
ـالة الر٧٤س  
 

  !!ال تَمنَعـوهال تَمنَعـوه
 

(Arabic - Do not stop him!) 

 
ائىأحب :ديثنَحا اليوم موضوعهْعن ذيرتح بتالميِذِه ِل الرألن اِح وداً يصُنعاٍت باسمِهِم قوـوه:  بقوِلِه لهـوهال تَمنَعال تَمنَع!!  

 

 وِمنقسرإنجيل ماألص اِساح التحِمأع نقر ن العوالثن الثاِمِدد األإلى الثين ربنعي:  
 

""فأجفأجابابههي ا قائالا قائالوحنّوحنّ ي : :يااي  ممعلمداًداًا واحا واح رأينَ رأينَعلمي خُخُ يرجرجشي شي اطيناطينباس مِِم باسككوه وه وولي لي سسي تت يببعا فمنعنَا فمنعنَنَنَعاهألنّ ألنّاه ههلي لي سسيتب يتب عا فقاَلا فقاَلنَنَعي ي سسوعوع  
 ١.""اانَنَعع م مووا فها فهنَنَ علي عليليسليس  نن م م ألن ألن....راًراًشَشَ   على على يقوَل يقوَل أن أنريعاًريعاً س سستطيعستطيعى ويى ويمِِمة باسة باس قو قوععنَنَصص ي يدد أح أحليسليس   ألن ألن!.!.وهوهنعنعتمتم  الال
 

 يسجل مرقس الرسدثاًول فى إنجيله حله م غزاه..إذ ج اء يووحنّما يا أحدتالميذ الر بإلى ي سوعسيح  الم
: ِه بقوِلمهنْ ِمردا ب مىوع علسض يفاعتريا معلم رأينَا واحداً يخرج شياطين باسِمك وهو ليس يتبعنَا فمنعنَاه : قائال

وهنعال تم ..ستطيعِمى وية باسقو نَعصي دأح سلي شَراًألن يقوَل على ريعاً أنس .م نَا ألنعم ونَا فهعلي سلي ن. 
 ِة ونَتبع ما ِمن الِحكمهنْ ِمذر نتحى أنا ينبِغم ِمحذر فنت.اعرفتها منَمة يلز هاموراًى أم نرثَدحما  ُلين نتأموِح

 ِهِتكم ِحن ِملم نتعا أن بنَليقُ وي.ا أخطأوا فيِه مِهِتم بحكم لهحح صب الر أنلم ونعب أخطأ تالميذ الرلقدف ..هاعتبا
خَطئهم ِمن ذرونتَحوإال فاتنا د رسقص دالوحى أن ع يلمنا إيوال.اه  يجوز أننه فكم ِم.مله نالم اِتر نرطأ  الخَتكب

نفسهوبج هل نتصونلتِمفُر سالمع نَ ألنفِساذيرا ونقنعأننَاتنا ب ذوا نقدمة هللا خدم.م تعللين بأنالد افعوه غي ا على تنَر
عل  و..ل اهللامفيما قرأنابالتأمحاألص الِف ِمناح السهذكر  ..نستطيعأن نتع لمتلك الد الخَوسر مةسة التالي: 
 

ة فى ة فى ررة هى الغية هى الغينَنَسسحح": ةؤمنى غالطيول لمسالر ولس بيقوُل ....اءاءميمي الع العةِِةررالغيالغي  نن ِم ِمتحذرتحذر أن ن أن نجبجبيي  ::الًالًأوأو 
الحسنىسنىالح"..ولكن حين تخرج الغي رة عناالتج اه السليم تصبحاق عوبها مدمرِدة للفروالج مةإن .. ِةاعرالغيالع اء مي

قُال تفربين م ا يمجدا ال  اهللا ومدجميا تنشُئه ألنهباً تعصأع ى مويستغلها إبليسِهاِض لتحقيق أغرالشر ِةير.. 
وبالرسالة إلى مؤمنى فيلبى يوضحول نوسولس الرب ِة عراالغي لتى كان امُليتعا قبَل بهصفُ   اإليمان فكتبي 
 كتب  كورنثوسمؤمنىإلى  ِة الثانيالتِهوفى رس.. "ةِِةسس الكني الكنيطهدطهدضض م مالغيرةالغيرةِمن جهِة ِمن جهِة ": هقولاضى ب فى المِهغيرت
 ستطيعوحى ي الرنؤِمالمو .." اهللا اهللاغيرةغيرةكم كم  علي عليفإنى أغارفإنى أغار" : اهللا قائالغيرةا بأنها فهصان وو اإليمدع بغيرتِهعن 
التمييزِة  بينرغية  اهللا وهىرالالغي مقدِة و..ِةسرالغيالع مِه التىاءي ي بإىعإبليس وي از ِمننَلزمنتح اا أنِمنْه ٢.ذر 

