
 

 ٢٨٥سـالة لرا

 
  !!ثم شَفاهثم شَفاه.. .. اكاكطايطاي خَ خَة لكة لكغفورغفورمم: : وعوعسس ي ي له لهقاَلقاَل

 
(Arabic – Jesus said to him: Your sins are forgiven. Then He healed him) 

 
    "!!ثم شَفاهثم شَفاه. . ..مغفورة لك خَطاياكمغفورة لك خَطاياك: : قاَل يسوعقاَل يسوع" :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ

 

 :  ساِمالخَالعدد   نقرأىثاِن األصحاح الرقسموِمن إنجيل 
 

 " فلما رانَأى إيمهِل  قاَلمفلوجلمم غفورخَة لك طاي١."اك 
 

 إنم عالِذالمفلوج اِءفَ ِشةَجز ى دلوهأص حابهاألرب ة ِمعنقِف سالم نزل قدام يسوعسيح الم،س جا ثالثة له
ى  ِفوعس يب الران كَثُيوا إلى حاء جمه أنّثَدا ح مصلخّ وم. ولوقارقس متى ومم وههماجيِلى أنَ ِفرينشي البنِم

وا جد يا لم ولم.سيح الموعسي ام أموهعض ويلوا بِهخُد ياولوا أنح .فلوجاًم اناًاش إنسر على ِفليناِم ح.وماحنَكَفر
 .وعس يام قدِطس إلى الوِهاِشر على ِفلوه دقفَوا السقب نَ أندع وب.طح إلى السبِهوا دعام صح الزِبب بسِهاِلخَ إلديقاًطر

ل ِفوبالتأمى النصالِتِةوص الكتابي ى جاجيل إذ  باألنَتْاءمكتوب :"فلمفلما را رأى إيمانَانَأى إيمههمِل ِل قاَل قاَلم لملمفلوج مفلوج مغفورةةغفورلك لك   
  ٢. اِهللاِةمعا بِنهنْ عِةاب اإلجاوُلا ثالثة ونحهنٍْ ِمصستخِلنَ. لةسِئاأل ضع بانَاِن إلى أذهراديتب ."اكاكطايطايخَخَ
 

 أوالًالًأو : :مكتوبمكتوب : :""مانَهأى إيما رفلممانَهأى إيما رهْلهْلفف    ..""فلمه نَنَ هاكاكإمكاني ة ِلة ِل إمكانيررؤيةِِةؤياإليم ؟؟انان اإليم.... أوليساإليم انراً أمم  نَعغَاًوي ير 
م؟ِئرى .فالمعتادأن اإلنس انعِل ينانَ إيمبكِله اٍتمطقُنْ يبه ا وتعباترالكِلم ِتلك ع ذِل نكان اإليم .أتوجشَ( داِهود( 
  أننية تبعلة قاِط أِددوجع ياِقوى ال ِف.؟ الثالثِةاجيَلى األنَ ِفاهأنَى قر الِذتابى الِكص النّري غَك ذِلحضة توتابيِك

اإليمانالح ىه اإلو يمانكَإذا و.ُلاِم الع اناإليم انرقترن غَيب  معاِلحلموباً  صسحم ارصاناً إيمم ف.تاًي الة برس
ياأل عقوبصى يقوُلاح الثاِنح :"مما الما المنفعةِِةنفعي وِتوِتإخْإخْ  اا يى إنقاَل قاَلى إن أح أح ددإن إن له له إيم ولِك ولِكاناًاناً إيم ننلي لي سسله له أع أع ميقِد يقِد هْل هْل..؟؟اٌلاٌلم رر  

اإليماإليمانانأن أن ي خِلخِل يصصه؟؟ه".يقوُل ثم  :"ّّاإليماإليمانانإن إن لم لم يكن يكن له له أع أع ماٌلاٌلمم م يستخِل نَ."هِِهى ذاِتى ذاِت ِف ِفتٌتٌيِمص ذِلن كأن االيم انالم تَي 
خِلال يص.اإليم انالح ىو حدهه الِذو ِلخى يواإل.ص يمانالح ىه واإليم انُلاِم الع.ثم  يضربي عقوب ِه بقوِلثالًم :
  ٣."ىىاِناِنى إيمى إيماِلاِلمم بأع بأعا أريكا أريك وأنَ وأنَ..ككاِلاِلممون أعون أع بد بدككانَانَى إيمى إيم أرِن أرِن..اٌلاٌلممى أعى أعا ِلا ِل وأنَ وأنَ..انان إيم إيم لك لكتَتَنْنْأأ"
 

