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الً قوياً لجذب الناس لماذا كان المسيح يوصي من يشفيھم في معظم األحيان أن ال يخبروا أحداً، مع أن ذلك عام :عنوان الدرس 
؟لإليمان به                      

 les_bb_15 :كود الدرس 

  الين أون دراسة :       الكاتب

 

صنع عجائب كثيرة منھا إقامة الموتى، فتح عيون العمي، إعادة السمع  دكان المسيح يجول من مكان إلى مكان كارزاً ومعلماً، وق

تبعته جموع كثيرة، وإذا : "8منھا على سبيل المثال قصة شفاء األبرص التي وردت في إنجيل متى . للصم، شفاء البرص وذوي العاھات

فقال له . وللوقت طھر برصه. أريد فاطھر: "مسه قائالً يا سيد إن أردت تقدر أن تطھرني، فمد يسوع يده ول: أبرص قد جاء وسجد له قائالً 

ھذه ھي قصة شفاء ). 4-8:1متى " (انظر أن ال تقول ألحد، بل اذھب أر نفسك للكاھن، وقدم القربان الذي أمر به موسى شھادة لھم: يسوع

  .األبرص

وكذلك عندما شفى . 9ي إنجيل متى وكرر المسيح نفس الطلب عندما شفى األعميين وأعاد لھما البصر، وقد وردت قصتھما ف

وعند إقامة ابنة رئيس  17وكذلك عند حادثة التجلي الواردة في إنجيل متى  12المرضى وأصحاب العاھات كما ورد في إنجيل متى  

بحيرة  وعند شفائه األصم واألعقد وسط حدود المدن العشر التي تقع على الجانب الشرقي من. 5المجمع من الموت الواردة في مرقس 

). 8مرقس (وعند شفائه األعمى في بيت صيدا . 7مرقس (طبريا، أي في المنطقة المعروفة حالياً بالجوالن، وكان أكثر سكانھا من الوثنيين 

  :كان المسيح يوصي الذين يشفيھم أال يخبروا أحداً لما يأتي. وربما في مناسبات أخرى

لم يكن راغباً أن يذيع صيته كصانع للعجائب، فشھرته كصانع . انع معجزاتألنه كان متواضعاً ولم يرد االفتخار بأنه ص - 1

وأيضاً ألن ذلك ربما كان عامالً ليشغل الناس باألمور الدنيوية، بينما كان . للعجائب فقط تعيقه عن العمل األعظم وھو الكرازة والتعليم

  .المسيح يريدھم أن يوجھوا كل اھتمامھم لألمور الروحية

إن الشعب اليھودي آنذاك كان يعتقد دائماً بأنه شعب هللا المختار، ويحلم باليوم الذي سيجيء فيه : المفسر وليم بركليويقول  - 2

وكانت فلسطين أكثر أماكن . ة السياسية والحربيةيالمسيا الذي كانوا ينتظرونه كمنقذ إليه يساعدھم للتغلب على أعدائھم، وينصرھم من الناح

تعال بالثورة، وعاشت فترة ثورات متعاقبة على أيدي زعماء مختلفين، وكانت الدولة الرومانية دائماً تقضي على أولئك العالم قابلية لالش

فلو أن الرجل األبرص وأمثاله ممن شفاھم يسوع ذھبوا وأذاعوا الخبر من مكان إلى مكان ألتى المتحمسون . الزعماء وتخمد الثورات

. ثورة دموية أخرى ال يريدھا المسيح وال يرضاھا ونءويبدديد ذا القوة الخارقة ليكون زعيماً سياسياً وقائداً، سياسياً لينصبوا ھذا الزعيم الج

لقد طلب المسيح من . أرادھم أن يروا قوته بواسطة المحبة وليس بواسطة السالح. لقد جاء المسيح لكي يھذب عقول الناس ويغير أفكارھم

لقد أراد المسيح أن يساعد الناس، فتحنن عليھم . ئال يسيء الناس استعمالھا ألغراضھم ال لتمجيد اسم هللالناس أال يذيعوا خبر معجزاته ل

 .وشفى أمراضھم الروحية والجسدية وكان ھدفه أن يقودھم إلى الخالص والحياة األبد

  


