
.تَِرْت َخِطيَّتُهُ ُطوبَى ِللَِّذي ُغِفَر إِثُْمهُ َوسُ .1

ي بُّ َخِطيَّةً، َوََل فِ ُطوبَى ِلَرُجٍل ََل يَْحِسُب لَهُ ٱلرَّ .2

.ُروِحِه ِغش  

ا َسَكتُّ بَِليَْت ِعَظاِمي ِمنْ .3 هُ،  َزفِيِري ٱْليَْوَم ُكلَّ لَمَّ

لَْت . اًرا َولَْيلً ِِلَنَّ يََدَك ثَقُلَْت َعلَيَّ نَهَ .4 تََحوَّ
. ِسَلهْ . ُرُطوبَتِي إِلَى يُبُوَسِة ٱْلقَْيظِ 



ِرُف أَْعتَ »: قُْلتُ . تُُم إِثِْميأَْعتَِرُف لََك بَِخِطيَّتِي َوََل أَكْ .5

ِ بَِذْنبِي ب  .ِسَلهْ . ثَاَم َخِطيَّتِيَوأَْنَت َرفَْعَت أَ « ِللرَّ

َد ِعنْ . ي َوْقٍت يَِجُدَك فِيهِ ِلَهَذا يَُصل ِي لََك ُكلُّ تَِقيٍ  فِ .6

.تُِصيبُ َغَماَرِة ٱْلِميَاِه ٱْلَكثِيَرِة إِيَّاهُ َلَ 

يِق تَْحفَ . أَْنَت ِستٌْر ِلي.7 اِة بِتََرنُِّم ٱلنَّجَ . ُظنِيِمَن ٱلض ِ

.ِسَلهْ . تَْكتَنِفُنِي



ِ َوٱْبتَِهجُ .11 ب  وا يَا أَيَُّها ٱْفَرُحوا بِٱلرَّ

يقُوَن، َوٱْهتِفُوا يَا َجمِ  د ِ يَع ٱْلُمْستَِقيِمي ٱلص ِ
.ٱْلقُلُوبِ 



َع أَنَّهُ ا بَْعَد أَيَّاٍم، فَُسمِ ثُمَّ َدَخَل َكْفَرنَاُحوَم أَْيضً .1

.فِي بَْيتٍ 

ُع َحتَّى لَْم يَعُْد يَسَ َوِلْلَوْقِت ٱْجتََمَع َكثِيُرونَ .2

.  اِطبُُهْم بِٱْلَكِلَمةِ فََكاَن يُخَ . َوََل َما َحْوَل ٱْلبَابِ 
ِميَن َمفْ .3 . عَةٌ لُوًجا يَْحِملُهُ أَْربَ َوَجاُءوا إِلَْيِه ُمقَد ِ



ْيِه ِمْن أَْجِل ٱْلَجْمِع، َوإِْذ لَْم يَْقِدُروا أَْن يَْقتَِربُوا إِلَ .4

يَر َما نَقَبُوهُ َدلَّْوا ٱلسَّرِ َوبَْعدَ . َكَشفُوا ٱلسَّْقَف َحْيُث َكانَ 

.هِ ٱلَِّذي َكاَن ٱْلَمْفلُوُج ُمْضَطِجعًا َعلَيْ 

ا َرأَى يَُسوُع إِيَمانَُهْم، قَاَل لِ .5 ، يَا بُنَيَّ »: ْلَمْفلُوجِ فَلَمَّ

. «َمْغفُوَرةٌ لََك َخَطايَاكَ 



ُروَن فِي قُلُوبِهِ َوَكاَن قَْوٌم ِمَن ٱْلَكتَبَِة ُهنَاَك َجاِلسِ .6 : مْ يَن يُفَك ِ

َطايَا ؟ َمْن يَْقِدُر أَْن يَْغِفَر خَ ِلَماَذا يَتََكلَُّم َهَذا َهَكَذا بِتََجاِديفَ ».7

.«إَِلَّ ٱهللُ َوْحَدهُ؟

ُروَن َهَكَذا فِي فَِلْلَوْقِت َشعََر يَُسوُع بُِروِحِه أَنَّ .8 ُهْم يُفَك ِ

رُ »: أَْنفُِسِهْم، فَقَاَل لَُهمْ  وَن بَِهَذا فِي قُلُوبُِكْم؟ِلَماَذا تُفَك ِ

ْن ْغفُوَرةٌ لََك َخَطايَاَك، أَْم أَ مَ : أَيَُّما أَْيَسُر، أَْن يُقَاَل ِلْلَمْفلُوجِ .9
قُْم َوٱْحِمْل َسِريَرَك َوٱْمِش؟: يُقَالَ 



