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 يسوع يشفي ابن خادم امللك
54-43:4يوحنا   

 
ب بك حبفاوة كلَّما التقى بك؟  ار أحدً تذكُّ  سؤال للمناقشة: هل يجعلك تشعر شعورًا جيًِّدا؟ ل ماذا يفعليرحِّ  

 
َس لَِنِيبٍّ َكَراَمٌة ِيف لَيْ «َألنَّ َيُسوَع نـَْفَسُه َشِهَد َأْن:  َوبـَْعَد اْليَـْوَمْنيِ َخَرَج ِمْن ُهَناَك َوَمَضى ِإَىل اْجلَِليِل،

ُْم فـََلمَّا َجاَء ِإَىل اْجلَِليِل قَِبَلُه اْجلَِليِليُّوَن، ِإْذ َكانُوا َقْد َعايـَُنوا ُكلَّ َما فـََعَل ِيف ُأوُرَشِليَم ِيف  .«َوطَِنهِ  اْلِعيِد، َأل�َّ
 اْجلَِليِل، َحْيُث َصَنَع اْلَماَء َمخًْرا. وََكاَن َخاِدٌم لِْلَمِلِك َفَجاَء َيُسوُع َأْيًضا ِإَىل قَا�َ  .ُهْم َأْيًضا َجاُءوا ِإَىل اْلِعيدِ 
َع َأنَّ َيُسوَع َقْد َجاَء ِمَن اْليَـُهوِديَِّة ِإَىل اْجلَِليِل، اْنطََلَق ِإلَْيِه َوَسأََلُه َأْن  .ابـُْنُه َمرِيٌض ِيف َكْفرَِ�ُحومَ  هَذا ِإْذ مسَِ

الَ تـُْؤِمُنوَن ِإْن َملْ تـََرْوا آَ�ٍت «فـََقاَل َلُه َيُسوُع:  .نَُّه َكاَن ُمْشرِفًا َعَلى اْلَمْوتِ يـَْنِزَل َوَيْشِفَي ابـَْنُه ألَ 
اْذَهْب. ِابـُْنَك «قَاَل َلُه َيُسوُع:  .«َ� َسيُِّد، اْنِزْل قـَْبَل َأْن َميُوَت اْبِين «قَاَل َلُه َخاِدُم اْلَمِلِك:  «َوَعَجاِئبَ 

َوِفيَما ُهَو َ�ِزٌل اْستَـْقبَـَلُه َعِبيُدُه َوَأْخَربُوُه قَائِِلَني:  .ُجُل اِبْلَكِلَمِة الَِّيت قَاَهلَا َلُه َيُسوُع، َوَذَهبَ َفآَمَن الرَّ ». َحيٌّ 
اَعِة السَّابَِعِة َأْمِس ِيف السَّ «فَاْسَتْخَربَُهْم َعِن السَّاَعِة الَِّيت ِفيَها َأَخَذ يـَتَـَعاَىف، فـََقاُلوا َلُه:  .«ِإنَّ ابـَْنَك َحيٌّ «

َفآَمَن ُهَو ». ِإنَّ ابـَْنَك َحيٌّ «فـََفِهَم اَألُب َأنَُّه ِيف تِْلَك السَّاَعِة الَِّيت قَاَل َلُه ِفيَها َيُسوُع:  .«تـَرََكْتُه اْحلُمَّى
ُتُه ُكلُّهُ   )54-43:4(يوحنا  .يَِّة ِإَىل اْجلَِليلِ هِذِه َأْيًضا آيٌَة اَثنَِيٌة َصنَـَعَها َيُسوُع َلمَّا َجاَء ِمَن اْليَـُهودِ  .َوبـَيـْ

 
 كرامة يف وطنهال   
ر و قرأ� يف الدرس السابق عن املرأة السامريَّة   أنَّ يسوع مكث يومني كاملني يف منطقة السامريني يبشِّ

