درس اإلنجيل " -قومي"  -مرقس ()٤٣-٢١ :٥
قراءة اآليات
يرَ ،و َكانَ
سو ُ
ع فِي ال َّ
ضا ِإلَى ْالعَب ِْرْ ،
س ِفينَ ِة أ َ ْي ً
"َ ٢١ولَ َّما ْ
اجت َازَ يَ ُ
اجت َ َم َع ِإلَ ْي ِه َج ْم ٌع َكثِ ٌ
ِع ْندَ ْالبَ ْح ِر.
س َجا َءَ .ولَ َّما َرآهُ خ ََّر ِع ْندَ قَدَ َم ْي ِه،
س ِ
َ ٢٢وإِذَا َو ِ
اء ْال َم ْج َم ِع ا ْس ُمهُ يَايِ ُر ُ
احدٌ ِم ْن ُر َؤ َ
َ ٢٣و َ
ض ُع
يرة ُ َعلَى ِ
يرا قَائِالً« :ا ْبنَتِي ال َّ
س َمةٍ .لَ ْيت ََك ت َأْتِي َوت َ َ
ب ِإلَ ْي ِه َكثِ ً
آخ ِر نَ َ
طل َ َ
ص ِغ َ
يَدَ َك َعلَ ْي َها ِلت ُ ْشفَى فَت َْحيَا!».
ير َو َكانُوا يَ ْز َح ُمونَهُ.
ضى َمعَهُ َوت َ ِبعَهُ َج ْم ٌع َكثِ ٌ
 ٢٤فَ َم َ
سنَةً،
َ ٢٥وا ْم َرأَة ٌ ِبن َْز ِ
ف دَ ٍم ُم ْنذُ اثْنَت َ ْي َع ْش َرة َ َ
يرينَ َ ،وأ َ ْنفَقَ ْ
َ ٢٦وقَ ْد تَأَلَّ َم ْ
ش ْيئًا ،بَ ْل
ت ُك َّل َما ِع ْندَهَا َولَ ْم ت َ ْنت َ ِف ْع َ
ت َك ِث ً
يرا ِم ْن أ َ ِطبَّا َء َكثِ ِ
ار ْ
ت إِلَى َحال أ َ ْردَأَ.
َ
ص َ
ت فِي ْال َج ْم ِع ِم ْن َو َراءٍ َ ،و َمس ْ
عَ ،جا َء ْ
س ِمعَ ْ
َّت ث َ ْوبَهُ،
ت بِيَ ُ
سو َ
 ٢٧لَ َّما َ
س ْستُ َولَ ْو ثِيَابَهُ ُ
 ٢٨ألَنَّ َها قَالَ ْ
ش ِفيتُ ».
تِ « :إ ْن َم َ
ع دَ ِم َهاَ ،و َع ِل َم ْ
ت فِي ِجس ِْم َها أَنَّ َها قَ ْد بَ ِرئ َْت ِمنَ الد َِّاء.
ف يَ ْنبُو ُ
 ٢٩فَ ِل ْل َو ْق ِ
ت َج َّ
ع بَيْنَ ْال َج ْم ِع شَا ِع ًرا ِفي نَ ْف ِس ِه ِب ْالقُ َّو ِة الَّ ِتي خ ََر َج ْ
ت ِم ْنهَُ ،وقَا َل:
سو ُ
 ٣٠فَ ِل ْل َو ْق ِ
ت ْالتَفَ َ
ت يَ ُ
س ِثيَا ِبي؟»
« َم ْن لَ َم َ
ت ت َ ْن ُ
سنِي؟»
 ٣١فَقَا َل لَهُ تَالَ ِميذُهُ« :أ َ ْن َ
ظ ُر ْال َج ْم َع يَ ْز َح ُم َكَ ،وتَقُولَُ :م ْن لَ َم َ
َ ٣٢و َكانَ يَ ْن ُ
ظ ُر َح ْولَهُ ِليَ َرى الَّتِي فَعَلَ ْ
ت هذَا.