ْنَساِن ُسْلَطانًا َعلَىَولَِكْن ِلَكْي تَْعلَُموا أَنَّ ِلِْبنِ .10 ٱْْلِ

:ْلَمْفلُوجِ قَاَل لِ . «ٱِْلَْرِض أَْن يَْغِفَر ٱْلَخَطايَا

ٱْذَهْب إِلَى قُْم َوٱْحِمْل َسِريَرَك وَ : لََك أَقُولُ ».11
. «!بَْيتِكَ 

، حَ فَقَاَم ِلْلَوْقِت َوَحَمَل ٱلسَِّريَر وَ .12 اَم ٱْلُكل ِ تَّى َخَرَج قُدَّ

ُدوا ٱهللَ قَائِِلي َما َرأَْينَا ِمثَْل َهَذا »: نَ بُِهَت ٱْلَجِميُع َوَمجَّ
.«!قَطُّ 



، ليكتور ستوفرز ،23/10/22عظة في 
12-1: 2مرقس 

المجتمع العزيز ،

برنامج لألطفال على !  من ، كيف ، ماذا ، لماذا ، من َل يسأل يبقى غبيًا-1
حكاية خرافية من ألف ليلة وليلة كانت .  التلفزيون اِللماني هو شارع سمسم
.  زهناك يقود الطريق إلى جبل يختبئ فيه الكن.  تسمى علي بابا واِلربعين حراميًا

كانت الكلمة السحرية التي تتيح الوصول إلى الكنز الموجود !" افتح يا سمسم"
بالنسبة لألطفال ، اِلسئلة عبارة عن كلمات سحرية تجلب لهم الكثير.  داخل الجبل

