
     ٤٢الرسـالة 
 

  !!فانتهره المتقدمون ليسكُتَفانتهره المتقدمون ليسكُتَ
 

(Arabic - They which went before, rebuked him to be quiet) 
 

  ١!.!.فانتهره المتقدمون ليسكتَفانتهره المتقدمون ليسكتَ:  طالباً يسوعى صرخَعن األعمى الِذ موا اليضوع حِديثنَوم.. أِحبائى
 

 اإنجيل لوقا وِمنألصاح الثاِمحشَن عرنقر أ األعدِماد س اِمالخَ نإلى والثالثين األربعين: 
 

 فلما سِمع الجمع مجتازاً  فلما سِمع الجمع مجتازاً ....لما اقترب ِمن أريحا كان أعمى جاِلساً على الطريق يستعِطىلما اقترب ِمن أريحا كان أعمى جاِلساً على الطريق يستعِطىوو""  
 ابن  ابن ا يسوعا يسوعيي: : رخَ قائالًرخَ قائالًفأخبروه أن يسوع الناِصرى مجتاز فصفأخبروه أن يسوع الناِصرى مجتاز فص.. .. سأَل ما عسى أن يكون هذا؟سأَل ما عسى أن يكون هذا؟

  !.!. يا ابن داود ارحمِنى يا ابن داود ارحمِنى:: أما هو فصرخَ أكثر كثيراً أما هو فصرخَ أكثر كثيراً!.!. فانتهره المتقدمون ليسكتَ فانتهره المتقدمون ليسكتَ....داود ارحمِنىداود ارحمِنى
 .""فوقفَ يسوع وأمر أن يقدم إليِهفوقفَ يسوع وأمر أن يقدم إليِه

 

ا ي": خُرصى يم األع.! ينتهرونَه ليسكتَ رجٌل أعمى يصرخُ ورجاٌل متقدمون!.أوليس هذا مشهداً مثيراً؟ 
يسِنىوعمارح داود ابن !".والمتقدم خون فى وجههون يصر سكتَبكّل عنٍف لي.!مهوِكبم جوأزع راخُهم صهساء  ..

 رت الصورةً ولكنظٍة تغيفى الطريق ألنّ.فى لح وعسقفَ يفلقد و راخ هذا اهقّ لصمة رالرح طلبلِمسكين وهو ي 
ونمتقدوالم نتهرونَهوإذا بالجماهير.ي  سير وأمِهتتوقفُ عن المإلي مقدي أن وعسي ر..يقفْ الر لم لو بي سطالباً وع 

اشَ باقى عمره فى لع و!. المسكيناألعمىعظم فرصٍة أمام  لضاعتْ أ..هر وهذا ال يمكن تصو..الرجَل األعمى
سيح الذين لمون فى صحبِة اائرون الس المتقدمأوليس. !سئوالً عن تلك المأساة؟كون مى ي ومن يا تر..ظالم داِمس

لي وهر؟سكتَانته.!ناُؤ لقد طاَل عظاله ِه ِمنينيكثيراًم ع خَ أكثررفص ..إيم كانَتْ بال ألن وثقته انَهرتْ بسولي 
  ٢."ننؤِمؤِم للم للم مستطاع مستطاعءٍٍءىى شَ شَكلُّكلُّ"". . ""بدون إيمان ال يمِكن إرضاُؤهبدون إيمان ال يمِكن إرضاُؤه" ألنّه مكتوب .صُل إلى قلِب اهللاان نَباإليم !.ربالبشَ

 

 لنا عيون !.الىسيح ال نب الموعس ييصرخون طالبين الرحمة كهذا األعمى ونحن أتباع كم من أناس 
 مدخْا نَ أننا بهى ظانينرور أخْولون بأمشغُألننا م موناً له عم من يقدس ولي..عذبينا الم إخوتنَاةَعانَ مرولكنّها ال تبِص

  ههعع يبتِل يبتِلنن م مساًساًلتِملتِم م موُلوُلججائر يائر ي ز زدٍٍدكأسكأس مى يأتيه الِذ إبليساِتمجة هحي كانوا ضن م أنينعمسا ال نَولكننَ لنا آذان. !اهللا
ههوو.. النفوس حوِلإن ا تهِلنَ ِمنكونح ال نَن دإنّنا ِف. !ارى بهى حة ِلاجفهم حِلقيقى ماطِفعنى التعوالر حنَ.. ِةمحن 
 التى بال وعس يِةحبميع كم للجراًي خَع تصنٍَة قويٍةحبموِل.. وعس يل ليكون كقلِباِخ من الديير القلِب لتغٍْةاجى حِف

حا نَ ليتنَ..وٍددإلى اِهللاخُصر كثيراً أكثر قائلين  :"ييا را ربعلمنَ علمنَب ا كيفُفُا كينِحب نِحب بالع قِّ بالعقِّمل والحقلٍب طاِهمل والح قلٍب طاِه ِمن ٍة ِمنٍةر بِشد٣."ر بِشد  
 