ت َوقَالَ ْ
ص َل لَ َها ،فَخ ََّر ْ
َ ٣٣وأ َ َّما ْال َم ْرأَة ُ فَ َجا َء ْ
ت
ِي خَائِفَةٌ َو ُم ْرت َ ِعدَةٌَ ،عا ِل َمةً ِب َما َح َ
ت َوه َ
لَهُ ْال َح َّق ُكلَّهُ.
ص ِحي َحةً ِم ْن دَا ِئ ِك».
 ٣٤فَقَا َل لَ َها« :يَا ا ْبنَةُ ،إِي َمانُ ِك قَ ْد َ
شف َ ِ
اك ،ا ْذ َه ِبي ِب َ
سالَ ٍم َو ُكو ِني َ
ب
يس ْال َم ْج َم ِع قَائِلِينَ « :ا ْبنَت ُ َك َمات َْتِ .ل َماذَا تُتْ ِع ُ
َ ٣٥وبَ ْينَ َما ه َُو يَت َ َكلَّ ُم َجا ُءوا ِم ْن دَ ِار َرئِ ِ
ْال ُمعَ ِل َم بَ ْعدُ؟»
ع ِل َو ْقتِ ِه ْال َك ِل َمةَ الَّتِي قِيلَ ْ
َف! ِآم ْن
سو ُ
س ِم َع يَ ُ
يس ْال َم ْج َم ِع« :الَ تَخ ْ
ت ،فَقَا َل ِل َرئِ ِ
 ٣٦فَ َ
فَقَ ْ
ط».
ع أ َ َحدًا يَتْبَعُهُ ِإالَّ بُ ْ
َ ٣٧ولَ ْم يَدَ ْ
وب.
وبَ ،ويُو َحنَّا أَخَا يَ ْعقُ َ
س َويَ ْعقُ َ
ط ُر َ
يرا.
٣٨فَ َجا َء ِإلَى بَ ْي ِ
ت َرئِ ِ
ض ِجي ًجا .يَ ْب ُكونَ َويُ َو ْل ِولُونَ َكثِ ً
يس ْال َم ْج َم ِع َو َرأَى َ
صبِيَّةُ ل ِكنَّ َها نَائِ َمةٌ».
 ٣٩فَدَ َخ َل َوقَا َل لَ ُه ْمِ « :ل َماذَا ت َِضجُّونَ َوت َ ْب ُكونَ ؟ لَ ْم ت َ ُم ِ
ت ال َّ
صبِيَّ ِة َوأ ُ َّم َها َوالَّذِينَ َمعَهُ
ض ِح ُكوا َعلَ ْي ِه .أ َ َّما ه َُو فَأ َ ْخ َر َج ْال َج ِمي َعَ ،وأ َ َخذَ أَبَا ال َّ
 ٤٠فَ َ
ض َ
َودَ َخ َل َحي ُ
ط ِجعَةً،
ص ِبيَّةُ ُم ْ
ْث َكانَ ِ
ت ال َّ
ص ِبيَّ ِة َوقَا َل لَ َهاَ « :
ص ِبيَّةُ ،لَ ِك
ط ِليثَا ،قُ ِ
س َك ِبيَ ِد ال َّ
ومي!» .الَّذِي ت َ ْف ِس ُ
َ ٤١وأ َ ْم َ
يرهُ :يَا َ
ومي!
أَقُولُ :قُ ِ

صبِيَّةُ َو َمش ْ
سنَةً .فَبُ ِهتُوا بَ َهتًا
َت ،ألَنَّ َها َكانَ ِ
ت قَا َم ِ
َ ٤٢و ِل ْل َو ْق ِ
ت ال َّ
ت ا ْبنَةَ اثْنَت َ ْي َع ْش َرة َ َ
َع ِظي ًما.
