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وهي يها في االستماع ال  إخوتيكم ب. هذا هو عنوان عظتنا اليوم، ومرحبا اإليمان والكفر
 . اليكم القراءة باسم ربنا يسوع:  12الى   1 اآلياتو  2من إنجيل مرقس، االصحاح 

 

َرَجَع َيُسوُع ِإَلى َبْلَدِة َكْفَرَناُحوَم. َواْنَتَشَر اْلَخَبُر َأنَُّه ِفي اْلَبْيِت، َفاْجَتَمَع   َوَبْعَد ِبْضَعِة َأيَّام  
  َواَل َأَماَم اْلَباِب. َفَأَخَذ ُيْلِقي َعَلْيِهْم َكِلَمةَ  َحتَّى َلْم َيْبَق َمَكاٌن أَلَحد   َعَدٌد َكِبيٌر ِمَن النَّاسِ 

. َولِكنَُّهْم َلْم َيْقِدُروا َأْن َيْقَتِرُبوا ِإَلْيهِ   ِبَسَبِب  هللِا. َوَجاَءُه َبْعُضُهْم ِبَمْشُلول  َيْحِمُلُه َأْرَبَعُة ِرَجال 
ْقَف َفْوَق اْلَمَكاِن الَِّذي َكاَن َيُسوُع ِفيِه َحتَّى َكَشُفوُه، ُثمَّ َدلَّْوا اْلِفرَ  اَش الَِّذي الزِ َحاِم. َفَنَقُبوا السَّ

، َقْد ُغِفَرْت َلَك   َياَقاَل ِلْلَمْشُلوِل:   َكاَن اْلَمْشُلوُل َراِقدًا َعَلْيِه. َفَلمَّا َرَأى َيُسوُع ِإيَماَنُهمْ  ُبَنيَّ
َتَكلَُّم َهَذا  ِلَماَذا يَ َوَكاَن َبْيَن اْلَجاِلِسيَن َبْعُض اْلَكَتَبِة، َفَأَخُذوا ُيَفكِ ُروَن ِفي ُقُلوِبِهْم:  .َخَطاَياكَ 

َوِفي اْلَحاِل َأْدَرَك  ِإالَّ هللُا َوْحَدُه؟ َمْن َيْقِدُر َأْن َيْغِفَر اْلَخَطاَيا  ،الرَُّجُل َهَكَذا؟ ِإنَُّه ُيَجدِ فُ 
ي ُقُلوِبُكْم؟  ِلَماَذا ُتَفكِ ُروَن ِبَهَذا اأَلْمِر فِ َفَسَأَلُهْم:  ،َيُسوُع ِبُروِحِه َما ُيَفكِ ُروَن ِفيِه ِفي ُقُلوِبِهمْ 

، َأْو َأْن ُيَقاَل َلُه: ُقِم اْحِمْل  َقْد ُغِفَرْت َلَك َخَطاَياكَ : َأيُّ اأَلْمَرْيِن َأْسَهُل َأْن ُيَقاَل ِلْلَمْشُلولِ 
ِ الْبِن اإِلْنَساِن َعَلى اأَلْرِض  ُسْلَطَة ُغْفَراِن  ِفَراَشَك َواْمِش؟ َولِكنِ ي ُقْلُت ذِلَك ِلَتْعَلُموا َأنَّ

 َفَقاَم ِفي اْلَحالِ  َواْذَهْب ِإَلى َبْيِتَك!  َلَك َأُقوُل: ُقِم اْحِمْل ِفَراَشكَ . ُثمَّ َقاَل ِلْلَمْشُلوِل: َخَطاَياالْ 
 َما َرَأْيَنا ِمْثَل َهَذا َقطُّ َوَمَشى َأَماَم اْلَجِميِع. َفُذِهُلوا َجِميعًا َوَعظَُّموا هللَا َقاِئِليَن:  َوَحَمَل ِفَراَشهُ 

    هذه كلمة هللا

 ثل هذا مب يعج  عملا شافوا  م: َما َرَأْيَنا ِمْثَل َهَذا َقطُّ. ُذِهُلوا َجِميعًا َوَعظَُّموا هللَا َقاِئِلينَ 
منذ سنين أن يقف ويحمل فراشه  راجل مشلول مطروح على فراشه يسوع يأمر .  أبدا

والصحة رجعت  أمريسوع . يتهبوراح لراشه فحمل قام و  المشلولو ويمشي الى بيتك. 
  الخليقة دايةبفي  كان. كما  لاقكما  تر اص  ة يسوعكلمعجيب. هذا بالحق . لمشلولل



