
 ١١الة الرسـ
 

هحدو وعسة إلى ياجالحهحدو وعسة إلى ياجالح  
 

(Arabic - The need for Jesus alone) 

 
  الحاجة إلى يسوع وحدهالحاجة إلى يسوع وحده: هوعوضوم ما اليديثنَح.. أحبائى

 

 .عينب واألرساِدد السدأ العر نقراح العاِشحرقس األص إنجيل منوِم
 

""وجوجاءريحاريحاأألى لى إإوا وا اء....وفيم ا ا  وفيمييوعسوعخَ خَس ارجأأ من  من ارجريحريحا ما معهِِه تالميِذ تالميِذعوج وج ممعغَغَ  عفيركَ كَ....فير انان  ببارتيمارتيماواوساأل األس ععممى ابى ابننتيم تيم اواوسس  
جساًساًاِلاِلجعلى الطريق ي على الطريق ي ستع١."ىىطِِطستع  
 

 راغباً بارتيماوس لم يكن ..ى يستعطريحاأ خارجقارعِة الطريق  على عمى جالساًبارتيماوس األ كان  
أحياناً يتواجد المرء فى مكان ليس ..  لمزاولة مهنة كهذه ولكن حالته ألزمتهفى الجلوس على قارعِة الطريق

ارتضى بارتيماوس الجلوس .. مستحباً لديه التواجد فيه وبوده لو حدثتْ معجزة تنتشله حتى يتركه إلى غير رجعة
 إحساناً يجودون به رى تِدعلى الطريق ليسأَل عطاء الناس واعتاد ترديد كلمات تِدر عليه عطفَ المارة وبالتال

يا يسوع ابن داود يا يسوع ابن داود " : أنه هو صرخَ قائال من المارة فلما سمع المسيححدثَ يوما أن مر به يسوع. .عليه
ماذا تريد أن أفعَل ماذا تريد أن أفعَل " : فقال له يسوع رداءه وقام وجاء إليهبارتيماوس فطرح .. وأمر يسوع أن ينادى.."!!ارحمنىارحمنى
 ."يا سيد أن أبصريا سيد أن أبصر": عمىألبارتيماوس ا فأجاب. ."؟؟بكبك
 

..  ِمن مأكل وملبس ومأوى.. أن يعتمد على ما يتفضُل به الناس عليه لسداد احتياجاِتهبارتيماوساعتاد  
 أنّه ِمن المحال أن أعنى بذلك. .ومهما أحسن الناس عليه فلن يتعدى عطاؤهم أكثر من إمكانياتهم البشرية المحدودة

  أمرؤمن أنّههو ي ف..وما فكر يوماً أن يطلب ِمن أحد ذلك األمر..  الحقيقى وهو أن يرى النوريحققوا له احتياجه
كان  ....""ررصِِص أن أب أن أبددا سيا سييي":  أجاب..""؟؟ أن أفعَل بك أن أفعَل بكاذا تريداذا تريدمم": ولكن عندما سأله يسوع.. مستحيٌل على بشر تحقيقه

يسوع على تحقيق ما هو يؤمن أن على اإلمكانيات البشريةمستحيٌل وحده قادر  ..على أن ي عيسوع قادرجله 
بِصري ..يطلب على أن ربصره منلذلك أص يسوع وحده رد .. وليس سواه لقد آمن أن وعاجته كانت إلى يسح. 
  

