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النص اإلنجيلي( :مرقس )12-1: 2

ثَُّم َد َخ َل َك ْفرَناحوم أ َْيضا بع َد أَي ٍ
َّام ،فَ ُس ِم َع أََّنهُ ِفي َب ْي ٍتَ .ولِْل َوْق ِت ْ
ً َْ
اجتَ َمعَ
َ ُ َ
اب .فَ َكان ي َخ ِ
ِ
ون َحتَّى لَم َي ُع ْد َي َسع والَ ما َحو َل اْل َب ِ
اطُبهُ ْم بِاْل َكلِ َم ِة.
َ ُ
َكث ُير َ
ْ
ُ َ َ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
َن َي ْقتَِرُبوا ِإلَ ْي ِه ِم ْن
وجا َي ْحملُهُ أ َْرَب َعةَ .وِا ْذ لَ ْم َي ْقد ُروا أ ْ
ين َم ْفلُ ً
اءوا إِلَ ْيه ُمقَ ِّدم َ
َو َج ُ

انَ .وَب ْع َد َما َنقَُبوهُ َدلَّ ُوا الس ِ
َّر َير الَِّذي
َج ِل اْل َج ْم ِعَ ،ك َشفُوا َّ
ف َح ْي ُ
الس ْق َ
أْ
ث َك َ
ِ
ان اْلم ْفلُو ُج م ْ ِ
ِ
ال لِْل َم ْفلُو ِجَ « :يا
يم َانهُ ْم ،قَ َ
ضطَج ًعا َعلَْيهَ .فلَ َّما َأرَى َي ُسوعُ إ َ
ُ
َك َ َ
اك» .و َكان قَوم ِمن اْل َكتَب ِة ه َنا َ ِ ِ
ون
ورة لَ َك َخ َ
َ ُ
ين ُيفَ ِّك ُر َ
ك َجالس َ
ط َاي َ َ َ ْ َ
ُب َن َّيَ ،م ْغفُ َ
ِ
َن َي ْغ ِف َر َخطَ َايا
ِفي ُقلُوبِ ِه ْم« :لِ َما َذا َيتَ َكلَّ ُم ه َذا ه َك َذا بِتَ َج ِاد َ
يف؟ َم ْن َي ْقد ُر أ ْ
َّ
ِِ
ِ ِ
ون ه َك َذا ِفي أ َْنفُ ِس ِه ْم،
إِال اهللُ َو ْح َدهُ؟» َفلْل َوْقت َش َع َر َي ُسوعُ بُِروحه أََّنهُ ْم ُيفَ ِّك ُر َ
ال لَهم«:لِما َذا تُفَ ِّكر ِ ِ
ِ
ال لِْل َم ْفلُو ِج:
َن ُيقَ َ
ُّما أ َْي َس ُر ،أ ْ
ُ َ
ون به َذا في ُقلُوب ُك ْم؟ أَي َ
فَقَ َ ُ ْ َ
ش؟و ِ
اح ِم ْل َس ِر َير َك و ْ ِ
لك ْن لِ َك ْي
َن ُيقَ َ
ورة لَ َك َخطَ َاي َ
ال :قُ ْم َو ْ
اك ،أ َْم أ ْ
َم ْغفُ َ
ام َ
َ
الب ِن ِ
ط ًانا َعلَى األ َْر ِ
اإل ْن َس ِ
تَ ْعلَ ُموا أ َّ
ال
َن َي ْغ ِف َر اْل َخ َ
ان ُسْل َ
ط َايا» .قَ َ
َن ْ
ض أْ
ِ
اح ِم ْل َس ِرير َك وا ْذ َه ْ ِ
ام لِْل َوْق ِت
لِْل َم ْفلُو ِج« :لَ َك أَقُو ُل :قُ ْم َو ْ
ب إلَى َب ْيت َك!» .فَقَ َ
َ َ
ِِ
َو َح َم َل الس ِ
ينَ «:ما
ت اْل َج ِميعُ َو َمج ُ
َّر َير َو َخ َرَج قُ َّد َام اْل ُك ِّلَ ،حتَّى ُب ِه َ
َّدوا اهللَ قَائل َ
َأرَْي َنا ِم ْث َل ه َذا قَطُّ!».
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أحد شفاء المخلع

التأمل اإلنجيلي:
هنا نجد تقري ًار آخر لعمل عظيم عمله ربنا المبارك في تلك المدينة المنعم
عليها كفرناحوم والتي معنى اسمها "تعزية" ،وتبدو كما لو كانت المركز

المختار الذي منه بدأ الرب تجواله ،ويسميها البشير متى "مدينته" لسكنه
فيها .بعد أن بقي الرب يسوع عدة أيام في األمكنة الخالية بعد شفاء األبرص
جاء إلى كفرناحوم مرة أخرى ،ودخل بيتاً س اًر ،وعلى األرجح كان هذا البيت