 ولس الرولسب ىالتا إلى رسنَجع وإذا رلُُلاِماِم الع العاناناإليماإليم و هىقيِقالح انيم اإلأن  عقوبي الِةرس ن ِمجستنِتنَ 
ى ِنؤِمإلى منَالونيكىتس إشَجد ارة إلى اإليمى األ فِف.لاِمان العصحل ِماح األونالر الِةساألولى الع دل يقوُلد األو :
"متذِكتذِكمرينطاع طاع  بال انِق بال انِقرينعمَلمَلعإيم اِناِن إيمكمى  وِف."كمِهالِترساح ِة الثانيحاألصاألو ل العداِدد الحشَى عنصِلنصِل":  يقوُلرى أيضاًضاًى أي  

ا ا نَنَبب ر رمم اس اسددججتمتم ي يىىكَكَ ِل ِل..ةةان بقوان بقو اإليم اإليممَلمَلععالح والح و الص الصةِِةررسس م م كّل كّللََلممكَكَ وي ويةِِةووععلدلدا ِلا ِلنَنَ إله إلهلكملكمهِِهؤؤ ي ي أن أنكمكم جهِت جهِتنن حين ِم حين ِمكّلكّل
ييسسوعوعالم الم سيح فيكمسيح فيكموأنتم بِن بِن..هِِه في في وأنتم ععمإلهنَ إلهنَةِِةم ا والرا والرببي ي سسوعوعالم وِف."سيحسيح الم ِهالِتى رسإلى م غَى نَؤماح ةالطيحاألص 

 ٤."ةِِةببحح بالم بالملُُلاِماِم الع العانانإليمإليماا   بْل بْل الغُرلة الغُرلةوالوال ينَفع شَيئاً  ينَفع شَيئاً انانتَتَخِِخ ال ال ال الوعوعسسسيح يسيح يى المى المفِِفألنّه ألنّه  ": يقوُلساِدد السد العساِمالخَ
 

نا د إذا ع....؟؟هِِهبِتبِتار بتوار بتو إقر إقرونون ود ود..اا به بهههنْنْ ِم ِماٍفاٍف اعتر اعترونوناه داه دطايطايخَخَان ِلان ِلفرفر على غُ على غُانان اإلنس اإلنسلُُلصصحح ي يهْلهْل: : ثانياّثانياّ 
 ب الريَِجدوا  أندفة صتكن  لم.وعس يبان الر إلى مكَملوه حال الذينج هؤالء الر أنجد نَالمفلوج اِءفَ ِشِةصلِق
يسوعنَ هشَ  ال.اكأنّك همِم سعوا عنالر ِمب آخَن رينوص دقوا منْهع وهِمعه قاِد وآمنوا أنّا سوال.ِهاِئفَ على ِشر  
 ب الرخَل د وحين.هشفي ي أنر يقِدوعس يب الر أنةَار الساربخْ األ نقَلالِذى ِه الياء جفلوجالمل ج الرك ذِل أندِعبستنَ

                                                
 إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع         ،                                 ٥: ٢ إنجيل مرقس ١
  ٢٦ – ١٧: ٥       ،        إنجيل لوقا ١٢ – ١: ٢       ،       إنجيل مرقس ٨ – ١: ٩إنجيل متى  ٢
   ١٨ & ١٧&  ١٤: ٢ رسالة يعقوب٣
   ٦: ٥  ،  رسالته إلى مؤمنى غالطية ١١: ١ ،  والثانية إليهم ١: ١لس الرسول األولى إلى مؤمنى تسالونيكى  رسالة بو٤
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  اِباِب الب البوَلوَل ح حاا وال م وال مععسس ي يددعع ي ي حتى لم حتى لمتٍٍتييى البى الب ِف ِفونون كثير كثيرعع اجتم اجتملوقِتلوقِتلِِلوو" :رقس مشيرقول الب وي.رب الخَ ذاعوماحنَفركَ
 .واع اجتمكذِل ِلِدسلجِل اٍءفَ ِشِةم وإلى كِل.وحفس والرلنَ ِلاٍءفَ ِشِةملى كِلإ ٍةاجى ح ِفع الجمان كَ."ةِِةمم بالكِل بالكِلممههاطباطبخَخَ ي يانانفكَفكَ
ثمج اءالر اُلجاألرب عة يِمحلون المإلى ذِلفلوج الِذ.ان المكَك اقَى ضبالج مع المكْالم الِحكَش ِلِطتعارج ِم الخَِةمن 
 .فاعاًة انِدرامغَ الملكة إلى ِتعب األراُلجر الفع اند.ِةالكتبس كَلطان ولي بس يتكلمان كَه أنّهنْ عواده شَ لقد. الطاهرِهفِم
اِعصدينطح نَ إلى الساقبينوبكلِّ.قِف الس ج أٍةرد لوا السى كَ الذِِريران المفلوجم جعاًطضِه عليأم امبالر ي س١.وع  