  . نستخلص ثالثة دروس نافعةبإنجيل مرقس األصحاح العاِشر عمىبارتيماوس األ وبالتأمل فى قصة 
 

ن الماَل ليس هو  يعرفُ أبارتيماوس كان ....ُل عليِهُل عليِهحصحص نَ نَنبعنبع م م أى أىننمِِمنا األول ونا األول واحتياجاحتياج  أن نعرفَأن نعرفَ: : والّوالّأأ 
 يدعى ارة الذين يعبرون الطريق عن شخصسمع من الم..  بل احتياجه األول هو إلى نور العينين..احتياجه األول

م يسمعون م يسمعون عرج يمشون والبرص يطهرون والصعرج يمشون والبرص يطهرون والص يبصرون وال يبصرون والىىممالعالعفف"معجزات اليسوع يشفى المرضى ويصنع 
"يقومونيقومون  والمساكين يبشّرون والموتىوالمساكين يبشّرون والموتى

..  وأفصح لبعض من معارفه عن شوق قلبهفاشتاق أن يرى يسوع.. ٢
نه يسوع أ فلما سمع .. معهغفير ريحا مع تالميذه وجمعأ من خارجفأسرع أحدهم وخبره أنه فى الطريق 

  ننا ابا ابيي""  ::كثر كثيراًكثر كثيراًأأ  خَخَررفصفص  ..سكتَسكتَ لي ليونون كثير كثيرههررههفانتَفانتَ ."ىىنِِنممحح ار اردداواو د دنن اب ابوعوعسسييا ا يي" : ويقول ابتدأ يصرخىالناصر
دداواوددار ار ححمأمر أ فوقف يسوع و.."ىىنِِنمثقْثقْ" :عمى قائلين لهفنادوا األ ..نادىن ي..  قمقم..  ههووذا ينَنَذا ياديكاديك . .فطرفطرححرد رد اءاءههوقام وقام   
وجوجاءإإ  اءلى يلى يسسوعال لهجاب يسوع وقأف. "وع: "مماذا تريدأأ  اذا تريدنفعَلفعَلأأ  نبك فقال له االعمى ." ؟ بك: "ييا سيأأ  ىىدِِدا سينأأ  نبصِِصبرفقال . "ر

 يؤمن أن عمىبارتيماوس األ كان .." الطريق الطريقىى ِف ِفوعوعسس ي ي وتبع وتبعررصصببأأ  فللوقِتفللوقِت  ....فاكفاك شَ شَ قد قدانكانكيميم إ إ..بباذهاذه" :له يسوع
 . ان األو فاتهتْاعض فإن.. ى اآلن وِهِه فرصِتاعيى ضشَخْ يان كَ.. لذلك صرخ أكثر كثيراً.دهيسوع وححاجته إلى 

   
 قصة حدثتْ منذ ألفى عام ..إن ما نتحدثُ عنه اآلن ليس مجرد قصة استقيناها من الكتاب المقدس 

 فى الحقيقة إن ما نتحدث عنه ..ونحكيها لمجرد االستمتاع بما يحكى عن شخص كان يصنع معجزات اسمه يسوع
                                                

   إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع            ،          ٤٦: ١٠ إنجيل مرقس ١
 ٥: ١١    ،      إنجيل متى   ٥٢ – ٤٦: ١٠ إنجيل مرقس ٢
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 فليس هدف اإلنجيل ..قصةال إن األمر أكثر من مجرد االستمتاع ب.. فيهابعمق ن يرتبط بحياتنا بجملتها ويؤثراآل
 ما يستطيع  يسوع هدف اإلنجيل هو إيضاح ..سرد قصص عن الرب يسوع وأقواله وما صنعه فى الماضى

 .."بِدبِدلى األلى األإإ و ومموو والي واليساًساًممأأ  وو ه هووسيح هسيح ه الم الموعوعسسيي": نأ ينبالرسالة إلى العبراني لقد جاء ف..صنعه فى الوقت الحاضر
 لقد كتب يوحنا البشير .. روح وحياة هوهكالم بل ..كلمنا به يسوع وسجله اإلنجيل ليس مجرد قصص للتالوةوما 
كلمكم به هو روح كلمكم به هو روح أأ  ىىالكالم الذالكالم الذ  ..ما الجسد فال يفيد شيئاما الجسد فال يفيد شيئا أ أ..ىىالروح هو الذي يحيالروح هو الذي يحي": المسيح يسوعإنجيله قول ب
 ١. للحياة األبدية للحياة األبدية الوحيد الوحيد كما أنه الضمان كما أنه الضمان..به نحيا هنابه نحيا هنا. . هو روح وحياةهو روح وحياةفف  اهللاهللاكالم كالم  إلى  إلى احتياجنا األول هواحتياجنا األول هوإن إن  .."حياةحياةوو
 

