كيف يقول المسيح لمؤمنين يخرجون
شياطين اذهبوا عني ال اعرفكم ؟ متي
22 :7
Holy_bible_1

الشبهة

لمن يقول يسوع هذه العبارة لليهود ام للمسلمين ؟؟ أم للنصارى الذين يقولن أننا نخرج الشياطين باسم
الرب ؟
كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك اخرجنا :متى 7عدد 22
أصرح لهم اني لم اعرفكم قط.اذهبوا عني يا فاعلي
شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة)22( .فحينئذ ّ

االثم
وعليه نرجوا من أعزائنا الذين يقولون أن القساوسة يصنعون المعجزات ويشفون المرضى ويخرجون
الشياطين باسم يسوع ,فلمن يقول يسوع هذه الكلمات أعاله ؟ هل لليهود أم للنصارى أم للمسلمين
وحقيقة ال أدري إن كان القساوسة يفعلون هذا حقيقة فما فائدة المستشفيات وما فائدة علم الطب ؟
ويكمل المشكك شبهته بالكالم عن لماذا لم يشفي احد البابا يوحنا الثاني.

الرد

باختصار هذا المثل هو عن قلة من االشخاص الذين عرفوا الرب وسقطوا بعد ان اخذوا بعض
مواهب من الروح القدس.
فقط خطأ المشكك في سؤاله انه يتكلم بصيغة االجماع فهو يسال هذه العبارة هل لكل اليهود ام
المسلمين ام النصارى وهذا غير صحيح فهذه العبارة ال تتكلم علي الكل بل البعض
وندرس معا سياق الكالم
انجيل متي 7
ِ
ِ
اسع ا ْلباب ور ْحب الطَّ ِر ُ َِّ
ِ
ِ
َّي ِ
ون
« 31اُ ْد ُخلُوا ِم َن ا ْل َباب الض ِّ
ير َ
ق ،ألَنَّ ُه َو ٌ َ ُ َ َ ٌ
يق الذي ُي َؤدِّي إلَى ا ْل َهالَ كَ ،و َكث ُ
ون ِم ْن ُه!
ين َي ْد ُخلُ َ
ُه ُم الَِّذ َ