يرا أ َ ْن الَ يَ ْعلَ َم أ َ َحدٌ ِبذ ِل َكَ .وقَا َل أ َ ْن ت ُ ْع َ
طى ِلت َأ ْ ُك َل".
صا ُه ْم َكثِ ً
٤٣فَأ َ ْو َ
درس اإلنجيل
"طاليثا قومي" (انهضي يا صبية) ،يقول المسيح .هل من المعقول أن تنهض فتاة
من السبات بعد أن فارقت الحياة؟ .تعلّمنا هذه اآليات أنه مع المسيح ال شيء
مستحيل :إرادة الحياة تستطيع أن تتغلب على الموت.
يخبرنا القديس مرقس ( )٤٣-٢١ :٥عن واقعتين متعلقتين بالشفاء .ابنة يايرس
التي أنهكها المرض ،وامرأة تنزف الدم .يربط إنجيل مرقس بين الحادثتين ونجد
القصتين ملتحمتين إلى حد ما .فكل من يايروس رئيس المجمع الذي تعاني ابنته
من المرض القاتل ،والمرأة التي تنزف دما ً يأتيان إلى المسيح بأمل الرحمة
والشفاء .في كلتا الحالتين يدرك المسيح ما يحصل ،ويصغي إليهما ويمنحهما
الشفاء بسبب إيمانهما لينطلقا إلى حياة أفضل.
يجد الهوت التحرر الفلسطيني في اآليات المذكورة من إنجيل مرقس مغزى
عميقا ً له صلة بالواقع الفلسطيني .اجتمع الفلسطينيون المسيحيون لكتابة وثيقة
كايروس فلسطين عام  ،٢٠٠٩للتعبير عن أملهم أمام تحديات بالدنا .نؤمن أن
الوقت حان لالنتقال إلى العمل والنهوض بحراك يجمع مختلف المعنيين
والنشطاء في هذا المجال.
نسألكم أن تتأملوا في اآليات  ٤٣-٢١ :٥من إنجيل مرقس ،مرة أخرى ،استنادا ً
إلى واقعكم وتجاربكم الشخصية.
إنجيل مرقس ( :)٤٣-٢١ :٥تأمالت في واقعنا الفلسطيني
ندرك ،نحن الفلسطينيين ،معنى أن تنزف المرأة ويبكي الوالد على ابنته .نعرف
معنى أن نشعر بأن كل شيء بات مظلما ً حولناً ،وأننا عاجزون عن تغيير األمور.
لقد تعرضت أرضنا لنكبات متوالية منذ عام  ١٩٤٨،واحتالل الضفة الغربية بما
فيها القدس الشرقية ،وقطاع غزة عام  .١٩٦٧على غرار مرض المرأة النازفة،
يعاني شعبنا من مرض مالزم هو االحتالل الذي يبني المستوطنات ،ويفرض
جدار الفصل العنصري ،ويحاصر قطاع غزة ،ويعتقل األطفال ،ويهجر سكان
البالد ويفرق شمل العائالت .نعاني أيضا ً من انتشار سلوكيات سلبية على عدة

مستويات ،منها عدم احترام اآلخرين ،والجهل بالتاريخ الحقيقي للبالد والفساد
على عدة مستويات.
لقد شهدنا سلسلة من خيبات األمل نتيجة لالحتالل الجاثم على صدورنا ،والوضع
الداخلي الذي يزداد سوءاً ،فضالً عن مواقف الدول العربية والمجتمع الدولي
المحكومة بمصالحها ،والمنحصرة على إطالق الشعارات.
نذكر كيف تأثر سيدنا يسوع المسيح حين سمع بأن هناك فتاة تبلغ الثانية عشرة من
العمر وقيل له إنها توفت ،وأكد هو أنها ما زالت حية .هكذا أرضنا ،ما زالت
تنبض بالحياة ،وما زال هللا ينظر إليها برحمته .مثل رئيس المجمع ،نشعر أحيانا ً
بأننا في خندق مظلم .ومثل المرأة النازفة ،يشعر شبابنا بأن الوضع لم يعد محتمالً.