 

يا معلم رأينَا واحداً يخرج يا معلم رأينَا واحداً يخرج " :يحسلمقاَل للسيِد اوحنا  يإن ....ااة الخاطئة لذواتنَة الخاطئة لذواتنَ النظر النظرظةظةالحالحا ما م بنَ بنَررددججيي  ::ثانياًثانياً 
 !!تينتينررا ما معنَعنَتبتب ي يسسليلي :له قوركروحنا ي يب تلميذ الر إن.."شياطين باسِمك وهو ليس يتبعنَا فمنعنَاه ألنّه ليس يتبعنَاشياطين باسِمك وهو ليس يتبعنَا فمنعنَاه ألنّه ليس يتبعنَا

ه حد وبة للرعي التب إن. اهللا؟الِد أونِم ناعتبي س لينمنا وعتب ين مناك ه بأنرشع نَا أننَة خاطئة ألنفِس نظرتْليسوأ
 ؤمنينى الم نرة أنحيحة الص والنظر.ة خاطئة نظر فهذِه.ا لنَنؤمنات تابعي والمؤمنينى الم نرأنال يجوز و

والمؤمنات منَعا ونرنَى أنفسا معهم.ويكون إحس ا نَا أنّنَاسوهماتب اعالر سيحبوع المسي ولي ِسس اهو.ولس  كتبب 
  وو ه هنن م م لكّل لكّلىىطاة لطاة لعع الم المةِِة بالنعم بالنعمقوُلقوُلأأ  ىىنّنّإإفف": عنى بقولِه هذا المحاًوضومية مؤمنى ر إلى مالتِهفى رسالرسول 

بينكمأأ  ..بينكمننال ي ال ي رىىتئتئرفو قَقَ فوم م ا يا ينبأأ  ىىغغنبن ين يربْل بْلىىتئتئر ير إإ  ىىتئتئ يرلى التعقلقللى التعكم كم ا قسا قسملكّل لكّل اُهللا اُهللام و ِم ِمدٍٍداِحاِح و قدِم ِماراًاراًقد ناإل اإلن يمه ه نّنّإإ ف ف..انانيم
كمىىا فا فكمج ج سأأا ا  لنَ لنَ واحٍد واحٍددٍٍدسععضضاءاءكثير ةة كثير..ولكن ولكن لي لي سسج ج ميعاأل األميع ععضضاء لهاء لها عا عملٌٌلم  وواحداحد..  هكذا نحنهكذا نحنالكثيرين الكثيرين ج ج سسددو و احدىى ف فاحد  
المأأسيح وسيح والمعضعضاءاءب ب عضاًضاًعلب لب عض كّلض كّلعو ليتنَا كأ.. " لآلخر لآلخراحٍداحٍد وىف اءعضسيح الم  كّلنكون٣ . لآلخراحٍد و 
 

ى رض أجل المنصلى ِم يجَلا رأى التالميذ الرلم ....اارنَرنَقوق غيقوق غيا وحا وحقوقنَقوقنَلط بين حلط بين ح الخَ الخَعدمعدم  نبنبنتجنتج: : ثاِلثاًثاِلثاً 
المقياأل بدينالواح رشرِةيرستخدماً ماس مالر بي سريرِهوع لتحمو رأوا استجوِه صلواِتِةاب حدوث المعجزة تلو 

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع             ،                   ٤٠ – ٣٨: ٩ إنجيل مرقس ١
        ٢: ١١الثانية إلى مؤمنى كورنثوس        ،                            رسالته٦: ٣رسول إلى مؤمنى فيلبى ال رسالة بولس ٢
        ٥ – ٣: ١٢الرسول إلى مؤمنى رومية  رسالة بولس ٣
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المعِةجزتد تالميذار س وعسياألم اقشُ ونَروهعاً موو نْصلوا إلى قرار بمع الرجنَل فمعوه!.لم ي عجبهمواحداً أن لي س 
يتبعهمتج رى على يِهديم عاتٌجز وعم باسسيسيح الم.!ح نْ ِمثَدهم ذلكد الون رجوع إلى الرلطلِبب شُ المِةور.! 