يق الَِّذي ي َؤدِّي إِلَى ا ْلحي ِ
ين َي ِج ُدوَن ُه!
ب الطَّ ِر َ
َض َي َ
َ 31ما أ ْ
ون ُه ُم الَِّذ َ
اةَ ،وَقلِيلُ َ
ََ
ُ
اب َوأَ ْك َر َ
ق ا ْل َب َ
اخل ِذ َئاب َخ ِ
لك َّنهم ِم ْن َد ِ
ِ
ِ
ِ« 31ا ْحتَ ِرُزوا ِم َن األَ ْن ِبي ِ
اطفَ ٌة!
اء ا ْل َك َذ َب ِة الَِّذ َ
ٌ
َ
ين َيأْتُوَن ُك ْم ِبث َياب ا ْل ُح ْمالَ ِنَ ،و ُ ْ
ِ
ون ِم َن َّ ِ ِ
ِ 31م ْن ِث َم ِ
س ِك ِتي ًنا؟
ارِه ْم تَ ْع ِرفُوَن ُه ْمَ .ه ْل َي ْجتَُن َ
الش ْوك ع َن ًبا ،أ َْو م َن ا ْل َح َ
ٍ
َما َّ
ار َرِديَّ ًة،
ص َنعُ أَثْ َم ًا
ص َنعُ أَثْ َم ًا
الش َج َرةُ َّ
ار َج ِّي َدةًَ ،وأ َّ
 37ه َك َذا ُك ُّل َ
الرِد َّي ُة فَتَ ْ
ش َج َرٍة َج ِّي َدة تَ ْ
ار َج ِّي َدةً.
ص َن َع أَثْ َم ًا
ص َن َع أَثْ َم ًا
ار َرِد َّي ًةَ ،والَ َ
 31الَ تَ ْق ِد ُر َ
ش َج َرةٌ َرِد َّي ٌة أ ْ
ش َج َرةٌ َج ِّي َدةٌ أ ْ
َن تَ ْ
َن تَ ْ
طعُ َوتُ ْلقَى ِفي َّ
الن ِ
ار.
ص َنعُ ثَ َم ًار َج ِّي ًدا تُ ْق َ
ُ 31ك ُّل َ
ش َج َرٍة الَ تَ ْ
 22فَِإ ًذا ِم ْن ِث َم ِ
ارِه ْم تَ ْع ِرفُوَن ُه ْم.
هنا الرب يتكلم بوضوح عن الكذبه او المسيحيين االسميين وليس المؤمنين .وهؤالء يمكن تمييزهم
من ثمارهم .فهناك نفوس ال تثمر سوى الشوك ،هؤالء من يعيشوا على ثمار األرض الملعونة التي
وعموما
تثمر شو ًكا .هؤالء أبناء آدم األول اإلنسان العتيق ،أماّ أوالد اهلل فهم الكرمة واألغصان.
ً
عوضا عن الشوك .فالتوبة تعيدنا لكي نصبح في المسيح
ثمار
فهناك توبة لمن يريد فيبدأ يحمل ًا
ً
بطبيعة جديدة " إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة (2كو  .)37:1وهذه الطبيعة الجديدة
نلبسها أوًال في المعمودية ،وقد نخسرها بخطايانا ،ولكننا بالتوبة نستعيدها ،وهذا ما كان السيد
جيدا مت (.)11:32تلقى في النار= مصير
المسيح يعنيه بقوله إجعلوا الشجرة جيدة وثمرها ً
المعلمون الكذبة
السماو ِ
ادةَ أَِبي
بَ ،يا َر ُّ
س ُك ُّل َم ْن َيقُو ُل لِيَ :يا َر ُّ
اتَ .ب ِل الَِّذي َي ْف َع ُل إِ َر َ
ب! َي ْد ُخ ُل َملَ ُك َ
وت َّ َ َ
« 23لَ ْي َ
السماو ِ
ِ ِ
ات.
الَّذي في َّ َ َ

فهنا ايضا يؤكد ان سياق الكالم ليس عن المؤمنين بل عن الذين هم اسميين فهم يصلون باطالن
ويقولون يارب بالفم ولكنهم ال يفعلون ارادة اهلل .فاهلل ال يريد شكليات او مجرد ترديد الفاظ ولكن
اهلل يريد قلب نقي وايمان حقيقي مترجم الي افعال واضحة تشهد ان االيمان حي
رسالة يعقوب 77 :2
ه َك َذا ِ
ت ِفي َذ ِات ِه.
َع َما ٌلَ ،م ِّي ٌ
يم ُ
ضا ،إِ ْن لَ ْم َي ُك ْن لَ ُه أ ْ
ان أ َْي ً
اإل َ

فاهلل يطلب القلب الخاضع الرادته ويرفض الذي يكرمه بشفتيه اما قلبه فمبتعد عنه
إنجيل متى 8 :71
ب إِلَ َّي ه َذا َّ
يدا.
شفَتَ ْي ِهَ ،وأ َّ
ب ِبفَ ِم ِهَ ،وُي ْك ِرُمني ِب َ
َما َق ْل ُب ُه فَ ُم ْبتَِع ٌد َع ِّني َب ِع ً
الش ْع ُ
َي ْقتَ ِر ُ

فمره اخري سياق الكالم عن فقط ليس كل المسيحيين ولكن القلة االسميين فقط
ب! أَلَ ْيس ِب ِ
ِ
َخ َر ْج َنا
بَ ،يا َر ُّ
ون لِي ِفي ذلِ َك ا ْل َي ْوِمَ :يا َر ُّ
اس ِم َك أ ْ
س َيقُولُ َ
ير َ
اسم َك تََن َّبأْ َناَ ،وِب ْ
ْ
َ
ون َ
َ 22كث ُ
ٍ ِ
ين ،وِب ِ
َ ِ
يرةً؟
ش َياط َ َ ْ
اسم َك َ
ص َن ْع َنا قُ َّوات َكث َ
باسمك تنبأنا وهم يقصد بهم الذين فعال يبدؤون بمعرفة الرب ولكن بعد حين ينحرفوا وال يعملون
بما يعلمون.

