  
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لماذا أصدر المسيح أمراً بالصمت في هذا الموقف، بينما أمر باإلعالن عن المعجزة في : قد يطرح تساؤل
وأمر األبرص أال ) 9: 17متى (لقد أمر المسيح تالميذه بالسكوت عن ذكر موضوع التجلي  مواقف أخرى؟

: 5مرقس (امة ابنتهم من الموت وأمر عائلة يايرس بعدم إذاعة خبر قي) 44: 1مرقس (يخبر أحداً بشفائه 
  ).43: 5مرقس (ولكنه بعكس ذلك أمر اللجئون الذي شُفي أن يعلن خبر شفائه ). 19

وعلى . هناك حرية في عمل اهللا، فالروح القدس ديناميكي وعامل ومتحرك: واإلجابة على هذا التساؤل هي
هذا فنحن ال نصبعمله، و عمل روح اهللا في قالب جامد، وال نحد فقد . مه، بل نستجيب ونخضع لهال نحج

 والَ ،س ِللِْكالَِبقُدلْوا اطُ تُعالَ": يكون السكوت عن اإلعالن طاعة، كما قال المسيح في الموعظة على الجبل
وقد يكون السكوت عن ). 6: 7 متى( "ها وتَلْتَِفتَ فَتُمزقَكُمَأرجِلَئال تَدوسها ِبِل ،ِرِزيخَنَالْتَطْرحوا درركُم قُدام ا

. قُدِسوِح الْرم ِباسِم اآلِب واِالبِن والهود وعم،ا وتَلِْمذُوا جِميع اُألمِمواذْهب": اإلعالن عصياناً، فقد قال المسيح
ولِّموعهم َأن فَيِبِهح تُكُميصا َأوم ِميعظُوا ج .كُلَّ او كُمعا َأنَا ماِم ِإلَى انْهاِء الَأليِقضِرد20، 19: 28متى ( "ه.(  

وعلى كل مؤمن أن يكون على اتصال مباشر بالرب ليصغي لتوجيهه خطوة بعد أخرى، كل خطوة حسب 
. وهذا االتصال يجب أن يكون مستمراً ال يتوقف مهما اختلفت المواقف وأبعادها. ظروفها كما يراها اهللا نفسه

. مس الجسدي ال يكفي لليوم، هكذا التوجيه اإللهي واإلرشاد الروحي باألمس ال يكفي لليومفكما أن طعام األ
لقد كان اهللا . فنحن نحتاج إلى الصلة مع اهللا في الصالة وقراءة كلمته وإدراك وجوده الفعلي في حياتنا كل يوم

وهذه هي . لبوا عطية محبتهينزل المن السماوي لبني إسرائيل كل صباح ليأتوا إليه شاكرين كل صباح ليط
  .ديناميكية الروح القدس، وطبيعة حركة ملكوت اهللا الحي الذي يتعامل مع أبناء أحياء

  
  المسيح والمعجزة: ثانياً

  
  : اختار المسيح وقت الشفاء ومكانه -1

المسيح لكن . أراد األعميان أن يكون الشفاء في الطريق، وأن يتم فوراً، فصرخا في الطريق يطلبان الشفاء
وال شك أن توقيت شفاء األعميين ومكانه هو لمصلحتهما، ألن . مضى في سيره إلى أن وصل إلى البيت

 نفسيهما معه داخل االمسيح أراد أن ينشئ عالقة شخصية بينهما وبينه، فتركهما يسيران وراءه إلى أن وجد
  .البيت

د الظرف المناسب لينشئ لنا معه العالقة وِج، بل يكثيراً ما يبدو أن اهللا يتأخر في االستجابة، ولكنه ال يتأخر
ل المسيح الشفاء إلى أن ولقد أج. األعمق واألقوى، ليمتلئ القلب من نعمة المسيح قبل أن يتمتع الجسد بعطاياه

  .المسيح األعميين عدم إذاعة خبر شفائهماأمر هذا لو. يصل للبيت، ليجري المعجزة في السر، ال في العلن
  
2-ر المسيح عن حنانه بطريقة تناسب حالتهما عب :  

هكذا شفى . ن كان الشفاء بلمسة، ألن الذي ال يرى يشعر باللمسةيعميشفى المسيح كثيرين بكلمة، ولكن مع األ
واهللا دائماً يكلمنا بلغة نفهمها،  ).23: 8مرقس (وهكذا شفى أعمى بيت صيدا ) 6: 9يوحنا (المولود أعمى 

قة تتناسب مع تفكيرنا ومع احتياجنا الذي يحدده هو بحكمته، آخذاً في االعتبار حالتنا وحالة ويتعامل معنا بطري
  .المجتمع الذي نعيش فيه

أجرى المسيح هذه المعجزات في القديم، وال يزال مستعداً أن يجريها اليوم، وهو يريد أن يفتح عينيك لترى 
  .اة األبديةمحبته، وطريقته لغفران خطاياك، لتنال الخالص والحي
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  صالة

ق أشِر .أبانا السماوي، نشكرك ألنك باركت األعميين وفتحت عيونهما، فكان أول ما رأياه وجه المسيح الجميل
  .باسم المسيح آمين. علينا بنور وجهك، حتى بنورك نرى نوراً، وافتح عيوننا على المسيح نور العالم
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