اختلط عليهماألم ربين ح قهمو حقه.!ور أوا أنه ذا ليِمس نوأنّقِه ح اله  يجوزله أن ستخِد يمهذا الس لطان وتلك 
القوة وهولي س مهعتبينَ فمكثيراً!.وهع م ختلط علينَا يا األمرونتع دقوقناى ح.!هل وبجنتع ىدا  ليتنَ!. اآلخرينقوقَ ح

ِحنطلب كمة علوية لنميزبي نم ا هِمو حقنَن ا فال نتجاوزه..وم ا هويرنَ لغَقٌ حا فال نتعد١.اه 
 

 ب الر قاَل.... فيِه فيِهقعقعطأ وطأ و خَ خَ له لهحححح نص نص حين حينئئطِِطخْخْ بالم بالمالرفقَالرفقَ يسوع  يسوع بب الر الرنن ِم ِم نتعلم نتعلما أنا أن بنَ بنَررددججيي: : رابعاًرابعاً 
يسال: موع له نَتموهع.!لم تص دِمر نالر ِه لتالميِذبتقريع  اتُ كلمأولو قاَل.. تأنيٍبم أو له م فى ودال  : ورقٍةٍةاع

 حر تجاٍتبير بتع أو.طأ آخرطأ بخَ الخَالج فال نع.طأخَال الج نعوع حينس يِةاعد كوٍةاعدا نتحلى بوليتنَ !.تمنَعوه
اِعشَمف.. رين اآلخَرقدالخَطأ الذى  يكونقعفيه و  وناآلخَربح ستالميِذما حدث مع  كٍةن نيالر ب. "مما أعا أعظمظمالم الم ححبة ة ب

ا نَليوا عسليون  اآلخرا كان طالمه التالميذ أنّ الخطأ وفهمب الرحح ص لقد.."نّها ال تسقط أبداًنّها ال تسقط أبداًألأل  التى تتأنى وترفقالتى تتأنى وترفق
فال يجوزنَ أن عتبرهمانَ إنّ..ا لنَاداّ أضدينِسِحيكم ائفُ طوم تعددة وال ضرِمر ن ذلكطالم تحتَا نحن ِةظل م 
وفى ِحليِبالص منَا وىم الفاِدى دخلصلي اءن اهللا الذى جالذى  اباه لنحيماسيأتى ثانية ليأخذنَا إلى سهعِد م٢. إلى األب  

 

 لماُهللااخلقنَ ي اًخ نسم تعددبْل.احٍدة ألصل و نحن وٌل أصم تعدرةةدة بإرادة حزيتمنَ. ماناً  ولسإنس عا نَتب
 ولكنّنَا معا خر عن اآليزا متم فينَ واحٍد كّل إن.خضع لكالِمِه بالكتاِب المقدس بْل نَتبع إلهاً واحد ونَونَخضع ألفكاره
ة وية واِحدكنيسُلكمب عنَضا برثوذكس وفينَا األا الكاثوليك وفينَ فينَ.ضاًعوتستانتا البر. وأواهللاالد ون فى  ينتشر

ميع تلكة جددتعائف المو .الطوهمب ركة علا ن ليتنَ. طائفٍةى فى كّلظم خضعما قالهالر بي ِهميِذوع لتالس :" نم ألن نم ألن
 ن ِم فهى.ِب والتحز واإلدانِةوح النقِد رفض ونرِهخِص فى شَ واحداًميعاً جوالد اهللاى أ ونر"ليس علينَا فهو معنَاليس علينَا فهو معنَا

وع.ع إبليسنْصسي بقاَل الر : "بهذا يعرفُعرفُبهذا يالجميع أأ   الجميعنكمإإ  ىى تالميذ تالميذنكمننكان كان لكم لكم ح ح ببب عضاًعضاً بلب ٣."عضعض لب 
 

  الرب يسوعَلقا..  باسِمِه باسِمِهاٍتاٍت قو قوصنعصنع ي يننؤِمؤِم والم والمهِِهمِِم اس اسةِِة قو قو عن عنلتالميذهلتالميذه   يسوع يسوعبب الر الرأعلنأعلن  ::خامساًخامساً 
 ركلند ا أذهاننَوني ع يفتحبالريتَ ل.. "أحد يصنَع قوة باسِمى ويستطيع سريعاً أن يقوَل على شَراًأحد يصنَع قوة باسِمى ويستطيع سريعاً أن يقوَل على شَراً  سسليلي" :ِهلتالميِذ