.من المعرفة وبالتالي تبرز كنوًزا رائعة



من كتب نص خطبتنا؟  مرقس ، كان على -2

اتصال مع بطرس وَلحقًا مع بولس وقد كتب أقدم 

كيف كان ذلك.  إنجيل وأيًضا أقصر إنجيل من اِلربعة

في ذلك الوقت؟  ماذا حدث؟  قال َمرقُس في بداية 

هذه بداية إنجيل يسوع المسيح ابن : "بشرته السارة

!يا له من كنز مخبأ فيه( 1: 1مرقس ." )هللا



لقد أدركه .  أدركها يوحنا المعمدان وأعد طريقه-3

.  الشيطان أيًضا ولم يجد طريقة ْلبعاد يسوع عن طريقه

هذا هو ابني العزيز ، فيك : "ِلن هللا قال من العلء

لماذا كل هذا مهم جًدا؟  قال ( ب11: 1مرقس " )سررت

توبوا .  قد كمل الزمان واقترب ملكوت هللا"يسوع ، 

كانت هذه هي الكلمة ( ١:١٥مرقس ! ")وآمنوا باْلنجيل

.آمنوا بي فتخلصوا اآلن وإلى اِلبد: السحرية



لماذا ولماذا َل تنتهي القصة هنا؟  لم يعرف الناس -4

بحث يسوع عن .  ينبغي إعلنه.  حتى الكلمة السحرية

سمعان ، الذي .  صيادين عند بحيرة طبريا في الجليل

سمي فيما بعد بطرس ، وشقيقه أندراوس ويوحنا وأخوه 

يعقوب كانوا التلميذ اِلوائل ، كلهم من خلل التجارة 

اين كنت غالبا؟  في كفرناحوم ، أقصى شمال .  كصيادين

.بحر الجليل ، حيث كانت تعيش حمات بطرس



.  كان يسوع قادًرا على شفاء حمات بطرس-5

كان يعل م هناك بسلطة يوم .  لقد أخذ يدها للتو

السبت في المجمع ، ويطرد اِلرواح النجسة في 

من كان هذا؟  .  مكان قريب ويشفي البرص

كيف فعل كل هذا؟  مالذي جرى؟  بدأ الناس 

.يسألون



كما انتشر .  بدأت الكلمة السحرية تعمل-6

اْليمان ، وكذلك الرغبة في رؤية يسوع 

كان يسوع .  والحصول على المساعدة منه

.  اآلن نشًطا أيًضا في منطقة كفرناحوم اِلوسع

.  قال الشفاء بامتنان وحماس عنه وعن فوائده

لماذا لم يكن كل شيء على ما يرام اآلن؟



في ذلك الوقت كان هناك أناس يعرفون الكلمة -7

لكن .  السحرية وآمنوا بالمسيح وطلبوا منه المساعدة

ثم اِلشخاص .  كان هناك أيًضا أشخاص غير مبالين

لم يتمكنوا من فعل .  الذين لم يسألوا ، أعطوا رأيهم فقط

وهكذا ، بعد وقت طويل ، عاد يسوع .  أي شيء بالكنز

حان الوقت لفتح باب الجبل والقيام .  إلى كفرناحوم

بخطوة أخرى ، للكشف عن الكنز الذي يحمله ، والعظمة 

.والقوة والمعنى لجميع الناس



جاؤوا بأعداد كبيرة إلى بيت .  انتشر الخبر السار-8

لقد كانوا بالفعل .  بطرس حالما وصل يسوع إلى هناك

.  يحاصرون هذا المنزل ، كانت الكلمة السحرية تدور

واذا عندما جاء مفلوج ، انفتح المنزل مثل الجبل في 

قصة علي بابا الخيالية ، ِلن الحمالين عرفوا الكلمة 

آمنوا بيسوع ، كلمته ووثقوا به من كل .  السحرية

.قلوبهم



في الواقع ، تم إنزال الرجل المريض من السقف -9

استلقى الرجل المصاب .  ليسوع الذي كان يعلم هناك

كيف يمكن أن .  بالشلل على نقالة عند قدمي يسوع

يقنع يسوع جموع اْليمان ، ويحول عدم اْليمان إلى 

إيمان ، ويحول الشك إلى رجاء ، ويغرس محبة هللا في 

ما .  محبة اْلنسان ْلخوته في البشر؟  من يستطيع

الذي ينبغي القيام به؟  لماذا كان ذلك صعبًا جًدا؟



َل أحد يستطيع أن يفعل ذلك إَل يسوع ، وهذا -10

واضح ، هو وحده القادر على أن يغفر الخطيئة ويشفي 

ا لم يكن اِلمر صعبً .  المفلوج تماًما ، ِلنه ابن هللا الحبيب

، ِلنه كان يعرف أفكار اِلشخاص الذين كانت لديهم 

نفذ .  شكوك ، فاستطاع إقناعهم بالعودة إلى الوراء

لقد غفر الذنوب والمفلوج يمكن أن يمشي .  يسوع خطته

لم .  كان المشككون مندهشين وسعيرين.  مرة أخرى

.يروا شيئًا مثله من قبل



ومع ذلك ، كان هناك الكثير من الناس في -11

ذلك الوقت ، مثل كبار العلماء اليهود واليونانيين 

والوثنيين اآلخرين ، وكذلك قوة اَلحتلل الرومانية

، الذين لم يكونوا على استعداد َلتباع يسوع في 

لم يطرحوا أسئلة مثل .  طريقه أو العودة إليه

اِلطفال الصغار وبهذا المعنى ظلوا مشلولين 

.وبالتالي جاهلين وأغبياء



أدرك يسوع ذلك وسار وحده في -12

الطريق المؤدي إلى جبله تحت ثقل الصليب 

، وصلب وفدانا من خطايانا ، وقام وأظهر 

لنا محبته ، وقوى إيماننا ، وأعطانا الرجاء 

.إلى اِلبد



ماذا أدركنا؟  إذا فتحنا أنفسنا للسماء ، -13

يمكن أن تغفر خطايانا بمجرد اْليمان بيسوع 

.  لقد أعطتنا نعمة هللا هذا.  المسيح ، هذا يكفي

ان يفتح لنا يسوع السماء إذا فتحنا السماء باْليم

، واآلن بعد أن أصبنا بالشلل يمكننا أن نسير 

.باْليمان بالرب



من منا بل خطيئة كيف نتعامل معها؟  ماذا -14

أكثر نستطيع ان نفعل؟  يمكننا تقوية إيماننا أكثر ف

بالصلة من أجل الحصول على القوة في الجوانب 

يمكننا أن نثق في ربنا .  المظلمة من حياتنا

يسوع المسيح ، الذي دفع ثمن خطايانا ، والذي 

.ينتظرنا فقط كنًزا يمكن العثور عليه



مثل اِلطفال الصغار الذين يمكن أن نأتي -15

إليه ، يمكننا اَلعتماد على الروح القدس الذي 

يمكننا أن نشعر بالحب.  أرسله لنا يسوع ربنا

يمكننا أن نشعر .  الذي ينبع منه ويحيط بنا

.بالحب الذي زرعه يسوع فينا



يمكننا أن نشارك محبة يسوع ، تماًما كما -16

استخدم حاملو نعش المفلوج محبتهم وإيمانهم 

يمكننا أن نأمل في السلم .  لشفاء الرجل المريض

َل .  السماوي عندما يعود يسوع وتنتهي كل المعاناة

نتوقف أبًدا عن التعجب من رجل الجليل ، ابن هللا ، 

.آمين.  إنه مسرور جدا معنا.  مخلصنا


