
  خامساللقاء ال
  "آلمة اهللا" نتعّرف على

  
  ين اإلنجيليَّمرقسآّل من مّتى والمعجزات التي ذآرها : امًساخ
  ).٢٤: ٧؛ مرقس ٢٨: ١٥مّتى (ابن المرأة الكنعانّية فاء ش

  ).٨: ١؛ مرقس ٣٢: ١٥مّتى (الخبزات تكثير 
  ).١٤-١٣: ١١، مرقس ١٩: ٢١مّتى (التينة غير المثمرة يبيس ت

  
  ني اإلنجيليَّلوقاآّل من مّتى والمعجزات التي ذآرها : اسادًس
  ).١: ٧؛ لوقا ١٣-٥: ٨مّتى (ابن قائد المئة شفاء 

يا : في ذلك الزمان، لّما جاء يسوع إلى آفرناحوم، دنا إليه قائد مائة وسأله قائًال
أنا آتي : فقال له يسوع. سّيدي، إّن غالمي ملقًى في البيت مقعًدا يعذَّب بعذاٍب شديد

 لسُت أهًال أن تدخل تحت سقفي، ولكن ُقل يا سّيدي،: فأجاب قائد المائة وقال. وأشفيه
. فإّني أنا أيًضا إنساٌن تحت سلطان، ولي جنٌد تحت يدي. آلمة ال غير فيبرأ غالمي

فلّما سمع يسوع . فأقول لهذا اذهب فيذهب، وآلخر ائِت فيأتي، ولعبدي اعمل هذا فيعمل
 اإليمان حّتى وال في الحّق أقول لكم إّني لم أجد مثل هذا: تعّجب وقال لّلذين يتبعونه

وأنا أقول لكم إّن آثيرين يأتون من المشارق والمغارب، ويّتكئون مع إبراهيم . إسرائيل
. وأّما بنو الملكوت فُيلَقون في الظلمة البّرانّية. واسحق ويعقوب في ملكوت السماوات
 آما إذهب، وليكن لَك: ثّم قال يسوع لقائد المائة. هناك يكون البكاء وصريف األسنان

  .فُشفي غالمه في تلك الساعة. آمنَت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ).١٤: ١١ ؛ لوقا٢٢: ١١مّتى (األعمى واألخرس فاء ش
  

  ني اإلنجيليَّلوقا ورقسمآّل من المعجزات التي ذآرها : اسادًس
  ).٣٣: ٤؛ لوقا ٢٣: ١مرقس (وم حرجل فيه روح نجس بكفرنافاء ش

  ).١٤: ١١لوقا ؛ ٢٣: ١٢مرقس (نون األعمى واألخرس جالمشفاء 
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  ني اإلنجيلّيلوقا ورقسممّتى وآّل من المعجزات التي ذآرها : اسادًس
  ).١٢: ٥لوقا ؛ ٤٠: ١؛ مرقس ٢: ٨مّتى (األبرص شفاء 
  ).٣٨: ٤؛ لوقا ٣٠: ١؛ مرقس ١٤: ٨مّتى (حماة بطرس شفاء 

  ).٢٢: ٨؛ لوقا ٣٧: ٤، مرقس ٢٣: ٨مّتى (العاصفة تسكين 
  ).٢٦: ٨؛ لوقا ١: ٥؛ مرقس ٢٧: ٨مّتى (المجنون في بقعة الغدرّيين شفاء 

في ذلك الزمان، لّما أتى يسوع إلى بقعة الغدرّيين، استقبله رجل من المدينة به شياطين من 
فلّما رأى يسوع صاح وخّر له . ولم يكن يلبُس ثوًبا وال يأوي إلى بيت، بل إلى القبور. زمان طويل

فإّنه آان يأمُر . علّي؟ أطلُب إليك أّال ُتعّذبنيما لي ولك يا يسوُع ابَن اهللا ال: وقال بصوت عظيم
وآان ُيرَبط بسالسل . الروح الّنجس أن يخرج من اإلنسان، إذ آان قد استحوذ عليه من زمان طويل

: ما اسمَك؟ فقال: فسأله يسوع قائًال. وقيود وُيحرس، فَيقطع الرُُّبط ويسوقه الشيطان إلى البراري
وآان . وطلبوا إليه أن ال يأمرهم بالّذهاب إلى الهاوية. د دخلوا فيهَجوقة، ألّن شياطين آثيرين ق