 برأيكم ملاذا). 45ما وصل إىل منطقتهم (ع داجلليليني قبلوه عن أهل سوخار قبل أن يتجه مشاًال. ونقرأ أنَّ 
بال كرامة إالَّ يف وطنه ومن مث قال إنَّ اجلليليني قبلوه؟ يبدو أنَّ هناك تناقًضا. يقول  ذكر يوحنا أنَّ ليس نيبٌّ 

كان يشري إىل أنَّ يهود أورشليم مل يستقبلوه، ابلرغم من أنَّه ُولد يف بيت حلم اليهوديَّة املقاربة البعض إنَّ يوحنا  
يوحنا قد كتب أنَّ يسوع أاثر بلبلة يف أورشليم عندما صرف الباعة من ألورشليم من �حية اجلنوب. وكان 
 ) لذلك مل يقبله القادة الدينيون هناك.16-15:2اهليكل مستخدًما السوط (يوحنا 

ف يف خيرب� لوقا أنَّ يسوع بعدما اعتمد على يد يوحنا املعمدان ذهب مشاًال إىل الناصرة ومل يتوقَّ 
ر املساكني وليعتق املساجني ويشفي سوخار. وهناك قرأ من إشع ياء قائالً إنَّ روح السيِّد الرّب عليه ليبشِّ
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ِإنَُّه اْليَـْوَم َقْد َمتَّ هَذا اْلَمْكُتوُب "العمي. قرأ املقطع الذي يعرف اجلميع أنَّه يشري إىل املسيح وانتهى ابلقول: 
اْحلَقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّه لَْيَس "يسوع قال يف بلدته: يتابع لوقا ليقول إنَّ  ).21-16:4" (لوقا .ِيف َمَساِمِعُكمْ 

م: "َقاُموا َوَأْخَرُجوُه َخارَِج اْلَمِديَنِة، َوَجاُءوا بِِه َنِيبٌّ َمْقُبوالً ِيف َوطَِنِه."  فكانت ردَّة فعل سكَّان الناصرة أب�َّ
 ). 29:4(لوقا.ًة َعَلْيِه َحىتَّ َيْطَرُحوُه ِإَىل َأْسَفٍل"ِإَىل َحافَِّة اْجلََبِل الَِّذي َكاَنْت َمِدينَـتـُُهْم َمْبِنيَّ 

خادم (خادمة)  ك مل يكن مرغواًب به هناك؟ هل تظن أنَّ ملاذا ليس لنيب كرامة يف وطنه؟ ملاذا برأي
 من أن يكون ما يريده هللا أن يكون؟ دَّ حيُ هللا ميكن أن 

 
 فيصبح مبقدور� القيام )8:1ايل (أعمال الرسل ة من األعروح هللا علينا، نُعطى قوَّ  عندما حيلُّ  

من  فأنت ابن (ابنة) هللا احليِّ  ابملسيح اكنت مؤمنً   ابإلميان ونؤمن بكلمة هللا. وإنم بينما نتقدَّ  أبعمال هللا
يًعا َأبـَْناُء ِهللا اِبِإلميَاِن اِبْلَمِسيِح َيُسوعَ :"دم يسوع. يقول الكتاب املقّدس خالل " .ألَنَُّكْم مجَِ

تدل على ة استخدامنا هلا يوكيف ، عالقة معاهدة مع هللاكبرية إذ دخلنا يفلدينا قدرة  ). 26:3(غالطية
من قدراتنا  أهل موطننا، من حياول أن ُحيدَّ  ). لكن ال بدَّ أن نُواجه، خاصة من12-11:11امتناننا له (مىت

ها املسيح. فبالنسبة هلم أنت جمرَّد ابن صيَّ  اد مسك، أو ميكانيكي، أو �دل، أو كما يراك اليت أعطا� إ�َّ
 الناس. أمَّا الكتاب املقدَّس فيخرب� أنَّ كلَّ األشياء تصبح جديدة عندما نولد من جديد! 