توقف يسوع لما أحس بحاجة المرأة المريضة وسألها :ماذا تريدين؟ وقال لها« :يَا
ص ِحي َحةً ِم ْن دَائِ ِك».
ا ْبنَةُِ ،إي َمانُ ِك قَ ْد َ
شف َ ِ
اك ،ا ْذ َه ِبي ِب َ
سالَ ٍم َو ُكونِي َ
ونحن لو تحركنا ،لربما نقدر أن نزيده قوة من قوتنا ،ولربما وفرنا له وألنفسنا
مزيدا ً من الحياة.
« ِل َماذَا ت َِضجُّونَ َوت َ ْب ُكونَ ؟
ص ِبيَّةُ َو َمش ْ
َت»
ت قَا َم ِ
ومي! َو ِل ْل َو ْق ِ
صبِيَّةُ ،لَ ِك أَقُولُ :قُ ِ
ت ال َّ
يَا َ
صحيح أننا نفقد الصبر أحياناً ،ولكننا مع ذلك ندعو هللا مرة تلو األخرى أن يحل
العدل بيننا ،ويمنحنا الخالص من األلم .ما علينا سوى النهوض ومواصلة التحدي،
مؤمنين باهلل وبأنفسنا وبعقلنا وقدراتنا وحقنا في الحياة الكريمة.
.
المقاومة :إلى أين؟
السؤال الذي يطرح نفسه في واقعنا الفلسطيني هو كيفية مقاومة الواقع الحالي .في
قطاع العمل األهلي واألكاديمي ،يالحظ أن النشاطات والفعاليات والمشاريع
كثيرة ،لدرجة تجعلنا ال ندرك أحيانا ً ما يدور حولنا.
إن الشفاء هو محور هام في إنجيل مرقس ( .)٤٣-٢١ :٥وكل شفاء يتطلب بعض

األمور الالزمة أيضا ً في واقعنا الفلسطيني والتي نعتمد عليها في مبادرة "قومي"،
وتحديداً :الوعي بالواقع ،واألمل والحراك والتحرر.
الوعي بالواقع:
على الرغم من تدافع الجموع من حوله ،يسوع المسيح متنبه لكل شيء .امرأة
مريضة كانت بحاجة إليه .فتنبَّه لها .لمسته بين الجموع المتدافعة ،فقال" :من
لمسني؟" التالميذ مندفعون مع حركة الجموع ،وال يرون ما يجري حولهم .ولما
سأل يسوع :من لمسني؟ أخذتهم الحيرة واالرتباك.
المشهد يشبه مشهد اكتظاظ شوارع بلدة القدس القديمة أيام الجمعة واألعياد ،أو
الحركة العارمة ،حركة السيارات والناس ،في المدن الفلسطينية ،في الخليل
ونابلس وجنين ورام هللا ،الكل يسير حامال همومه فقط ،وال ينتبه إلى حاجة أخيه
أو أخته .الكل يسير وحده.
أما يسوع فال يسير وحده بل مع كل واحد حوله .بالرغم من ازدحام الجمع حوله
تنبَّه لحاجة المرأة المريضة فشفاها.
دخل في همومنا شيئا
هل نبقى في وسط الفوضى محصورين في أنفسنا ،أم هل نُ ِ
من اإلحساس بغيرنا؟ هل يشعر كل واحد باآلخر ،فنتدارك الظلم والموت؟ أم
يموت كل واحد وحده؟
مقاومة اليأس :ألننا عشنا ضروب المعاناة تحت االحتالل االسرائيلي ،نشعر
أحيانا ً بأن الوضع لم يعد يُطاق ،وأننا أمام دوامة مخيفة تخطفنا نحو المجهول ،ولم
نعد نملك طاقة لالستمرار .كثيرون فقدوا األمل بكل شيء ،حتى بالمقاومة
السلمية ،ألنها تبدو لهم دون نتيجة .غير أن التاريخ والهوت التحرر يعلمانا أن
الحراك الجماعي لمواجهة الواقع هو أفضل من اإلذعان لليأس ،وأن المقاومة
السلمية هي الدرب األمثل نحو التحرر الفردي والجماعي على المدى الطويل.