، َقْد ُغِفَرْت   َيا قال يسوع للمشلول:و كذا كان. هو : ليكن نور فكان نور.  قاللما هللا ُبَنيَّ
  اْلَكَتَبةِ  أماوَ  الخطيئة وتهمتها. لـقـنزع منه ث ارك. بطمأنه أوال بهذا القول الم .َلَك َخَطاَياكَ 

َرِحيٌم   الرَّبُّ أن أك د  ِإالَّ هللُا َوْحَدُه؟ َمْن َيْقِدُر َأْن َيْغِفَر اْلَخَطاَيا : َأَخُذوا ُيَفكِ ُروَن ِفي ُقُلوِبِهمْ ف
ْهِر. َلْم َيْصَنْع   وِح َوَكِثيُر الرَّْحَمِة. اَل ُيَحاِكُم ِإَلى اأَلَبِد َواَل َيْحِقُد ِإَلى الدَّ َوَرُأوٌف َطِويُل الرُّ

ل  كرحمة والغفران. لفي اي نغهللا  َمَعَنا َحَسَب َخَطاَياَنا َوَلْم ُيَجاِزَنا َحَسَب آَثاِمَنا.
  الجاف. دين لوسهم في انف سوابح . فهم ما صدقوهاهم كنل. يعرفوا هذه الحقيقةون  المدين

 

إذا يسوع  تبع القول. ي العمل بعد الغفران الشفاء.  يسوع يتكلم وكلمته تصير كما قال.
 لفرح ليتحقق ، إيمانك خل صك؛ أمر الرب ل لنا: ال تخف، مغفورة خطاياك، أنت حر  و قي
َّللاَُّ ُهَو  َمْن َسَيتَِّهُم ُمْخَتاِري هللِا؟ قدس يؤكد لنا: الروح الفما نشك وال نحف. . المسالو 

رُ  الَِّذي َبْل ِباْلَحِريِ  َقاَم َأْيضًا الَِّذي ُهَو   ،َمْن ُهَو الَِّذي َيِديُن؟ اْلَمِسيُح ُهَو الَِّذي َماتَ  .ُيَبرِ 
كيفما كان  شي أي  ال ال الحياة وال الموت و ف  .َأْيضًا َعْن َيِميِن هللِا الَِّذي َأْيضًا َيْشَفُع ِفيَنا

    َيُسوَع َربِ َنا.َتْفِصَلَنا َعْن َمَحبَِّة هللِا الَِّتي ِفي اْلَمِسيحِ ْقِدُر يَ 
 

ونحن نرفع الحمد والمجد هلل الذي  حرر ويحي. ويشفي وي يغفرمجد الله سوع المسيح ي
َوَنْحُن َماِزْلَنا  ألننا هللَا َأْثَبَت َلَنا َمَحبََّتهُ  .لهبه و حياة ل لالحبيب للمصالحة معه نه بعرفنا بإ

ْرَنا ِبَدِمِه، َفَكْم  َماوَ كما هو مكتوب:  َخاِطِئيَن َماَت اْلَمِسيُح ِعَوضًا َعنَّا. ُدْمَنا اآلَن َقْد َتَبرَّ
َقْد َتَصاَلْحَنا َمَع هللِا ِبَمْوِت  َوَنْحُن أَْعَداءٌ  َغَضِب اآلِتي! َفِإْن ُكنَّاِباأَلْحَرى َنْخُلُص ِبِه ِمَن الْ 

َفَكْم ِباأَلْحَرى َنْخُلُص ِبَحَياِتِه َوَنْحُن ُمَصاَلُحوَن! َوَلْيَس َهَذا َفَقْط، َبْل ِإنََّنا َنْفَتِخُر َأْيضًا  اْبِنهِ 
 آمين. ِسيِح الَِّذي ِبِه ِنْلَنا اْلُمَصاَلَحَة اآلَن.ِبَفْضِل َربِ َنا َيُسوَع اْلمَ  ِباللِ 

 



ت  لوصهللا نعمة . سمعتهم تمجيد ب رثمهتمين أك النهم   مَأْصٌل ِفي َذاِتهِ دينين للمَلْيَس 
الدين والمخلوق موا ظالنهم الصقين في دينهم وعلومهم. فهم يع رفضوها لكنهم لهم. 