 إن كان المتقدموقفوا فى طريِق ونكوح رموكرؤي ِة ِمنالر ببوض وح واإلتيِهان إليلع دعم هرفِتم م
وقسى أِنفإنّ..  قلوبهمِةاوحنصكاآلن أن خَ إليركثيراًِه تص أكثر ..ثقْ أنّه س ِليأم اثَلرِل تتم هامقدتحركٍة صَل على ب

ستجيب كة ليسمعك ويالِئتُ المإنّه يسِك.. كاخُ صرر يزِعجهشَائر البوع كسال تظن أن يس.. هااجٍة إليى حأنتَ ِف
 ال تنتظر ِمن المتقدمين .."طلب يجد ومن يقرع يفتح لهطلب يجد ومن يقرع يفتح لهذ ومن يذ ومن يأن كّل من يسأُل يأخُأن كّل من يسأُل يأخُ":  ألنّه وعدناكصالِتِل

  ٤."خلصخلصى أن نَى أن نَ أعطى بين الناس بِه ينبِغ أعطى بين الناس بِه ينبِغاء قداء قدممتَ الستَ الس تح تحررم آخَم آخَس اسس اس لي ليألنألن. . الصالص الخَ الخَرِهرِهفليس بأحٍد غيفليس بأحٍد غي".. الصاًخَ
 

ليتنا نكفّ عن انتهار هؤالء .. ليتَ المتقدمين فى اإليمان يفسحون المجاَل لكّل أعمى كى يبصر يسوع 
جاء يوماً .. فكم تعثرت نفوس بكلمٍة غير حكيمٍة أو بتصرٍف غير الئق.. الذين يصادفوننا فى طريق الحياة الوعر

ولألسف لم يجدوا ..  أن يدخلوا به ويضعونه أمام يسوعبعض الرجاِل حاملين مفلوجاً على فراش وكانوا يطلبون
لم يكن بين الجمع من يدرك حاجة هذا المسكين الماسة .. ِمن أين يدخلون إلى مكان يسوع بالبيت لسبب الجمع

                                                
 لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                    ،    ٢٣: ٩إنجيل مرقس   ،                ٤٠ – ٣٥: ١٨ إنجيل لوقا ١
  ٦: ١١ الرسالة إلى العبرانيين ٢
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حدوا فت..  كانت لهم القلوب العامرة باإليمان والثقة فى شخص الرب األربعةولكن هؤالء الرجال.. للشفاء
وصعدوا على السطح وكشفوا السقف ودلوه على الفراش ِمن بين اآلجر إلى الوسط قدام وصعدوا على السطح وكشفوا السقف ودلوه على الفراش ِمن بين اآلجر إلى الوسط قدام "الصعوبات والمواِنع 

 ..لو أدى األمر إلىذلك ..لنصعد إلى السطح.. طريِق الخدمةليتنا نتجاوز العوائقَ البشرية ونحن فى . "!!يسوعيسوع
لنعلو فوق مستوى الصراعات المذهبية ..  بعض األوساِط الدينيةحتى نعلو فوق مستوى المشاكل التى تعانى منها

تى بهؤالء المحتاجين الذين ال حوَل لهم ألنّه بغير ذلك ال يتيسر لنا أن نأ.. والمنازعات الطائفية والمجادالت الغبية
  ١ .وعس يضعهم فى الوسط قدامل لنَوال طو

 

 يسوع يقوُل له ام يسوع وإذا بالربها االنسان مغفورة لك خطاياك": لقد جاء الرجاُل بالمفلوج قدها االنسان مغفورة لك خطاياكأيأي". 
 فإذا بالرب يشعر بأفكارهم ."!! أن يغفر خطايا إال اهللا وحده أن يغفر خطايا إال اهللا وحدهمن يقدرمن يقدر": ولكن الفريسيين ِمن حوِلِه تعجبوا قائلين

 ولكن لكى  ولكن لكى !.!.ياك أم أن يقاَل قم وأمِش؟ياك أم أن يقاَل قم وأمِش؟ما أيسر أن يقاَل مغفورة لك خطاما أيسر أن يقاَل مغفورة لك خطاتفكرون فى قلوبكم أيتفكرون فى قلوبكم أيماذا ": ويجيبهم قائال
لك أقوُل قم واحمْل فراشك واذهب إلى لك أقوُل قم واحمْل فراشك واذهب إلى : : تعلموا أن البن اإلنسان سلطاناً على األرِض أن يغفر خطايا قال للمفلوجتعلموا أن البن اإلنسان سلطاناً على األرِض أن يغفر خطايا قال للمفلوج

عوائقٌ بشرية ولكن .. "إلى بيِتِه وهو يمجد اهللاإلى بيِتِه وهو يمجد اهللابيتك وفى الحال قام أمامهم وحمَل ما كان مضطجعاً عليِه ومضى بيتك وفى الحال قام أمامهم وحمَل ما كان مضطجعاً عليِه ومضى 
 . نالوا ما أرادوا ورجعوا فرحينلذلك ف.. أقوى ِمن كّل عائقاألربعة كان الجان الر فإيم!.هيهات

 