األمل :هو عنصر هام في الحادثة اإلنجيلية ،كما في األوضاع التي نعيشها .استمر
نزيف المرأة حتى بعد زيارتها لألطباء لمدة اثنتي عشرة سنة دون نتيجة ،ومع
ذلك ،لم تقطع األمل .حين سمع يايروس أن ابنته قد فارقت الحياة ،كانت إجابة
َف! ِآم ْن فَقَ ْ
ط» .في واقعنا الفلسطيني ،تبدو كافة األفق
السيد المسيح ملفتة« :الَ تَخ ْ
مسدودة أحياناً.

الحراك :إن درب التحرر طويل دون شك ،ومن غير الممكن أن يتم بين ليلة
وضحاها .ولكننا نختار تحدي الواقع يوما ً بعد يوم .حين سمع يايروس عن المسيح
أسرع إليه ،طالبا ً الشفاء البنته ومشاركا ً قلقه عليها .وحين رأت المرأة النازفة
المسيح ،التجأت إليه ولمست رداءه أمالً بمعجزة .حتى أن يسوع شعر بالقوة التي
تخرج منه ،وتحققت المعجزة بفضل إيمانها .لم تكن المرأة مجرد مستكينة لواقعها
ثم جاءها العالج فجأة ،بل هي التي سعت إليه عاما ً بعد آخر .تحدت نفسها،
وتحدت الناس ،وتحدت المرض نفسه .وأخيرا نالت.
الحراك والحراك معاً .نتعلم من قصة يايروس والمرأة النازفة أيضا ً أنهما تحركا
حتى ناال .تمنحنا هذه اآليات األمل بانتهاء معاناتنا ،مثل انتهاء معاناتهما .هذا إذا
نهضنا وتحركنا من أجل أرضنا التي تنزف ،وتحقيق مستقبل أفضل قائم على
الحل العادل للفلسطينيين واالسرائيليين على حد سواء.
التحرر :نؤمن أن الحرية هبة من هللا لكل إنسان ،لكل فرد ولكل شعب .وأن سلب
شعب حرية شعب آخر مخالف لقوانين هللا .ولهذا نؤمن أن االحتالل لن يستمر إلى
األبد .يمكن أن تتحسن األوضاع ،ولكن ال يمكن نيل المطالب بالتمني ،وإنما علينا
المبادرة بمقاومة الواقع ،والتحرر من التفكير السلبي ،مؤمنين أن ال شيء
مستحيل.
إن المعجزات الواردة في إنجيل مرقس تحدث وسط تجارب الحياة اليومية ،وهي
تخاطب أي إنسان يجد نفسه في أزمة يشعر معها ألول وهلة أنها أقوى منه .على
الرغم من الحشد الغفير ،تقرر المرأة كأية إنسانة البحث عن سبيل للوصول إلى
يسوع ،ونيل الشفاء من ألمها .ويايروس وجد نفسه أمام تحد كبير عند سماع خبر
وفاة ابنته .وعلى الرغم من موقف الجميع ،آمن بموقف يسوع المتحدي .نالحظ
استخدام إنجيل مرقس للكلمات اآلرامية المحكية القريبة من لغتنا العربية "طاليثا
قومي" (انهضي يا صبية) في هذا االقتباس تحديداً ،وليس باليونانية الرسمية التي
ُكتب بها إنجيل مرقس .هذه الجملة ،بهذه اللغة ،تخاطبنا جميعا ً في مختلف حاالتنا
االنسانية.
دعونا يا اخوتي نغرس بذور مستقبل أفضل للجميع .يمكننا تحقيق ذلك عبر
العمل المشترك من خالل مبادرة "قومي".