ِإنََّما   ؛َمَع اْلَمِسيحِ ُكنَّا َنْحُن َأْيضًا َأْمَواتًا ِبالذُُّنوِب َأْحَياَنا وَ . مجدثر من الخالق له الأك
َأْيضًا الخاضعة للخطيئة اْلَفاِنَيَة  ناَأْجَسادَ أحيا  ته نعممن  هللا. ِبالنِ ْعَمِة َأْنُتْم ُمَخلَُّصونَ 

اجتمع عدد كبير من الناس حتى لم ي بيت فَكاَن َيُسوُع ف نا. ِبَسَبِب ُروِحِه الَِّذي َيْسُكُن ِفي
 . كتبةوكان هناك  بيت التلميذ بطرس.هو بيت  لوا يبق مكان ألحد وال حتى أمام الباب

ر و  شريعة موسىودكاترة في علماء والكتبة كانوا  عاليم معلمين اليهود القدام.  ت نيمفس 
ِريَر   ن دل وُ ي رجال أربعة شافوا حتى  فريد الالنقي جالسين يسمعوا التعليم كانوا    َعَلْيهِ سَّ

موجود،  يسوع . قدموا الى الرب بسبب الزحامـعملوا هذا النهم ما قدروا يت. َمْفُلوجُ إنسان 
 .  هملال تعود ربما فرصة عظيمة  فهذا

 

ين.  من الطالسقف و ونقوه ونزلوا المريض قدام يسوع.   السقفعوا على طلرجال  األربعة
م من السقف.  أههو االنسان  عليهش، مابطرس صاحب البيت. يقول ما فكروا مذا 

، في تلك اللحظة ليسوع  وا مريضهمنزليإذا ما لكن  عد. بمن  ا ذاك السقفصلحو يقدروا ي
من و صاحبهم  خيرل وهم عملوا هذا . ما ترجع مابور فرصة الثمينة ال ههذسوف تفوتهم ف

كذلك.  تعليم  ناي هذا ل ف. هذاعملهم  والرب نظر الىيشفيه، سوف يسوع أن   همإيمان
ونوضعه نرفع الصالة من أجل أهل أو صديق أو جار، أو أي موضوع،  أننا، عندما

َما َيُفوُق ِباَل  ويعمل   صالتنانا ويسمع لأن الرب ينظر َفـْلـَنـِثق ، إيمان ب يسوع ربنا أمام 
رُ  َوَيْفِدي  . ناُكلَّ َأْمَراِض  ويبرئ  ناَيْغِفُر َجِميَع آَثامِ  الرب. َحْصر  ُكلَّ َما َنْطُلُب َأْو َنَتَصوَّ

ِإِن اْعَتَرْفَنا للِ ِبَخَطاَياَنا َفُهَو َجِديٌر ِبالثِ َقِة َوَعاِدٌل َيْغِفُر َلَنا َخَطاَياَنا  .ناِمَن اْلَمْوِت َحَياتَ 
َصاَلُة اإِليَماِن َتْشِفي اْلَمِريَض َوالرَّبُّ ُيِقيُمُه َوِإْن َكاَن َقْد َفَعَل َخِطيًَّة   ُرَنا ِمْن ُكلِ  ِإْثم .َوُيَطه ِ 



ُتْغَفُر َلْه ِاْعَتِرُفوا َبْعُضُكْم ِلَبْعض  ِبال َزالَِّت َوَصلُّوا َبْعُضُكْم أَلْجِل َبْعض  ِلَكْي ُتْشَفْوا. ِطْلَبُة  
 يرًا ِفي ِفْعِلَها. اْلَبارِ  َتْقَتِدُر َكثِ 

 

 .عيك يحكموايتهموك و   وهم خطاياك نتيجةو  همرض لأن ا رعةدينون هم يختموا بسالم
، َقْد ُغِفَرْت َلَك َخَطاَياكَ  َيا : لمشلولقال ل لربا   .شجيعح وتفر و إطمئنان كلمات  .ُبَنيَّ
َتَكلَُّم َهَذا الرَُّجُل ِلَماَذا يَ وا ُيَفكِ ُروَن ِفي ُقُلوِبِهْم: أُ دب ف، فوااشسمعوا و موجودين هناك ال اْلَكَتَبةِ و 

حتى  المريض و احتقروا  ِإالَّ هللُا َوْحَدُه؟ َمْن َيْقِدُر َأْن َيْغِفَر اْلَخَطاَيا  ، َهَكَذا؟ ِإنَُّه ُيَجدِ فُ 
 . هبنتيجة ذن وب عليه هذا مكت . اطلبكم عمللهم:  ليسوع. كأنهم يقولوا  هالرجال اللي قدمو 

ما فشلوا ال بسبب الجمهور و  أمامهمفكروا في يسوع هم، ما انتبهوا ل ْرَبَعة رجالاألَ  لكن
في هذا لنا  . هبيت سقف ثــقبوا وال فكروا حتى في صاحب البيت اللي   الكتبةوال بوجود 