باسمك اخرجنا شياطين اي انهم سمح لهم الرب ان يكون لهم سلطان اخراج الشياطين ولكنهم
بسبب هذا تكبروا وافسدهم الغرور .ولنالحظ أن يهوذا الخائن أخرج شياطين حينما كان مع
التالميذ (مت  )1:32ولكن هذا لم يمنعه ان ينحرف ويخون المسيح ويهلك.
وباسمك صنعنا قوات اي كثيرون وصلوا لعمل معجزات وأفسدهم الغرور ألنهم نسبوا هذه النعمة
ألنفسهم ففقدوا هذه النعمة.
اذا فهمنا ان العدد عن من بعد ان يعرف الرب ويصنع معجزات ولكنه يسقط سواء بتكبر او باهمال
او باي خطية بدون ان يتوب .فهو يتكلم عن القلة االسميين
ْهبوا ع ِّني يا فَ ِ
ِ ٍِ
اعلِي ِ
اإل ثِْم!
ُصِّر ُح لَ ُه ْم :إِ ِّني لَ ْم أ ْ
َع ِرْف ُك ْم قَطُّ! اذ َ ُ َ َ
 21فَحي َنئذ أ َ
فرفضهم ليس النهم صنعوا معجزات ولكن النهم كانوا فاعلي اثم رغم انهم عرفوا الرب في بداية
طريقهم الروحي ولكنهم انحرفوا واصبحوا صانعي اثم ولم يتوبوا .
ش ِّبه ُه ِبرجل ع ِ
ِ ِِ
الص ْخ ِر.
اقلَ ،ب َنى َب ْيتَ ُه َعلَى َّ
س َمعُ أَق َْوالي هذه َوَي ْع َم ُل ِب َها ،أُ َ ُ َ ُ َ
« 21فَ ُك ُّل َم ْن َي ْ
ِ
ِ
طر ،وجاء ِت األَ ْنهار ،و َهب ِ
ان
َّت ِّ
سقُ ْط ،أل ََّن ُه َك َ
الرَي ُ
احَ ،و َوقَ َع ْت َعلَى ذل َك ا ْل َب ْيت َفلَ ْم َي ْ
َُ َ
 21فَ َن َز َل ا ْل َم َ ُ َ َ َ
الص ْخ ِر.
سا َعلَى َّ
ُم َؤ َّ
سً
َّه ِبرجل ج ِ
 21و ُك ُّل م ْن يسمع أَقْوالِي ِ
الرْم ِل.
اهلَ ،ب َنى َب ْيتَ ُه َعلَى َّ
هذ ِه َوالَ َي ْع َم ُل ِب َهاُ ،ي َ
شب ُ َ ُ َ
َ َ َ َْ ُ َ
طر ،وجاء ِت األَ ْنهار ،و َهب ِ
سقُوطُ ُه
سقَ َ
َّت ِّ
ص َد َم ْت ذلِ َك ا ْل َب ْي َ
طَ ،و َك َ
الرَي ُ
ان ُ
ت فَ َ
احَ ،و َ
َُ َ
 27فَ َن َز َل ا ْل َم َ ُ َ َ َ
ِ
يما!».
َعظ ً

