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مرحبا بكم في االستماع نعمة وسالم لكم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح. و 
الى  واحد اآلياتالى عظة اليوم وهي من إنجيل مرقس، االصحاح الثاني، 

 طناش. اليكم القراءة باسم ربنا يسوع: 

 
َبْعَد َأيَّاٍم َفُسِمَع َأنَُّه ِفي َبْيٍت. َوِلْلَوْقِت اْجَتَمَع َكِثيُروَن َكْفَرَناُحوَم  يسوعُثمَّ َدَخَل 

َوَجاُءوا ِإَلْيِه  َحتَّى َلْم َيُعْد َيَسُع َواَل َما َحْوَل اْلَباِب. َفَكاَن ُيَخاِطُبُهْم ِباْلَكِلَمِة.
ِميَن َمْفُلوجًا َيْحِمُلُه  َوِإْذ َلْم َيْقِدُروا َأْن َيْقَتِرُبوا ِإَلْيِه ِمْن َأْجِل اْلَجْمِع  َأْرَبَعٌة.ُمَقدِ 

ِريَر الَِّذي َكاَن اْلَمْفُلوُج  ْقَف َحْيُث َكاَن. َوَبْعَد َما َنَقُبوُه َدلَُّوا السَّ َكَشُفوا السَّ
ْفُلوِج: َيا ُبَنيَّ َمْغُفوَرٌة َلَك َفَلمَّا َرَأى َيُسوُع ِإيَماَنُهْم َقاَل ِلْلمَ  ُمْضَطِجعًا َعَلْيِه.

ِلَماَذا َيَتَكلَُّم  َوَكاَن َقْوٌم ِمَن اْلَكَتَبِة ُهَناَك َجاِلِسيَن ُيَفكِ ُروَن ِفي ُقُلوِبِهْم: َخَطاَياَك.
َعَر َيُسوُع َفِلْلَوْقِت شَ  َهَذا َهَكَذا ِبَتَجاِديَف؟ َمْن َيْقِدُر َأْن َيْغِفَر َخَطاَيا إالَّ َّللاَُّ َوْحَدُه؟

 ِبُروِحِه َأنَُّهْم ُيَفكِ ُروَن َهَكَذا ِفي َأْنُفِسِهْم َفَقاَل َلُهْم: ِلَماَذا ُتَفكِ ُروَن ِبَهَذا ِفي ُقُلوِبُكْم؟
َأيَُّما َأْيَسُر: َأْن ُيَقاَل ِلْلَمْفُلوِج َمْغُفوَرٌة َلَك َخَطاَياَك َأْم َأْن ُيَقاَل: ُقْم َواْحِمْل َسِريَرَك 

َوَلِكْن ِلَكْي َتْعَلُموا َأنَّ اِلْبِن اإِلْنَساِن ُسْلَطانًا َعَلى اأَلْرِض َأْن َيْغِفَر  ْمِش؟َوا
َفَقاَم ِلْلَوْقِت  َلَك َأُقوُل ُقْم َواْحِمْل َسِريَرَك َواْذَهْب ِإَلى َبْيِتَك. َقاَل ِلْلَمْفُلوِج:، اْلَخَطاَيا

اَم الْ  ِريَر َوَخَرَج ُقدَّ ُدوا َّللاََّ َقاِئِليَن: َما َرَأْيَنا َوَحَمَل السَّ ُكلِ  َحتَّى ُبِهَت اْلَجِميُع َوَمجَّ
 . ِمْثَل َهَذا َقطُّ 
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 هذه كلمة هللا

َكاَن َيُسوُع َيُطوُف اْلُمُدَن ُكلََّها َواْلُقَرى ُيَعلِ ُم ِفي َمَجاِمِعَها َوَيْكِرُز ِبِبَشاَرِة اْلَمَلُكوِت 
ْعِب.َوَيْشِفي ُكلَّ َمَرٍض َوُكلَّ  تماما كما كان متنبئا به من إشعياء:   ُضْعٍف ِفي الشَّ