 الِة بالرساءا ج كم."دِِدببلى األلى األإإم وم ووو والي واليساًساًممأأ  وو ه هووسيح هسيح هوع الموع المسسييفف" ..ِهِم باساٍت قوعصنَ نَ أنستطيع نَانيمباإل نانّأ
إلى العبرو..يناني جاءرقس قوُل بإنجيل مالر ذِه لتالمِيب :"اذهبإإوا وا اذهبلى العأأالم الم لى العججممع واكرزنجيل للخليقِةنجيل للخليقِةوا باإلوا باإلع واكرزكله اا كله..  

ممننآم آم ننواعتم واعتم دخَ خَد لصلص . .ووممننلم لم ي ؤِمؤِم ينني ي دندن..  وهذه اآليوهذه اآليات تتبعات تتبعالم ؤمنينؤمنين الم..  ييخرجخرجونونالشي الشي اطين باسىىمماطين باس..و و يتكلميتكلمونون  
  ٤."أونأونررفيبفيب  ىىضضرر على الم على الميديهميديهمأأ  ونونععضض وي وي..ممههضرضر ال ي ال يميتاًميتاً م موا شيئاًوا شيئاً شرب شربننإإ و و حياٍت حياٍتحملونحملون ي ي..ديدةديدة ج جبألسنٍةبألسنٍة

 

 لقدقاو مالي هتالميذ ا ودلمسيح وحنْاولوا معهم عن الكالم بمجاهٍةران ن عاإليم الم سيح الحىصلخَبالم.. 
ا هأمماتهموا لتهديداعنصي و فلم سجُليسفر أعم ال الرمسل أنّه :"ررفعفعوا بنفس واحدٍةاحدٍةوا بنفس وص ص ولى اهللا وقالوالى اهللا وقالواإإ  تاًتاًو::  واآلنواآلن  

ييا را رببانظر إإ   انظرلى تهديدلى تهديداتهمو واتهم امنحع عامنح بيدبيدكأأ  كنني ي تكلموا بكالِموا بكالِمتكلمكلل بك بكك  ّّممججاهاهرةٍٍةربم بم ددي دِِد يكللشفَ للشفَك اء ولتجاء ولتجررآي اٍتاٍت آيوعج وعج ائبائب  
باسباسم فتاكم فتاكالقد القد وس يوس يسوعوعس....ولم ا صلا صل ولموا تزوا تزععززععالم الم كانىى الذ الذكانكانوا م كانوا م جتمعينفيِه فيِهجتمعين  .. ..وامتأل الجوامتأل الجميعِم ِمميع ننالر وحوح الر  القدس س القد
 .ورورهه الد الدرراِخاِخا أوا أو إلينَ إلينَتْتْانتهانته  الذيننح نَ.نوالهم على ِما نسيرليتنَ. ."ةٍٍةاهراهرجج بكالم اهللا بم بكالم اهللا بمونونتكلمتكلموا يوا يوكانُوكانُ

 

 حينيوجد قوة فى اسِمِه  ..اك خطاي ِمنك لخالِصِهِمة فى اس قودوج يالمسيح وعسيإن .. عزيزى القارئ 
تدعوهأو فى ضيقك أو ِضكرفى م اِع فى صركم عع دوكأخى فليتك .. إبليس تشتركفى تلك الصالةىِع م : ا انَأب
السماوى.. أسالك فى اسم يسخلصىوع ملى أن تغفر خلقَا ..ى عنِّ وتصفحقلباً جديداً لس فى وِحكنى ركوس القد.. 

ى وِنارشدى وِنعلمكى  ..ىِنقوأحيا حسما ي برضيكوي مجداس مك.. هنى بنعمة لتكونلى الغي رة المقدسة ة والنظر
الصحيحرىة لنفسى ولغي..أعطنى أن  رى رفيقاً  حكيماًأكونل غافراًبغي إلى سىءي من.. أرفعِفالتى ص ى اسم من 

سفكد ملى واثقاً ..ىليفتديِن ه تستجيب ى ألنِّ..أنّكتكٌل معلى و ِدعقلتَ ك نا مي :قبْلمي ال أخْن إلى رجارجاً خَه. 
 

 : ذلك فىإن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد.. القارئ العزيزأخى 
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 
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