اآلَن  ِإًذا َحنُْن ِمَن اآلَن َال نـَْعِرُف َأَحًدا َحَسَب اجلََْسِد. َوِإْن ُكنَّا َقْد َعَرفْـَنا اْلَمِسيَح َحَسَب اجلََْسِد، لِكنِ "
ِإًذا ِإْن َكاَن َأَحٌد ِيف اْلَمِسيِح فـَُهَو َخِليَقٌة َجِديَدٌة: اَألْشَياُء اْلَعِتيَقُة َقْد َمَضْت، ُهَوَذا اْلُكلُّ  .الَ نـَْعرِفُُه بـَْعدُ 

 ). 17-16:5كورنثوس   2(."َقْد َصاَر َجِديًدا

األشياء العتيقة قد مضت، هوذا . املاضي قد ماتأنَّ متاحة أمامنا، و  ةيعين أنَّ فرًصا عديد ذاما 
اآلخرون كما يغفر هللا لنا. وتبقى يف ذاكرة املقرَّبني منَّا تصرُّفاتنا . لكن، ال يغفر لنا قد صار جديًدا الكلّ 

ر منها. وخصائلنا اجليِّدة والسيِّئة على حدٍّ سواء ما يشكِّل صورة ذهنية عن ما نكون حنن واليت يصعب التحرُّ 
ق مبا تقوله كلمة هللا عنَّا ونؤمن بتلك الكلمات بدل أن نصدِّق تلك الصورة القدمية عنَّا أو علينا أن نتعلَّ 

لكي نتغريَّ بتجديد أذهاننا.  . جيب أن "نقتات روحيًّا" على كلمة هللانفوسنا األكاذيب اليت يقوهلا لنا عدوُّ 
. لكن ال بدَّ أن نقابل من دِّمها لنا أفكار�ويعيننا الروح القدس لكي نتحرَّر من تلك الصورة الذهنية اليت تق

 سيضع املعطِّالت يف دربنا. أمَّا كلمة هللا فتخرب� التايل:
 ). 13:4"َأْسَتِطيُع ُكلَّ َشْيٍء ِيف اْلَمِسيِح الَِّذي يـَُقوِّيِين." (فيلييب 
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عنَّا مثل: "لن  ننا مبا يقولو عليبينما كنَّا ننمو، وما زالوا يؤثِّرون  ون يف حميطنالقد أثَّر علينا العديد
فكيف يستطيع أن  ،أمر،" "هذا ما كان عليه طوال حياته،" أو "مل يتخرَّج من اجلامعة حىت ينجح يف أيِّ 

 ...!" لكلمات الناس أثر كبري علينا وما علينا سوى أن نذكِّر أنفسنا بكلمة هللا اليت تقول:
ُتْم تـَُقوُلوَن ِلَعَدِم ِإميَاِنكُ «"فـََقاَل َهلُْم َيُسوُع:  ْم. فَاحلَْقَّ َأُقوُل َلُكْم: َلْو َكاَن َلُكْم ِإميَاٌن ِمْثُل َحبَِّة َخْرَدل َلُكنـْ

َتِقُل،  ، 20:17" (مىت .َوَال َيُكوُن َشْيٌء َغْريَ ُممِْكٍن َلَدْيُكمْ ِهلَذا اْجلََبِل: انـَْتِقْل ِمْن ُهَنا ِإَىل ُهَناَك فـَيَـنـْ
 التشديد مضاف).