ى  علأوليس يسوع حريصاً..  بها إلى يسوعجاء اليهود يوماً بإمرأة خاطئٍة أمِسكتْ فى ذات الفعل وأتوا 
حفظ وصايِةا الشريعا؟ وأحكاِمه ..!"محأتوا بها ال لترمحفى الشّأتوا بها ال لتر فى الشّ فليس فليس ريعريعة مِةة ممحِةجاٌل للرمحجاٌل للر ..! ..!بل أتوبل أتوا بها بهمجا لترمجا لتر ألن  ألن 

 أولسنا جميعاً فعلنا !.جار؟ باألحرينى اآلخَِمر حتى نَ ولكن من ِمنّا بال خطيٍة!. العدُلو وهذا ه."ةةريعريعى الشّى الشّ ِه ِههِِههِذهِذ
!..  ِه إثم جميِعنا؟اِحٍد إلى طريِقِه والرب وضع عليا كّل وا وِملنَم ضللنَ أوليس كلنا كغنَ!.ستقيم؟وجنا المر وعالشّ

فالجز ميعاغوا وفسهزدوا وأعواِهللام ولهذا ..  مجداءجالم سيح .."مما جا جاء ليبْلاء لي بْلدين دينج خِل جوي طلبلي خِلاءوي طلبلي اءم صم صا قدا قد  
لكهلكه" ..لذلك ما أدانها يسبل قاَلوع ر": سكوها لهؤالء الذين أمجال بحة فليرِمها أوِمنْكم بال خطي نرمجال بحة فليرِمها أوِمنْكم بال خطي ن٢."م 

 

 لتنقذنابل حاجتنا إلى الرحمة اإللهية .. إن حاجتى وحاجتك ال إلى العدل اإللهى ليقتص ِمنّا نحن الخطاة 
الهالِك األبدى ِمن ..على الصليب وشكراً للرب دِل اإللهى وباإليمان بما تمالع طاليبتْ ميسوع فعلى الصليب تم 

كم من المتقدمين يضعون أنظمة بشرية للغفران  .من أجل خالصنا ننال رحمة وغفرانا وتطهيرا بدم المصلوب
ونرمحالسماء في ا لذاككأنهم أعطوا مفاتيحهأبواب فتحونعلى إن كان..  عزيزى!. هذا وي يدينك نم حولك ِمن 
فى الدائرة إلدانِتك عونكضخطاياك وي ..كمحروي الِتكِلص ستجيبوي كعميسِه سخْ إلياصر  . 

 

قدم يوماً بعض اآلباِء واألمهات أوالدهم ليسوع لكى يضع يديِه عليهم ء بإنجيل متى وإنجيل مرقس أنّه جا 
 لقد .الوقتُ بعد لتقديِمهم ليسوع اعتبروهم ِصغاراً ولم يأِت !.لماذا؟!.  لألسف انتهرهم التالميذيا.. همويبارك

نقدمهم لبرامج تليفزيونية ِمن صنع ديزنى .. فبدالً ِمن تقديم أوالدنا ليسوع..  اآلنأخطأوا ونحن نقع فى ذلك الخطأ
  .فأصبحوا مدمنين لها وفاتنا الوقتُ لتقديِمهم ليسوعالند وغيرها ِمن برامج ومسلياٍت بالكمبيوتر 

 

.. "اِتاِتمومو الس السلكوتَلكوتَال تمنعوهم ألن ِلِمثل هؤالء مال تمنعوهم ألن ِلِمثل هؤالء م إلى و إلى وأتونأتوندعوا األوالد يدعوا األوالد ي":  لتالميِذِهوعس يب الرلقد قاَل 
قٍت حاجتنا إليهم لنجدِتنا فى و  أعز الناس إليناقد يهِملنا .وضع يديِه عليهم وباركهمفجاء األوالد ليسوع فاحتضنهم و

  الغفران الصفحناُلسن. ."ىىنِِنددجج فتم فتمذكذكيق أنِقيق أنِقى الضى الضى ِفى ِفنِِنععأدأد": فهو يقول ولكن شكراً للرب أو ينسونا أو يعتذرون
والتحطلب  إذاريرناهعان  بإيممبخَ ترفيناانَطاي ..ال نناُلسإذا شعرنَ ةَقوي. .عٍفا بضناُلوسريضالم الشفاء ..إن  

الري بسوعاِدنَ يى الجالً قاِئميع :"تعالوتعالوي ا إلىي ا إلىا جا جبينتعالم ميعبينتعالم ثقيِلثقيِلالال و وميعى األحى األحمال وأنَال وأنَمكما أريحكم٣."ا أريح   
 

.. ىقاِت كّل معويكم قدند طارحاً ِعآتى إليك.. اوىما السانَأب: لك الصالةى ِت ِف مِعىتشتركِل أخى أدعوك 
 هم دفكى أحبِنى وسار الِذ البوعسم يرفع صالِتى فى اس أ..ى سالمكتهبِنى ووِدى ِمن قيِنرر إلهى كى تحسألكأ

 .ارجاً خَهرج إلى ال أخْمن يقبْل: لتَمن ق ايِدك ع ودق ِصىقاً ِفاِث و..ِةديى األباِتيأجل ح ن ِمر على الصليِبالطاِه
 

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