اما عن الشق الثاني من السؤال فقد شرحت انه ليس بالشرط ان يشفي كل مؤمن بمعجزة
وارجوا الرجوع الي ملف
لماذا لم يشفي بولس الرسول ابفرودتس العامل معه
وباختصار
فشفاء المريض بمعجزة ال يتم إالّ لو كان لحساب مجد اهلل وايمان الناس .واهلل يستخدم الشفاء
بمعجزة في بعض األحيان ،ويستخدم المرض ،وكالهما الشفاء والمرض أدوات في يد اهلل لشفاء
النفس وإلعداد اإلنسان للسماء .المرض كان عقوبة للخطية فلم يكن هناك أمراض قبل سقوط آدم
ولكن كما نقول فى القداس الغريغورى " حولت لي العقوبة خالصاً" فاهلل َح َّو َل المرض فصار وسيلة
للخالص فكما يقول معلمنا بطرس أن من تألم في الجسد كف عن الخطية3( ،بط .)3:1بل أن
األلم صار طريق الكمال (عب .)32:2أما معجزات الشفاء فاهلل يستخدمها لمن تساعده على نمو
إيمانه أو لمن ال يريد اهلل موته اآلن ويريد أن يعطيه اهلل حياة أخرى .اهلل هو صانع اإلنسان وهو
الذى يعرف ضعفاته وما الذي يصلحها ليدخل إلى السماء .واهلل ال يجبره احد فكما قال الرب يسوع
المسيح عن ايليا صانع المعجزات واليشع ايضا
انجيل لوقا 1
ِ
ِ ِ
يل ِفي أَي ِ
ِ
اء ُم َّدةَ ثَالَ ِث
َ 21وِبا ْل َح ِّ
ين أ ْ
ُغلِقَ ِت َّ
س َرِائ َ
َّام إِيلِيَّا ِح َ
يرةً ُك َّن في إِ ْ
الس َم ُ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إ َّن أ ََرام َل َكث َ
ان ُجوعٌ َع ِظيم ِفي األ َْر ِ
ض ُكلِّ َها،
ين َو ِستَّ ِة أَ ْ
ش ُه ٍر ،لَ َّما َك َ
ِس ِن َ
ٌ
ِ
ٍ
اح َد ٍة ِم ْنها ،إِالَّ إِلَى ٍ
 21ولَم يرس ْل إِيلِيَّا إِلَى و ِ
اء.
َ
ص ْي َد َ
ص ْرفَة َ
ام َأرَة أ َْرَملَة ،إِلَى َ
َ
َ ْ ُْ َ
ْ

الن ِب ِّي ،ولَم يطَ َّهر و ِ
ِ
ِ
ش َع َّ
يل ِفي َزَم ِ
ان
س َرِائ َ
ان أَلِي َ
اح ٌد ِم ْن ُه ْم إِالَّ ُن ْع َم ُ
ير َ
ون َكا ُنوا في إِ ْ
َ ْ ُ ْ َ
َ 27وُب ْر ٌ
ص َكث ُ
الس ْرَي ِان ُّي».
ُّ
وايضا بنفس المقياس كثيرون ماتوا في زمن بولس الرسول ولكن اهلل اقام افتيخوس فقط علي يد
بولس وهذا فقط لتمجيد اهلل
وبولس الرسول نفسه كان به شوكة في الجسد رغم انه شفي كثيرين
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 7 :72
ِ
اإل ْعالَ َن ِ
َولِ َئالَّ أ َْرتَ ِف َع ِبفَ ْر ِط ِ
س ِدَ ،مالَ َك َّ
طِ
ان لِ َي ْل ِط َم ِني ،لِ َئالَّ أ َْرتَ ِفعَ.
الش ْي َ
يت َ
ُع ِط ُ
ات ،أ ْ
ش ْو َك ًة في ا ْل َج َ

وبولس الرسول لم يشفي تلميذه تيموثاوس
رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 22 :1
ِ
َج ِل م ِع َد ِت َك وأ ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
يرِة.
الَ تَ ُك ْن ِفي َما َب ْع ُد َ
ش َّر َ
َ ْ
اب َماءَ ،ب ِل ْ
َسقَام َك ا ْل َكث َ
استَ ْعم ْل َخ ْم ًار َقليالً م ْن أ ْ َ