سباق امليل يف أربع "�خذ مثل ن التحليق يف معرفة هللا هي عقولنا. دعو� عحيد الذي يعيقنا األمر الو 
  :"دقائق

  
م   ندمون جتاوزه منذ عهد اليو�نيني الذيأتذكر سباق امليل يف أربع دقائق؟ حاول األق" خيرب تراثهم أ�َّ

 سرعتهم. وقد حاولوا أيًضا تناول حليب النمرةك يزيد من كانوا جيعلون األسود تطارد الراكضني ظانِّني أنَّ ذل
منا) وليس أي نوع من احلليب الذي تشرتيه من املتاجر. ختيَّل حماولة "حلب"  الطازج طات يف أ�َّ (بدل املنشِّ

منر! (أعتقد أنَّ جمرَّد النجاح يف حلب منر هو اجناز ر�ضي ابمتياز!) لكن ابءت كل حماوالهتم ابلفشل، ومل 
إكمال سباق امليل يف أربع دقائق. لذلك قرَّروا أنَّه من املستحيل إكمال سباق امليل يف أربع يستطع أحد 

الصاحلة،  غري تركيبتنا اجلسدية بسبب ذلك دقائق أو أقّل. وصدَّق الناس األمر طوال ألف سنة معلِّلني
ل واحد كذَّب األطبَّاء وما إىل هنالك من ماليني األسباب. إىل أن أتى رج نارائتومقاومة الريح، وضعف 

حاولوا قبله وفشلوا. فلدهشة اجلميع وبعد أن اجتاز روجر  نائني الذيواملدرِّبني والر�ضيني واملاليني من العدَّ 
اجتياز ذلك السباق. ويف السنة املاضية اء ق، استطاع سبعة وثالثون عدّ ابنيسرت سباق امليل يف أربع دقائ

أن جيتازوا ذلك السباق. بكالم آخر، إذ  اء من أصل ثالثة عشرشر عدّ وخالل سباق واحد استطاع ثالثة ع
يف املرتبة األخرية يف سباق نيويورك اعُترب أنَّه حقَّق  اء الذي حلَّ نرجع بضعة عقود إىل املاضي فإنَّ العدَّ 

 املستحيل. 
لسيطرة ، ومل يكتشف أحدهم كيفية اما الذي حصل ابلفعل؟ فلم جتِر أي تدريبات غري اعتيادية

    1 "على الريح، ومل تتطوَّر فجأة تركيبة اإلنسان الفيزيولوجية. لكن ما تغريَّ هو موقف اإلنسان.

                                                 
1 Developing the Leader Within You, by John Maxwell, Nelson Publishers, Page 95. * authors comments. 
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ال تدع اآلخرين، �هيك عن فكرك، أن يبنوا حواجز تعيقك من أن تصبح مايريده هللا لك. خيرب� 
ٍة." (كولوسي اَألْمُر الَِّذي َألْجِلِه َأتْـَعُب َأْيًضا ُجمَاهِ "الكتاب املقدَّس:  ًدا، ِحبََسِب َعَمِلِه الَِّذي يـَْعَمُل ِيفَّ بُِقوَّ

 حترَّر من أتثري أهل بلدتك! ). 29:1
 ما هي بعض الكلمات اليت جرحتك يف املاضي واليت ما تزال تذكرها؟ 

 
 إميان خادم امللك

ل يشري إىل السبب يسوع زار الناصرة، ب ال يذكر البشري يوحنا يف النص الذي حنن بصدد دراسته أنَّ 
الذي مل يشجعه على البقاء هناك إذ أنَّ أهل بلدته مل يقبلوه. خيرب� يوحنا أنَّ يسوع ذهب إىل قا� اجلليل اليت 

م 2:21حبفاوة. كانت قا� مسقط رأس نثا�ئيل (يوحنا  ااستقبله أهلهو ، تبعد بضعة أميال مشاالً  )، ويبدو أ�َّ
). ويضيف 11:2حيث حوَّل املاء إىل مخر (يوحنا  هاأوىل عجائبه فيابتوا هناك. وكان يسوع قد أجرى 

ما الذي جرى  ).45(ع  ِإْذ َكانُوا َقْد َعايـَُنوا ُكلَّ َما فـََعَل ِيف ُأوُرَشِليَم ِيف اْلِعيدِ سكان قا� قبلوه  يوحنا أنَّ 
كيف أنَّ يسوع قلب موائد   قلوهبم ابلفخر لكون يسوع من اجلليل؟ كان يوحنا قد أخرب� يف العيد والذي مأل