فخرج . فطلبوا إليه أن يأذَن لهم بالّدخول فيها، فأِذن لهم. هناك قطيُع خنازير آثيرٍة ترعى في الجبل
فلّما . الشياطين من اإلنسان، ودخلوا في الخنازير، فوثَب القطيع عن الُجُرف إلى البحيرة فاختنَق

فخرجوا لَيَروا ما .  الرعاة ما حدث، هربوا وذهبوا، وأخبروا َمن في المدينة وفي الحقولرأى
وأتوا إلى يسوع، فوجدوا اإلنسان الذي خرجت منه الشياطين جالًسا عند قَدَمي يسوع، البًسا . حدث

َدرّيين فسأله جميُع جمهور بقعة الَغ. وأخبرهم الّناظرون آيف ُأبرئ المعترى. صحيح العقل، فخافوا
فجعل يطلب إليه . أّما هو فرآب السفينة ورجع. أن ينصرف عنهم، ألّنه استحوذ عليهم خوٌف عظيم

إرجع إلى بيتَك، وحدِّث بما : الرجل الذي خرجت منه الشياطين أن يكون معه، فصرفه يسوع قائًال
  .فذهب وهو ينادي في المدينة آّلها بما صنع إليه يسوع. صنع اهللا إليك

  ).١٨: ٥؛ لوقا ٣: ٢؛ مرقس ٢: ٩مّتى (المفلوج شفاء 
  ).٤١: ٨؛ لوقا ٢٣: ٥؛ مرقس ١٨: ٩مّتى (ابنة يائيرس شفاء 
  ).٤٣: ٨؛ لوقا ٥: ٥؛ مرقس ٢٠: ٩مّتى (النازفة الدّم شفاء 

في ذلك الزمان، دنا إلى يسوع إنساٌن اسمه يائيروس، وهو رئيس للمجمع، وخّر عند 
ألّن له ابنًة وحيدًة، لها نحو اثنتي . ي يسوع وجعل يتضّرع إليه أن يدخل إلى بيتهقَدَم

وإّن . وبينما هو منطلٌق، آان الجموع يزَحمونه. عشرة سنة، قد أشرفت على الموت
 دٍم منذ اثنتي عشرة سنة، وآانت قد أنفقت معيشتها آّلها على األطّباء امرأًة بها نزُف

. وللوقت وقف نزف دمها. ولم يستِطع أحٌد أن يشفيها، دنت من خلفه ومّست ُهدَب ثوبه
يا معّلم، إّن الجموع : من َلَمسني؟ وإذ أنكر الجميع، قال بطرس والذين معه: فقال يسوع

قد لمسني واحٌد، فإّني شعرُت بقّوٍة : ني؟ فقال يسوعَستحيق بَك وتضايقَك وتقول من لَم
فلّما رأِت المرأة أّنها لم تخف، جاءت مرتعدًة وخّرت له وأخبرته أمام . قد خرجت مّني

ثقي يا ابنة، إيمانِك أبرأِك، : فقال لها. ته وآيف َبِرئت لساعتهاالشعب آّله ألّية عّلة لمَس
إّن ابنتَك قد :  واحٌد من عند رئيس المجمع وقال لهوفيما هو يتكّلم، جاء. اذهبي بسالم

ولّما جاء إلى . ال تخْف، آِمن فقط فتخُلص: فسمع يسوع فأجابه. ماتت، فال ُتتعب المعّلم
وآان . البيت، لم يدْع أحًدا يدخل معه، إّال بطرس ويعقوب ويوحّنا وأبا الصبّية وأّمها

فجعلوا . ، إّنها لم تمْت بل هي نائمةال تبكوا: فقال. الجميع يبكون ويلطمون عليها
. يا صبّية قومي: أّما هو فأمسَك بيدها ونادى قائًال. يضحكون منه لِعلمهم بأّنها قد ماتت

فَدِهش أبواها، وأوصاهما أن . فَرَجعت روحها وقامت في الحال، فأمر بأن ُتعطى طعاًما
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  .ال يقوال ألحٍد ما جرى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).٦: ٦؛ لوقا ١: ٣؛ مرقس ١٠: ١٢مّتى (الرجل اليابس اليد شفاء 
  ).٣٧: ٩؛ لوقا ١٧: ٩س ؛ مرق١٤: ١٧مّتى (الشيطان من صبّي طرد 

: ١٨؛ لوقا ٤٦: ١٠؛ مرقس ٣٠: ٢٠مّتى (الرجل األعمى خارج أريحا شفاء 
٣٥.(  

  
الحاآم الذي أمر بقتل أطفال بيت لحم عندما ُولد ن َم: أجب على السؤال التالي

  يسوع؟
   