 . وغيرهم  المنافقيندينون الم وهلوال على ما يقو أبينا على هللا دائما أفكارنا ز ركننا نأ درس
  موجود،يسوع مادام لكن . صحيح. الدخول للبيت غير ممكن. صحيحلمكان مزدحم. ا
هللا يعطي كل شخص  ا: انهفهمن ناوهذه حقيقة كل .يخلوها تــفوتما  ةرائعهذه فرصه ف

   .ليصلح حياته بثـقة قدم اليهـلتلفرصة 

الطريق  االيمان بيسوع المسيح الحي ويأتي اليه بكما هو  هللا يريد ان يأتي اليه االنسان
مع لكالم  أما من يس. ديةب للحياة، جديدة وأ. والتغييرللمغفرة والشفاء الحقيقي والحي 

قد  ـيعتمثلهم  يفشل نفسه ويصير  وهم نتيجة عقاب هللا فهليته بالناس أن مرضه أو 
مرض  الوالخوف من هللا.  يأسفي ال حبس نفسهكذا يوه. لي غاه هللابويقول: هذا اللي  

د أعمى، قالوا:  مولو رجل عن يوما تالميذ يسوع  سؤال تذكر ن. نتيجة خطيئةليس حتما 
اهُ ُمَعلِ ُم، َمْن َأْخَطَأ: َهَذا َأْم َواِلَداهُ َحتَّى ُوِلَد أَْعَمى؟ َفَأَجاَبُهْم َيُسوُع: اَل ُهَو َأْخَطَأ َواَل َواِلدَ  َيا



ثلهم اللي يتهموا ويحكموا على  حتى ما نكون منتبه فن َولِكْن َحتَّى َتْظَهَر ِفيِه أَْعَماُل هللِا.
  .أوالالحجرة بال خطيئة يرمي كان غيرهم أن أمراضهم هي نتيجة خطاياهم. من 

 

َوَأمَّا اْلَخَشَبُة الَِّتي ِفي    َوِلَماَذا َتْنُظُر اْلَقَذى الَِّذي ِفي َعْيِن َأِخيكَ : ويقول الرب في االنجيل
اْخَتِبْرِني َيا هللُا َواْعِرْف َقْلِبي؛ اْمَتِحنِ ي َواْعِرْف : قوليدائما لمخلص ا َعْيِنَك َفاَل َتْفَطُن َلَها؟ 

ون نظروا ليسوع دينمالنعم.  َكاَن ِفيَّ َطِريٌق َباِطٌل َواْهِدِني َطِريقًا َأَبِدي ًا.   ِإنْ  َأْفَكاِري َواْنُظرْ 
كان يسوع  لو  .يجدف  بالنسبة لهم، يسوع هو فقط إنسان. افضل ا هللا وضنوا أنهم يعرفو 

  يغفرهو قادر أن إذا لكن، ف. دبالفعل يج أنه  بين ت ، فيغفر الخطايا ويشفىيان  عاجز
  هم. فيتجديف كما  ليسأن في الرب يسوع  يندين مللتبين و . يشفي أن و أيضا قادرفه

 

فَقاَل ِلْلَمْفُلوِج: ُقْم َواْحِمْل َسِريَرَك َواْذَهْب   ؛ُسْلَطانًا َأْن َيْغِفَر اْلَخَطاَيا أن له  أظهريسوع و 
دخلت في   الربكلمة م. و ق. تهاقو   هافيمة لك كليا سالم. ثالث كلمات ِإَلى َبْيِتَك. 

  من قبل. سمع كلمة يسوع معرفهما  هطول جسدوقو ة المشلول وجعلته يشعر بحرارة 
والجمهور. والرب يسوع قاله: احمل فراشك. خذه معك، ما  كتبة قام على رجليه أمام الو 

تخل يه هنا، وهو أخذ فراشه في يده اللي كانت يابسة قبل قليل. صارت االن قوية لترفع  
ح حزين على : وامش. سنين ما تمشى. مطرو وقال له الربحمله.  تفراشه الثقيل و 

 ، واالن على كلمة يسوع رجعت الحياة في جسده المفلوج. وال فرحأمل  بالفراشه، 
 

والناس   رحانفواخرج من البيت.  ف واحمل فراشه وتمشى بين الناس وهم متعجبينــوق
. كلمة يسوع ما ترجع له دون أن تعمل  على هذا العمل العظيم جد هللاتمتنظر له و 

. كلمة  حريةلسالم واوالفرح والإرادته. هو قال: كلمتي هي روح وحياة. تعطي الشفاء 
بل تذمروا  زال مجدوا هللا، فرحوا ما  ؟ ون دينمال و تعطي الحياة النه هو الحياة. الرب يسوع 