َر اْلَمَساِكيَن َأْرَسَلِني أَلْشِفَي اْلُمْنَكِسِري اْلُقُلوِب  ُروُح الرَّبِ  َعَليَّ أَلنَُّه َمَسَحِني ألَُبشِ 
يَّةِ ألَُناِدَي ِلْلَمْأُسوِريَن ِباإِلْطاَلِق وِلْلُعْمِي ِباْلَبَصِر َوُأْرِسَل اْلمُ  َوَأْكِرَز  ْنَسِحِقيَن ِفي اْلُحرِ 

. وانتشر الجليلوهي مدينة بطرس في  كفرناحومثم جاء الى . ِبَسَنِة الرَّبِ  اْلَمْقُبوَلةِ 
فاجتمع عدد كبير من الناس حتى لم يبق مكان ألحد وال  الخبر أنه في البيت،

  .بكالم هللايسوع أمام الباب. فوعظهم حتى 

 
ى ولكنهم لم يقدروا أن يقتربوا إل يحمله أربعة رجال. فلوجبعضهم بموجاءه 

دلوا الفراش الذي ثقبوه ثم السطح و  الىصعدوا لوا؟ ممذا عبسبب الزحام.  يسوع
من نقل أوقفهم  شيءال . ثاقب قوي  إيمانبالفعل  هذا .راقدا عليه المفلوجكان 

راى ويسوع  هم.مريضموجود فهو قادر أن يشفي  وه .يسوع الرب الىالمريض 
. لكنهم جابوه ليشفيه. واالن َيا ُبَنيَّ َمْغُفوَرٌة َلَك َخَطاَياكَ  :للمريض قالو ايمانهم 

هم يعرفوا أنه مريض بسبب الخطية. فما . َيا ُبَنيَّ َمْغُفوَرٌة َلَك َخَطاَياكَ يقول له: 
 يعرف ما يفعل. كان هذا؟ لكن الرب يسوع 

 



ِفي  اَفك ُرو  ،ُهَناَك َجاِلِسينَ الذين كانوا اْلَكَتَبِة ر فيه ما فك  عرف من روحه ي نكا
 ِلَماَذا َيَتَكلَُّم َهَذا َهَكَذا ِبَتَجاِديَف؟ َمْن َيْقِدُر َأْن َيْغِفَر َخَطاَيا إالَّ َّللاَُّ َوْحَدُه؟ ُقُلوِبِهْم:

والرب يسوع غير هللا؟ صحيح من يغفر الخطايا ويعرف أفكار القلب ونياته من 
وإذا . كان يتكلم ويفعل هَأِبيهللا ه َبْل َكَما َعلَّمَ  هْفَعُل َشْيئًا ِمْن َنْفسِ يلم أيضا النه 

حتى ما  ثقةبو  سريعافنحن نحب نقول له  ناسناال كان يعرف ما في داخل
اْمَتِحنِ ي َواْعِرْف  ؛َقْلِبياْخَتِبْرِني َيا هللُا َواْعِرْف  :يبقى أي خطأ مخفي فينا، نقول

  َواْنُظْر ِإْن َكاَن ِفيَّ َطِريٌق َباِطٌل َواْهِدِني َطِريقًا َأَبِدي ًا. َأْفَكاِري 

 
عدالة هللا القدوس؛ أما  فييعترف أنه خاطئ ال رجاء له دائما المتواضع 

يعتقدون أنهم يعرفون هللا فقال  لخبراء في الديناو المتكبر فيتجادل ويبرر نفسه. 
أي االمرين اسهل أن اقول: قد غفرت لك خطاياك أم ان اقول: قم : لهم يسوع
يغفر ويشفي يسوع المسيح مرة أخرى يبين للدينيين ولكل الناس أنه و وامش؟ 
 النه من هللا خرج وظهر. ويحرر.