 ..احتياجنا األول واألساسى  ليحرمنا من الحصول على....نانادد ِض ِض جاهداً جاهداًونا الذى يعمُلونا الذى يعمُلعرفَ عدعرفَ عد نَ نَأنأن: : ياًياًثانثان 
 زائر  زائر صمكم كأسٍدصمكم كأسٍدبليس خَبليس خَإإن ن اصحوا واسهروا ألاصحوا واسهروا أل":  يقوللخامس األصحاح األولىبرسالته ا كتب بطرس الرسول

خوتكم الذين خوتكم الذين إإن نفس هذه اآلالم تجرى على ن نفس هذه اآلالم تجرى على أأ عالمين  عالمين ....يمانيمانإلإلفقاوموه راسخين في افقاوموه راسخين في ا  .... من يبتلعه هو من يبتلعه هوملتمساًملتمساً  يجوُليجوُل
ما يدبره لنا من  قد يستخدم إبليس البشر لتنفيذ ..من هنا نعرف أن عدونا هو إبليس وليس سواه .." العالم العالمىىفِِف

 صعوبات ولكنّه قاومها لكى يحقق هدفه وهو أن عمىبارتيماوس األلقد صادفتْ . . إن البشر هم الضحية..مكايد
 مرأوقف يسوع ولقد . ."ىىنِِنممحح ار اردداواو د دننا ابا ابيي""  ::كثر كثيراًكثر كثيراًأأ  خَخَررفصفص  ....سكتَسكتَ لي ليونون كثير كثيرههررههانتَانتَ  ": يتقابل مع يسوع

  ٢."وعوعسسلى يلى يإإ  اءاء وج وج وقام وقام....ههاءاء رد ردحح فطر فطر....اديكاديكنَنَذا يذا يووهه  ....قمقم  ....ثقْثقْ"" :ا االعمى قائلين لهفنادو ..نادىن يأ
 

احتياجنا  الذى هو و هو روح وحياةهمكالإن إبليس يخدعنا بالخطية ليحول أنظارنا عن يسوع الذى  
 زرتُ ..ستمرئ حياة الخطية والبعد عن اهللا ون نسقطيعرض علينا خدماته وبجهلل يأتى إلينا إبليس مخادعا ..األول

 فسقطوا وصاروا ليهم متطوعاً يعرض عليهم خدماته أتى إ..سجوناً عديدة فما وجدتُ فيها إال ضحايا أغواهم إبليس
إن قلبى يتمزقُ كلما رأيتُ شاباً يتدلى بنصفه األعلى داخَل صندوق . .عبيداً للخطية فوضعتهم داخَل قضبان حديدية

 !.ضخم بحثاً عن طعام ليأكل أو علب فارغة يجمعها ويبيعها ليشترى مخدراً يزيده إدماناً على إدمانقمامة 
 بالد تؤمن بحقوق اإلنسان وتقدم لكّل  بالد تؤمن بحقوق اإلنسان وتقدم لكّل !.!.ٍد متحضر من أغنى بالِد العالم؟ٍد متحضر من أغنى بالِد العالم؟أهذا يحدثُ فى بلأهذا يحدثُ فى بل": فأتساءُل مندهشاً