يدهم  لتقاجامدين في دينهم و ه. حزنآلمه و كان يهمهم المريض و   ماوء. سوفكروا في ال
ُرَؤَساُء  هكذا استهزأ . يغفر لههو إذا كان هللا يحب ذاك المشلول ف: وهم هالبشرية. فكر 

ُيوِخ   .  َفْلُيْنِقْذُه اآلَن ِإْن َأَراَدهُ  اتََّكَل َعَلى َّللاَِّ لما صلبوا يسوع. قالوا: اْلَكَهَنِة َمَع اْلَكَتَبِة َوالشُّ
 

نَّ  : إيبشرنا االنجيل  .في القلب يماناإلنظر الى ينياته وهو  و  يعرف أفكار القلب يسوع 
ُر   ِإنََّها ِفي َفِمَك َوِفي َقْلِبكَ  ،اْلَكِلَمَة َقِريَبٌة ِمْنكَ  َوَما َهِذِه اْلَكِلَمُة ِإالَّ َكِلَمُة اإِليَماِن الَِّتي ُنَبشِ 

ِنْلَت    َوآَمْنَت ِفي َقْلِبَك ِبَأنَّ هللَا َأَقاَمُه ِمَن اأَلْمَواتِ  َأنََّك ِإِن اْعَتَرْفَت ِبَفِمَك ِبَيُسوَع َرب اً  ِبَها
ي ِإَلى اْلِبر ِ  أَلنَّ   َواالْعِتَراَف ِباْلَفِم ُيَؤيِ ُد اْلَخاَلَص  اْلَخالَص. َفِإنَّ اإِليَماَن ِفي الَقْلِب ُيَؤدِ 

أَلنَّ    . َفاَل َفْرَق َبْيَن الَيُهوِديِ  َواْلُيوَناِني ِ اَل َيِخيبُ  ُكلُّ َمْن ُهَو ُمْؤِمٌن ِبهِ  ِكَتاَب َيُقوُل:الْ 
، نِإذ .َفِإنَّ ُكلَّ َمْن َيْدُعو ِباْسِم الرَّبِ  َيْخُلُص .  َغِني ًا ُتَجاَه ُكلِ  َمْن َيْدُعوهُ  ِلْلَجِميِع َرب ًا َواِحداً 

َماعِ هو يَماُن اإلِ  َماُع ُهَو ِمَن التَّْبِشيِر ِبَكِلَمِة اْلَمِسيحِ  َنِتيَجُة السَّ  .  َوالسَّ
 

هكذا قال هللا فم الني إرميا:  . رغم الصعوبات يجبر دائما الطريق  الربذي يبحث على ال
َوَتْطُلُبوَنِني َفَتِجُدوَنِني ِإْذ َتْطُلُبوَنِني ِبُكلِ    َوُتَصلُّوَن ِإَليَّ َفَأْسَمُع َلُكمْ  َفَتْدُعوَنِني َوَتْذَهُبونَ 

رفع الصالة ننحن  اْطُلُبوا الرَّبَّ َماَداَم َمْوُجودًا، اْدُعوُه َوُهَو َقِريٌب.ويقول لنا أيضا:  َقْلِبُكْم.
إسم بيمان ثقة وإب اليه  بلنا لكي نقتر  أعطاهاله من أجل النعمة اللي الشكر مع الى هللا 

َد اآلُب ِبااِلْبِن.  لنا:  ذي قاللالمسيح الحي ايسوع  َوَمْهَما َسَأْلُتْم ِباْسِمي َفَذِلَك َأْفَعُلُه ِلَيَتَمجَّ
في حياتنا وأن  آمين. ونحن نسأل أن يتمجد إسم هللا ِإْن َسَأْلُتْم َشْيئًا ِباْسِمي َفِإنِ ي َأْفَعُلُه.

اَل أُْهِمُلَك  .إسمهب ه الذين يدعون الرب ال ينسى الذين وضعوا ثقتهم فيهإرادته. يعمل فينا 
. اْنَتَظْرَناُه َفَخلََّصَنا. َهَذا ُهَو الرَّبُّ  المبارك ونابوأ ِإَلُهَناهو َهَذا يقول الرب.   .َأْتُرُككَ َواَل 

كما هللا الواحد المجد لآلب واالبن والروح القدس  .آِمينَ  .اْنَتَظْرَناُه. َنْبَتِهُج َوَنْفَرُح ِبَخاَلِصهِ 
   هو اآلن وسيظل دائًما من االزل الى االبد. آمين.و كان في البداية 