العجائب اليت أجراها يف  وذكر أيًضا ،ف استخدم السوط إلخراجهم من هناكالصيارفة يف اهليكل وكي
 أوروشليم:

ِه، ِإْذ رََأْوا اآلَ�ِت الَِّيت َصَنعَ  " (يوحنا ."َوَلمَّا َكاَن ِيف ُأوُرَشِليَم ِيف ِعيِد اْلِفْصِح، آَمَن َكِثريُوَن اِبمسِْ
23:2.( 

أال تفتكر أنَّ جليلييِّ كفر�حوم رجعوا إىل بيوهتم بعد عيد الفصح مدهوشني مبا فعل يسوع. وكان 
خلادم امللك الذي كان يعيش يف كفر�حوم كل الثقة أبنَّ يسوع يستطيع أن يشفي ابنه ألنَّه كان قد مسع 

 basilikosالعبارة "خادم امللك" من األصل اليو�ين تُرمجت أخبار العجائب اليت حصلت يف أورشليم. 
يف رتبته  تساعدهواليت تعين "رجل امللك". كان ذا رتبة عالية وكان أقرب القوَّاد املقرَّبني هلريودوس. لكن مل 

ابنه. وبينما رأى صحة ولده تتهاوى دون أمل، مسع عن املعجزات اليت قام هبا يسوع فكُرب أمله وثقته  شفاء
 . ابهلل

تما القصص اليت مسعتها اليت ُخترب عن حياة  وشهادات شفاء واستجاابت صلوات أثَّرت  تغريَّ
 بك وشجَّعتك؟ شارك بعًضا منها ابختصار مع اآلخرين. 

 
 أربع قفزات إميان اختذها خادم امللك 



 5 

هلا تلفتين أمور يف خادم امللك هذا. أوَّ . دفعه إميانه ليسافر تسعة عشر ميًال ليقابل يسوع )1
أنَّه مل يرتك اهتمام ورعاية الولد لزوجته بل ذهب هو نفسه. كان ابمكانه وبكل بساطة 

اىل ابنه؛ فهو ال بدَّ كان شديد االنشغال بسبب منصبه ارسال خادم يستدعي يسوع ليأيت 
الرمسي. نقرأ أنَّه كان ساكًنا يف كفر�حوم مبحازاة حبر اجلليل، فكان عليه أن يسافر مسافة 

 عشر ميًال. وميكنكم ز�رة املوقع التايل لدراسة خريطة تلك املنطقة: تسعة
http://bibleatlas.org/full/cana.htm  لقد جازف إذ كان ابمكانه ز�رة .

سه سريجو يف املسيح وقرَّر أنَّه إن ذهب هو بنفه وضع ثقته طبيب يف ذلك الوقت، لكنّ 
بدَّ أن فرتة إىل كفر�حوم ليضع يديه على ابنه. وال  يسوع أن يقطع التسعة عشر ميالً 

خوفًا من  ساعات اليت قضاها يف السري إىل قا� كانت ابلتأكيد فرتة انكسار وأتملٍُّ اخلمس 
أن خيسر ابنه. هل اختذ القرار الصائب؟ ماذا لو كان يسوع مشغوًال؟ هل يقدر يسوع أن 

م ابألمور كما مسع عنه؟ هل سأحلق بيسوع وأعود معه إىل البيت؟ أتساءل إن كان يقو 
 األب كان متأكًِّدا أنَّ ابنه سيموت. الولد يف غيبوبة عندما تركه أبوه. ومن الواضح أنَّ 

يشري  أنَّه سأله أن يذهب، واملعىن الضمينّ  47نقرأ يف العدد ترجَّى يسوع أبن يساعده.  )2
 ًال أنَّه؛ فلم يكن ذلك الرجل سيرتاجع. وضع كل ثقته بيسوع متأمِّ يف ترجيتهإىل أنَّه استمر 