 إذا  إذا !.!.؟؟وماذا تجدى قوانين حقوق اإلنسانوماذا تجدى قوانين حقوق اإلنسان. . !!؟؟لحضارةلحضارةماذا تفعُل اماذا تفعُل ا": عزيزى. "!؟؟مواطن ما يحتاج وأكثر مما يحتاجمواطن ما يحتاج وأكثر مما يحتاج
 تفشّى فى المدارس .. فإدمان المخدرات كما نعلم اًصبح خطية العصر.."!!؟؟أسلم اإلنسان نفسه وحقوقه إلبليسأسلم اإلنسان نفسه وحقوقه إلبليس
  بربرالال": قال الحكيم فى أمثاله. "إن المعاشرات الرديئة أفسدت األخالق الجيدةإن المعاشرات الرديئة أفسدت األخالق الجيدة". والجامعات حتى بين أوالد المؤمنين

يرفعأأ ش شيرفعنناالمة وعار ة قال. " الشعوب الخطية الشعوب الخطية االمة وعارنّنّألأل": وعن الخطيها طرحتْحتْها طركثيرين جر قوياءقوياءأأ قتالها  قتالها حى وكّلحى وكّل كثيرين جر."
٣ 

 

 أما ..ليسكتبارتيماوس  واانتهر كثيرون ....لنطرح كّل رداٍء يعطلنا عن التمتع بخالص الرب يسوعلنطرح كّل رداٍء يعطلنا عن التمتع بخالص الرب يسوع: : اًاًثالثثالث 
 أو يكون ..قد يكون من حولك من يعطلك عن تلبية نداء يسوع لك ."ىىنِِنممحح ار اردداواو د دننا ابا ابيي"" :كثر كثيراأ فصرخهو 

 طرح رداءه المعِطل وقام وجاء إلى عزيزى أن بارتيماوس الحظ .. خطية محبوبة ارتبطتَ بها..داخلك ما يعطلك
لى المال أو الجاه وما شابه  أحيانا يعطُل اإلنسان رداء يرتديه كرداء الكبرياء أو البر الذاتى أو االتكال ع..يسوع
 : لبارتيماوسب قال الر لقد.. فلنطرح كّل رداٍء يعطلنا عن التمتع بشخص يسوع الذى أحبنا إلى المنتهى..ذلك
 يجتازون نفس الطريق يوماً  وهم أتخيُل سكان أريحا.." الطريق الطريقىى ِف ِفوعوعسس ي ي وتبع وتبعررصصببأأ  فللوقِتفللوقِت  ....فاكفاك شَ شَ قد قدانكانكيميمإإ"

 بعد جدونَه خالياً منفأين ..  ليس هو اليوم الرجَل األعمى الجالس على الطريق يستجدى البشر..بارتيماوسيوم في
ا يوننَ ع تكتحُلعندما ..ادتنَب وضعتنا فيها الخطية واستععجزة ال نرتاد أماكنثُ المدا تح عندم.! إنه مع يسوع!.؟هو

مداً تسبيحاً ح ستلهج ألسنتنا ..ةبدي الحياة األضمنون ه وتحريره خالصسنناُل..  طول الطريقه سنتبعوعس يبرؤيِة
  .؟من أحبك  وتتبعءادِنالفهل تلبى  ."؟؟ بك بك أفعَل أفعَل أن أناذا تريداذا تريدمم": الك قاِئِم باسب يناديك إن الر:أخى ..ِهوتمجيداً السِم

 

 رقْاشْ ..نه بفيض ِم قلبىألامو  هبنى نورك.. يسوعىرب: الِة الصى تلكى ِفِع ملتشترك أدعوك أخى  
على حياتى بشمس بربفضلك يا من أحببتنى   معترفا آتى إليك.. يا من فديتنى بدمك الثمين فحاجتى إليك وحدك..ك

 . ارجاً خَهرجال أخْ إلى من يقبْل: من قلتَ ا يىِد سي فاقبلنى..سمك العظيمالممجداً رفع صالتى أ ..إلى المنتهى
 

 :إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد ذلك فى.. أخى القارئ العزيز 
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