لسمعان وأندراوس ،وعرف نبأ وصوله حاالً وانتشرت األخبار بسرعة في

المدينة واإلقليم كله  ،ولذلك طلبت الجموع رؤيته .لقد جاءوا لرغبتهم الشديدة

في رؤية وسماع شيء جديد ،جاءوا تجذبهم شهرة الرب يسوع ومعجزاته ،ومأل

هذا الجمهور البيت حتى أصبح الدخول إلى البيت متعذ اًر ،وكانت هناك خيبة

أمل للكثيرين ألن الرب لم يعمل معجزات في ذلك اليوم ،ولكن كان هناك

الرجل المفلوج الذي ربطه المرض إلى فراشه واذا كان البرص المشار إليه في

األصحاح السابق رم اًز للخطية في نجاستها ،فإن الفالج رمز للخاطئ في
عجزه المطلق عن القيام بأي عمل .واذا كانت كفرناحوم يسودها عدم اإليمان
ولكن في وسط عدم اإليمان هذا يبرز اإليمان القوي الالمع .واذا كان األبرص

يستطيع أن يأتي إلى الرب يسوع ويسجد له ،فإن اإليمان ال بد أن يشق طريقه
إلى الرب وسط الصعوبات ،واذا كان المفلوج ال يستطيع أن يأتي إلى الرب

بنفسه ففي اإلمكان حمله ،وهكذا حمله أربعة ،ومرقس وحده هو الذي يذكرنا
أن عددهم أربعة ،وهكذا يجد اإليمان طريقه إلى الرب ،وال تقف الجموع عقبة

أمام إيمان األربعة ،لم يكن اإليمان لدى هؤالء األربعة فقط بل كان يوجد
آخرون معهم حيث نق أر "وجاءوا إليه مقدمين مفلوجاً يحمله أربعة" كان يبدوا أن
وصولهم إلى الرب عن طريق الباب مستحيل ألن حول الباب كان يوجد

جمهور كثير ،ولكن كان إيمانهم وتصميم هؤالء األشخاص األربعة عظيماً،

وأيضاً المفلوج الذي كان مستعداً أن يرفعوه إلى السطح .وقد كشفوا السقف

وأنزلوه أمام الرب يسوع من خالل الفتحة التي عملوها ،كان العمل شجاعاً

وجميالً ،كما كان نتيجة الثقة في نعمة وقوة الرب يسوع ،وهكذا قدم هؤالء

الرجال في إيمانهم فضيلة ،وكان اإليمان في الخمسة قوياً ولذلك كان عملهم

المتحد ناجحاً .كان إيمان المفلوج وايمان األربعة منعشاً لقلب الرب ،وفي وسط
طريقه الموحش وبين وقت وآخر كان اآلب يجتذب إليه أشخاصاً يظهرون

إيمانهم به " ولما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج يا بني مغفورة لك خطاياك"،

نعم كانت الخطية أصل البالء وهي أعمق من البرص أو الفالج .الخطية التي

يعتبرها اإلنسان شيئاً تافهاً .ما أبشعها في نظر الرب يسوع كان هو وحده
الذي يعرفها على حقيقتها ،وكان عتيداً أن يجعل خطية ألجلنا لنصير نحن بر

اهلل فيه .كان المرض الجسدي لهذا الرجل نتيجة لخطاياه .وفي حالة الرجل
العاجز في بيت حسدا نكتشف في أقوال الرب أن مرضه كان له الصفة

القضائية إذ يقول له الرب بعد شفائه "فال تخطىء أيضاً لئال يكون لك أشر".

قال الرب يسوع للمفلوج "يا بني مغفورة لك خطاياك" .لقد نزل إلى أعماق
حاجته كرجل خاطئ ،وقال له هذه الكلمات في لطف ومشاعر رقيقة .وحين
لم ير جمهور السامعين أي تأثير مرئي لهذه الكلمات فكروا في قلوبهم أن
يسوع قد تكلم بتجاديف ألنه من يقدر أن يغفر خطايا إال اهلل وحده ،وظنوا أن
الرب يسوع اختلس حق ًا من حقوق اهلل .لقد ق أر أفكار الكتبة والفريسيين
وأعطاهم برهان حقيقة شخصه بكشف أفكارهم ،ألنه من يستطيع أن يعرف ما

يفكرون به سوى اهلل وحده ،وأعلن الرب أفكارهم الداخلية قائالً "لماذا تفكرون
بهذا في قلوبكم أيما أيسر أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم

واحمل سريرك وامش" واستمر السيد قائالً "ولكن لكي تعلموا أن البن اإلنسان

سلطان ًا على األرض أن يغفر الخطايا قال للمفلوج لك أقول قم واحمل سريرك
واذهب إلى بيتك "وبهذه الكلمات أظهر سلطانه وفي الحال قام الرجل حاالً،

وحمل فراشه ،وكان هذا دليالً على شفائه الكامل ،والفراش الذي كان دليالً

على عجزه المطلق أصبح دليالً على قوته .وسلطان الرب على غفران

الخطايا .وما حدث للمفلوج يمكن أن يتكرر مع كل خاطئ عاجز عن شفاء

نفسه من داء الخطية وعاجز عن عمل األعمال التي ترضي اهلل ،إذ باإليمان
بالمسيح ال تغفر الخطايا فقط بل تصبح للشخص قوة السلوك المرضي أمام
اهلل ،ألنه يسهل أن ُيرى هل ُشفي المفلوج .لم يستطع الفريسيون أن يروا أن
خطايا هذا اإلنسان قد ُغفرت ،وهكذا لم يؤمنوا .لذلك صنع يسوع معجزة
ليبين لهم أنه بالحقيقة قد غفر خطايا الرجل فمنح
يستطيعون أن َيرْوهاّ ،
المفلوج القدرة على المشي.
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