 

 انَ كَلقدت قلوبالر الجئِلمت موِثاًانة إيم قة بالريَِ بسوبكلِّ.وع يقين لم يكن  المقّلأ فلوج ِماناًإيم ناألر بِةع 
الذينح ملوه.لم ي سألهالر بع نِهاِن إيم.فالر ِلفَشَى كَ الِذب أفكَِةلكتب اراكَ.  قلوبهمني شَعلم المفلوج  قلِبقَو 

 وى ه الِذب الر إن.ر يفتِك أوطلبا يم ِم وأكثرطلب يانا كَ ماَل نَذلك ِل.الفاِلج ن ِماِءفَ والشِّاهطاي خَنالص ِملخَِل
 ة الذينعب األرابِهح أص قلوِبن ععلم يانا كَر م بقدفلوجالم ك ذِلا بقلِب معلم يان كَ الكلىختبر وم القلوِبصفاِح

أظهروا اإليمانَلاِم العبالم حو .ِةبتْانَ كَإنال المفلوجالة  حعاجز تعبرع نح اِءفَلِش ِلِهِتاج.فقلب هِسنكَ المرور وحه 
المقُِحنسلم حتِق يرهما منع نَياهذِلِل.  الظالم تخترقان أستاركِم سقوَل عالر ب له "ممغفورغفورة لكخَ خَة لك طايطاياك٢."اك  

 

 مِسن ى اولربي وعسي ستطيعاناً ِللخَاِطئ؟ أنغُفر مقدي .لم هِذِه  تكنالم رة الوة الِتحيدا أى فيهظهري سوع 
لطانَسهأم امالج األ فاألناجيُل.وعم ربعجلتة سه ِماًديدع نالم اِتر .حثَدكَ  أنانقو ِمم نِة الكتباِل جسينب ينالج عم 
فِكيرِفون لِِل" .ى قلوبهممماذا ياذا يتكلمتكلمهذا هكذا بتج ؟؟اديفَاديفَ هذا هكذا بتج..م م نيقِد يقِدن ررأن أن ي غِفغِف يرخَ خَر طايا إال اُهللاا إال اُهللاطايو و ححددهفقاَل فقاَله له له ممي ي سسوعِل ِل::وع ماذا اذا م

  نن ولِك ولِك وامش؟ وامش؟ككيريررر س سلْْلمِِم واح واح قم قمقاَلقاَل ي ي أن أن أم أماكاكطايطاي خَ خَة لكة لكغفورغفورلمفلوج ملمفلوج م ِل ِلقاَلقاَل ي ي أن أنررسسا أيا أيمم أي أيى قلوبكمى قلوبكم بهذا ِف بهذا ِفونونررتفِكتفِك
 إلى  إلى بب واذه واذهككريررير س سلْْلمِِم واح واح قم قم أقوُل أقوُل لك لكلمفلوجلمفلوجلِِل  ا قاَلا قاَلطايطاي خَ خَررغِفغِف ي يض أنض أن على األر على األرلطاناًلطاناًان سان سنسنسن اإلن اإل الب البوا أنوا أنتعلمتعلملِِل
بيِتيِتبكك..فقام لوقِتلوقِت ِل ِل فقاموح مَلمَل وحالس الس ريروخَ وخَرير ررججقد قد امهتَ الكلِّ الكلِّامهتَ حتى بحتى ب الج الج ميعميعوم وم ججدقاِئ قاِئوا اَهللاوا اَهللاد لينلينم م ا را رأي٣." هذا قط هذا قطثَلثَلا ِما ِمنَنَأي 
 

 نة ِمطي عانيم اإل إن....؟؟ممههامامرى أمرى أم تج تجهِِههِذهِذة كَة كَجزجزععا ما مأوأو ور ورههوا تعليموا تعليمععمِِم س سة وقدة وقد الكتب الكتبننؤِمؤِم ي ياذا لماذا لممملِِل: : اًاًثثثاِلثاِل 
 َل قورينشْس والِعاِد الساحِحسل باألصال الرمفر أع ِسب كاِتجَل س لقد.ةطي العلِكال ِتشتاق الستقب م قلٍب لكلِّاِهللا