فليس من الشرط ان يشفي كل المرضي في كل مكان ليكون اثبات لموهبة الشفاء .وايضا
المسيحية تحترم جدا الطب ودوره وتكلم سفر يشوع بن سيراخ عن الطب
سفر يشوع بن سيراخ 7 :28

اعط الطبيب كرامته الجل فوائده فان الرب خلقه
وايضا لوقا البشير كان طبيب
والرب يسوع المسيح استخدم امثلة بالطبيب
إنجيل متى 72 :9
ِ
َفلَ َّما ِ
ط ِب ٍ
ضى.
َّاء إِلَى َ
سوعُ قَ َ
يب َب ِل ا ْل َم ْر َ
ال لَ ُه ْم« :الَ َي ْحتَ ُ
اج األَصح ُ
سم َع َي ُ
َ

فالمعجزات اثبات لاليمان احيانا ولكن ليس بشرط في كل حالة اي انها استثناء وليس قاعدة واال
ما كانت معجزة ان كانت هي القاعدة .اذا هي في حاالت خاصة في اوقات خاصة علي سبيل
المثال عالمة لغير المؤمنين لتفتيح اعينهم.

واخي ار المعني الروحي
من تفسير ابونا تادرس يعقوب واقوال االباء
كديان مرهب،
ّ
السيد عن يوم مجيئه األخير ،حيث فيه يلتقي مع األشرار ال كعريس مفرح بل ّ
يحدثنا ّ
الشياطين وصنعهم قوات
ال تشفع فيهم صلواتهم الطويلة الباطلة ،وال ك ارزتهم باسمه ،وال إخراجهم ّ
باسمه ...فهو ال يعرفهم ألنهم فعلة إثم.

الخطية
المقدسين ،وال يعرف األشرار فعلة اإلثم ،لهذا عندما سقط آدم في
وخدامه ّ
اهلل يعرف أوالده ّ
ّ
الجنة ،ويعلم كل ما قد
سأله :أين أنت؟ وكما يقول القديس جيروم[ :كان اهلل يعرف أن آدم في ّ
لكنه إذ أخطأ آدم لم يعرفه اهلل ،إذ قال له :أين أنت؟] ][378كأنه ال يراه ،ألن آدم اعتزل
حدثّ ،
الخطية وظلمة الموتُ ].يعلّق القديس أغسطينوس على قول
البر ،فصار تحت ظالل
ّ
النور اإللهي و ّ
البر الذي أعرفه] ].[379فاهلل ال يرانا في نوره
السيد" :ال أعرفكم" هكذا[ :ال أراكم في نوري ،في ّ
قوات وانما حينما نحيا معه وبه ونسلك
عندما نطيل الصلوات ا
باطال أو نكرز باسمه أو نصنع ّ
طريقه .وفيما يلي بعض تعليقات لآلباء في ذلك:
تتعجب ألن كل
أما أنت فال ّ
* إنهم ّ
يتعجبون ألنهم يعاقبون مع أنهم صنعوا معجزاتّ ،
انية لم يساهموا فيها من جانبهم بشيء ،لذا فهم
مج ّ
المواهب ّإنما أُعطيت لهم كهبة ّ
جدا فال
يعاقبون بعدل ،إذ هم جاحدون َمن أكرمهم ...لنخف أيها
األحباء ولنهتم بحياتنا ا
ّ
ُنحسب أش ار ار ألننا لم نصنع معجزات اآلن .ألن المعجزات ال تفيدنا في شيء وكما أن
يضرناّ ،إنما نهتم بكل فضيلة].[380
عدم صنعها ال ّ
القديس يوحنا الذهبي الفم
الشياطين فهو هبة من
أما إخراج ّ
* كتابة أسمائنا في السماء برهان على حياتنا الفاضلةّ ،
المخلّص ،لذلك يقول للذين يفتخرون بعمل القوات دون ممارسة الحياة الفاضلة" :ال
أعرفكم" ،إذ ال يعرف اهلل طريق األشرار].[381
القديس أثناسيوس الرسولي

والمجد هلل دائما