ليصلِّي من أجل ابنه. علم أنَّ ابنه مشرف على املوت (ع سوف يقبل أبن يرافقه إىل منزله 
 .      فقد األملوقد  مستعجالً  )، وأنَّ املسألة مسألة وقت. ترجَّى ألنَّه كان47

رمبا آن ك مل تفعل إىل اآلن. بقوهلا ولكنَّ  لطاملا رغبت مور ما لعزيز على قلبكا آن األوان لقول أرمبَّ 
 . حنب أن نعتقد أنَّ ما زال لدينا الوقت الكايف، لكن مجيعنا األوان للقيام أبمور لطاملا رغبتما ابلقيام هبا سو�ًّ

ل للغد ما ميكنك . فال متشي الر�ح مبا ال تشتهي السفن وم. يصعب على البعض التفوُّه ن تقوم به اليأتؤجِّ
بكلمة "أحبك"، أو ما شابه ذلك. إّينِ متأكِّد أنَّ الرجل أمضى رحلة اخلمس ساعات ميشي أبسرع ما 

ا للغاية، وكان مستعدٍّا مًّ تمهفكرة خسارة ابنه. كان ذلك رجًال مل يتقبَّل ميكن، وأنَّه صرف وقًتا يف الصالة. 
 لن تفعل أنت األمر نفسه؟         أمر لُيشفى ابنه. أ يام أبيِّ قلل

يبدو جواب يسوع له قاسًيا، إال أنَّه كان موجًَّها للجموع الذين من حوله املتحمِّسني ألعجوبة 
بينما يطلب من يضفي رهبة  أبمل أن جديدة يقوم هبا الرب. ال بدَّ أنَّ خادم امللك كان البًسا ثيابه الرمسية

من حوله لريوا ماذا حيصل. وقد علم يسوع الدوافع والطبيعة البشرية،  جذب الناسيسوع أن يصلِّي البنه. 
فـََقاَل َلُه َيُسوُع: "َال تـُْؤِمُنوَن فأراد أن يدعه �خذ خطوة أبعد يف مسرية إميانه. أراده أن يؤمن دون أن يرى. 

http://bibleatlas.org/full/cana.htm


 6 

تِّش عن رجال ونساء يؤمنون الكلمات أنَّ الربَّ يف تلك يبدو من). 48ِإْن ملَْ تـََرْوا آَ�ٍت َوَعَجاِئَب."(ع 
أثر املسامري  ملوت أظهر يسوع نفسه لتوما وأراهحىت عندما ال يرون عجائب هللا. وبعد قيامته من ا بهويثقون 

). 29:20(يوحنا.ألَنََّك رََأيـَْتِين َ� تُوَما آَمْنَت! طُوَىب لِلَِّذيَن آَمُنوا َوملَْ يـََرْوا""يف يديه ورجليه مث قال له: 
                  يساعدهم على اإلميان: مل يروا أيَّ برهان حىت ولو يريد من أوالده أن يثقوا به ويؤمنوا بكالمه فيسوع

 َألّينِ اْحلَقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ َمْن قَاَل ِهلَذا اْجلََبِل: انـَْتِقلْ . لَِيُكْن َلُكْم ِإميَاٌن اِبهللِ «فََأَجاَب َيُسوُع َوقَاَل َهلُْم : "
ِلذِلَك َأُقوُل . ، َفَمْهَما قَاَل َيُكوُن َلهُ َبْل يـُْؤِمُن َأنَّ َما يـَُقولُُه َيُكونُ ، َوَال َيُشكُّ ِيف قـَْلِبهِ َواْنَطرِْح ِيف اْلَبْحِر! 