بولس الرغْأك لمِل ِلولسريباسب عدأن ِمغَ فر نالتكلم ع نوكَ ارِه اختبفَيظه رله الر بي سوعح مِِم": اًيننثم ثم أي أي ها ا ه
  ةِِةوديوديهه الي اليةِِة الكور الكورميعميع حتى ج حتى جشليمشليم وأور وأورقَقَشْشْمِِمى ِدى ِد ِف ِف الذين الذينرتُرتُببخْخْأأ   بْل بْل..ةةاوياويمما السا السؤيؤي الر الرداًداًاِناِنعع م م أكن أكن لم لماساسريبريب أغْ أغْككالمِلالمِل
ثمثماألم األم مم..أن أن ي ي توبتوبوا ويوا ويررجعوا إلى اِهللاوا إلى اِهللاجعع اِماِم علينلينأع أع متليقُ تليقُاالًاالًم بالتو بالتو بهذا أثنَ قاَل."ةِِةب اءالم اكَحى نَ الِتِةمصبوها لهب عدأن  

 تْس لي."ىى ح حهه إنّ إنّ يقوُل يقوُل))ولسولسبب((   وكَان وكَاناتَاتَ م م قد قدوعوعسس ي يههمم اس اسدٍٍداِحاِح و وننعع"  يقوُلهنّأل لطاِتلى السإ ولس بودهى الياشتكَ
العبنَ ظاٍتة بِعرسماعواله  بمعوِننَا اٍتجزيا بعاهنَر .ولكن العب بقلٍبةَر م فتوح الستقبال عوِه اِهللاِةطي اإلى يم٤.ان  

 

 سي بالر هبرثل الِذى ضِفى الم و وعالمنجيل لوقا األ بإذكورصحاِداح السشَس عر.  ة الغَِنىكَانَتْ أمني
ِذكره اءو الِذى جم دعب ِه ِتأنّهوجدنفس ِفه ى الجقاَل.عذباًحيم م إلبر اهيم وقدر ِمآه نى  ِفعيِد بالنَعيموسفرد  :

"أسألكأسألكي أأ  اا يبتِِتبأن أن تر ِل ِللََلسِِس تر ععازازررإلى ب إلى ب يأبى أبىتِِتي ..ألن ى خَى خَ ِل ِل ألنممسة إخْة إخْسووة حتى يشْشْة حتى يههددله له مِل ِلم كيكيال يال يأتوا إلى موِضوِضأتوا إلى مع العذاِبذاِبع الع  
  دداِحاِح و وهمهمى إليى إليضض إذا م إذا م بْل بْلاهيماهيمررببإإبى بى ا أا أ ال ي ال ي فقاَل فقاَلممنهنهوا ِموا ِمععممسس لي لياءاءنبينبيى واألى واألوسوس م مممههِعندِعند: :  اِهللا اِهللا خليَل خليَلاهيماهيمررببإإ   له له قاَل قاَل..هذاهذا

 ٥."قونقونددصص ي ياِتاِتوو األم األمنن ِم ِمدداِحاِح و و قام قام وال إن وال إناِءاِءنبينبيى واألى واألوسوس م منن ِم ِمونونععممسسيي  انوا الانوا ال كَ كَ إن إن له له فقاَل فقاَل..ونون يتوب يتوباِتاِتوومم األ األننمِِم
 

  الِةأِخى ليتكالص ِعى ِفى ِتلكم تشتَرك :اوىمانَا السأب..ك ِماشكرناِت أجل هبكوع طايى ال الِتاك يعبر 
نْعِمو .اهنأجل ع ِةطيالع ا فادينَطاينَِصخِلا ما رنَبا يسوع.زد اِن إيمى ربإ ى ليكوناناًيمح اًيالًاِم عبالم حأ .ِةبسألك 

سألك  أ.ال خَالصك وتحريركتنَة ِلحتاجلنفوس الموس ِل القدكوِح راِد بإرشَكالص خَنعِلأ ىة كَى قوبِن ته أنإلهى
 .أرفع صالِتى ِفى اسم يسوع فاِدى ومخِلِصى. داً السِمك العظيم القدوسممج .ألحيا وفقَ إرادتك. عوناً وِحكمة

 . خَارجاًمن يقبْل إلى ال أخْرجه :  يا من قلتَ. الصاِدق بوعِدكألنِّنى أتمسك. وإنى واِثقٌ ِمن استجابِتك
 

 :إن أردتَ سماع ِتلك الرسالِة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى.. أِخى القارئ العزيز
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    ٤ - ١: ٢ إنجيل مرقس ١
  ١٧: ٥١  سفر المزامير          ،                         ١٠: ١٧ سفر إرميا ٢
    ١٢ - ٧: ٢ إنجيل مرقس ٣
  ١٩: ٢٥      &            ٢٠ – ١٩: ٢٦ سفر أعمال الرسل ٤
   ٣١ – ٢٧: ١٦ انجيل لوقا ٥

http://www.muhammadanism.com/Media/Audio/BetterLife/Default.htm