  
ُسْلَطانًا َعَلى اأَلْرِض َأْن َيْغِفَر ه هو ْعَلُموا َأنَّ لحتى يَ  علن هذه الحقيقة اإللهيةأ و 

َفَقاَم ِلْلَوْقِت  َلَك َأُقوُل ُقْم َواْحِمْل َسِريَرَك َواْذَهْب ِإَلى َبْيِتَك. َقاَل ِلْلَمْفُلوِج:ف اْلَخَطاَيا
اَم اْلُكل ِ َوَحَمَل  ِريَر َوَخَرَج ُقدَّ  سنين عليه الصقاكان  فراشه الذي الماح السَّ
َما : ئلينقا مجدوا هللالبعض االجميع، ضربت الحيرة بالطبع . بال قوة طويلة

يحرر بالتمام و  يشفي بالتمامالمسيح . والرب يسوع في حياتنا َرَأْيَنا ِمْثَل َهَذا



. غفران يسوع هو غفران هللا العلي. ويحرر يفرح ويقوي  هويغفر بالتمام. غفران
 . هوتفرح بسالمهللا نال غفران تفأنت لما تتوب للمسيح 

 
من يسمع للمسح يعرف الحق والحق يحرره. هذا كالم يسوع الذي يقول كذلك: 

َرُكْم ااِلْبُن َفِباْلَحِقيَقِة َتُكوُنوَن َأْحَراراً  أحرارا من عبودية الخطية واالثقال  .َفِإْن َحرَّ
الدينية وسيطرة إبليس وخوف الموت. إبن هللا نقلنا من مملكة الظالم الى 

 مثل الشخصمستعد يعطي كل ما عنده للشفاء. المريض  مملكة نوره المجيد.
يه دلخذ الحبل الذي أال تخف، يسمع صوتًا يقول له: ؛ لما الذي سقط في حفرة

 ما وأناسمع لك لماذا أمن أنت و : سألالحفرة هل تلو كنت أنت في . لك
ه خليتو الصوت صاحب  في كتثقوضع كل تو بقوة أخذ الحبل أنت تأعرفك؟ 

 . من الحفرة طلعكي

 
ُنْؤِمُن ذقنا جود هللا و َنْحُن َأْيضًا . حفرة الخطيةأخرجنا من يسوع هو الذي الرب 

سمعوا أن يسوع في قريتهم فأسرعوا َمْفُلوج أصحاب ال .َوِلَذِلَك َنَتَكلَُّم َأْيضاً 
وهذا درس لنا أننا إيمانهم.  الرب شاف. و بمريضهم الى الرب في وسط الزحام

لما نصلي من أجل االهل او األصدقاء فلنكن على يقين ان هللا يرى ويسمع. 
ثقل  ريض، نزع من قلب الملهلكن بقوله . ى المفلوجما زال ما شفالرب كان 

في المسيح الكلمة الذي من هللا يسوع كالم هللا  .عقوبتهاو الخطية وتهمتها 
 المتجسد الحي مانح الحياة. 



 
بالفعل يجذف. بين أنه ت، فيغفر الخطايا ويشفىيان ع يستطكان يسوع ال يإذا 

: قم، فلوجللم قال يسوعلهذا . أيضا إذا يشفي فهذا يشهد أنه يقدر يغفرلكن، 
قام وحمل فراشه أمامهم. ذهب الى  المفلوجفراشك واذهب الى بيتك. و احمل 

 ليسأن في الرب يسوع  دينيينللتبين و بيته ليفرح مع أهله. الجمع تعجبوا. 
 الرب ثانيا. هللا هالناس كما يعرف خفاياعرف ييسوع أوال  هم.فيهو تجديف كما 

لعجيبة: قم يشفي بكلمته االرب يسوع ثالثا: الخطايا. يغفر كما يغفر هللا 
 واذهب. فقام وذهب.

 
لخطية. اخاصة أن المرض يعتبر نتيجة  مل في الشفاءكل أقد اف المفلوجكان 

ما وتهمتها على ضميره. من يحرره ويشفيه؟  بثقلها فكانت خطيته دائما تتبعه
الى  أن يأخذه بسرعة إال أن يطلب من أصحابهله بقى ما ف؟ وهو مفلوج العمل

رغم  يجبر دائما الطريق الربالذي يبحث على  .قريبالرب ما دام يسوع. 
كل في طريقه بعد. نسير فنحن من كل قلبنا . لما نبحث على هللا الصعوبات

ونسير  بااليمان الى هللاله هو بالصبر والرجاء نرفع صلواتنا مما علينا ان نع
َصاَلُة اإِليَماِن َتْشِفي اْلَمِريَض َوالرَّبُّ ُيِقيُمُه َوِإْن َكاَن الكتاب يقول:  .بإخالص

َقْد َفَعَل َخِطيًَّة ُتْغَفُر َلْه ِاْعَتِرُفوا َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض ِبال َزالَِّت َوَصلُّوا َبْعُضُكْم أَلْجِل 
 يرًا ِفي ِفْعِلَها.َبْعٍض ِلَكْي ُتْشَفْوا. ِطْلَبُة اْلَبارِ  َتْقَتِدُر َكثِ 

 



في كلمة هللا الشفاء والغفران والحرية والسالم والفرح. في كلمة يسوع الحياة النه 
كل شيء الن هللا في بداية الخليقة: هللا هو الحياة، هو كلمة هللا الذي به خلق 

هو نور الحياة  ناليكن نور فكان نور. والرب يسوع المسيح له المجد يقول: أ
ومؤمنون كثيرون قالوا أيضا للرب: يا رب قل من يتبعني ال يتخبط في الظالم. 

 الى األفضل.  كلمة فتتغير األحوال

 
الكفر وعدم والشهوات الجسدية و  االنسان جامد ومشلول في الدين والخوف

ها أنا واقف وهو ينادي ويقول: تعالوا إلي...  قريبهو . والرب يسوع االيمان
بشروك بمحبة هللا وخالصه بإبنه على الباب واقرع... ربما عندك أصدقاء 

المسيح، فاسمع لهم وابحث بدورك على معرفة المسيح من كل قلبك  يسوع
ال الرب ليس بعيد. إنه قريب من كل الذين يطلبونه بصدق. ف. بالتأكيد تجده

فوق الى يسوع إبن نظر إلى ا. وحدك القلقو  الهمال تحمل منعزال.  اتبقى وحيد
ُأْسِلَم ِمْن : ك. كما هو مكتوبعليهكلنا  خطاياناهو  الصليب حيث أخذعلى هللا 

  .َأْجِل َخَطاَياَنا َوُأِقيَم أَلْجِل َتْبِريِرَنا

 
. وكم من واحد فينا له الشهادة أن الرب يسوع المسيح دائمابالطبع الرب يشفي 

شفاه هو أو أحد من أهله أو أصدقائه. الرب يسوع ما زال يصنع العجائب 
 يحل مشاكلنا، إنمالبطرقه المختلفة. إال أننا ال نأتي اليه من أجل الشفاء أو 

نح لنمجد إسمه المبارك ونعبده هو االله الحقيقي القدوس الحي ما اليه أتين



محبة نؤمن ب، لكن ايانانتيجة خط تقدر تكون نفهم أن أمراضنا  الحياة. نحن
 تغطي جميع خطايانا. الرب محبة هي أقوى من خطايانا و التي الرب يسوع 

 
رافعين جله ألنتنفس حيا حياة التقوى والبر و لنغفر بالتمام ويطهرنا يشفي وي هللا

الذين  الذين وضعوا ثقتهم فيه. الرب ال ينسى والشكر له في كل حين الحمد
وال نحن ننس إلهنا ومخلصنا يقول الرب.  .. اَل أُْهِمُلَك َواَل َأْتُرُككَ إسمهب هيدعون

ِإَلُهَنا. اْنَتَظْرَناُه هو َهَذا . االبتهاجصباح الفي البكاء، و  في المساءالحبيب. 
ِنْعَمُة َربِ َنا َيُسوَع و  .اْنَتَظْرَناُه. َنْبَتِهُج َوَنْفَرُح ِبَخاَلِصهِ َفَخلََّصَنا. َهَذا ُهَو الرَّبُّ 

وِح اْلُقُدِس َمَع َجِميِعُكْم. آِمينَ    .اْلَمِسيِح َوَمَحبَُّة هللِا َوَشِرَكُة الرُّ