َيُكوَن َلُكمْ َلُكْم:                  )42-22:11" (مرقس.ُكلُّ َما َتْطلُُبونَُه ِحيَنَما ُتَصلُّوَن، فَآِمُنوا َأْن تـََناُلوُه، فـَ
 

 منَّا أن نؤمن قبل أن نرى؟  ملاذا يريد هللا
  

اْذَهْب. اِبـُْنَك َحيٌّ." قال يسوع للرجل: "آمن عندما قال يسوع إنَّ ابنه سوف ُيشفى.  )3
). لو كنت مكانه لقلت: "ماذا؟ أليست هناك أيَّة عالمة؟ وال صالة؟ ما كان 53(ع 

ف يل أن أعرف أنَّ ما تقوله صحيح؟ هل تعين هذا؟ ال جيب أن تسري األمور هكذا! كي
يديك عليه؟          أبنَّه يُفرتض عليَّ أن أؤمن أن الشفاء متَّ من دون أن تذهب وتضع 

أنَّه صدَّق كالم يسوع حرفيًّا . نقرأ ال بدَّ أنَّ أسئلة كثرية جالت يف فكره ومل يتفوَّه هبا
 عمل العقل ويركِّز على تغيري القلب. خذ مثاًال وانطلق عائًدا يف طريقه. أحياً� يتجاهل هللا
. كان قد ُأصيب عظيًما وقائًدا يف جيش أرامعلى ذلك قصة نعمان الذي كان رجًال 

 إىل أليشع نيب إسرائيل العظيم طالًبا الشفاء:       أابلربص والتج
فََأْرَسَل ِإلَْيِه َألِيَشُع َرُسوًال . ِت َألِيَشعَ َفَجاَء نـُْعَماُن ِخبَْيِلِه َوَمرَْكَباتِِه َوَوَقَف ِعْنَد اَبِب بـَيْ "

، َفَريْجَع حلَُْمَك ِإلَْيَك َوَتْطُهرَ «يـَُقوُل:  فـََغِضَب .« اْذَهْب َواْغَتِسْل َسْبَع َمرَّاٍت ِيف األُْرُدنِّ
ُد ُهَوَذا قـُْلُت ِإنَُّه َخيُْرُج ِإَيلَّ، َويَِقُف َوَيْدُعو ابِ «نـُْعَماُن َوَمَضى َوقَاَل:  ْسِم الرَّبِّ ِإهلِِه، َويـَُردِّ

يِع . َيَدُه فـَْوَق اْلَمْوِضِع فـََيْشِفي األَبـَْرصَ  َألَْيَس َأاَبنَُة َوفـَْرفـَُر َ�َْرا ِدَمْشَق َأْحَسَن ِمْن مجَِ
َم َعِبيُدُه فـَتَـَقدَّ .َورََجَع َوَمَضى بِغَْيظٍ » ِمَياِه ِإْسَرائِيَل؟ َأَما ُكْنُت َأْغَتِسُل هِبَِما فََأْطُهَر؟

َ� َأاَبَ�، َلْو قَاَل َلَك النَِّيبُّ َأْمًرا َعِظيًما، َأَما ُكْنَت تـَْعَمُلُه؟ َفَكْم اِبْحلَِريِّ «وََكلَُّموُه َوقَاُلوا: 
فـَنَـَزَل َوَغَطَس ِيف اُألْرُدنِّ َسْبَع َمرَّاٍت، َحَسَب قـَْوِل .« ِإْذ قَاَل َلَك: اْغَتِسْل َواْطُهْر؟

 .            )14-9:5ملوك 2(."، فـََرَجَع حلَُْمُه َكَلْحِم َصِيبٍّ َصِغٍري َوَطُهرَ رَُجِل هللاِ 
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طلب منه أن يغطس يف أحد أ�ر دمشق، لكن كان إميان نعمان حمدوًدا. وقد ي أن كان إبمكان هللا
ركَّز على تغيري قلبه. ظنَّ أنَّ أليشع سوف خيرج ويلّوِح بيديه فُيشفى من الربص. لكنَّ هللا جتاهل عمل عقله و 

أوًال مل خيرج أليشع من بيته بل أرسل الرسالة مع خادمه. وكان ال بدَّ له أن يتواضع ويغطس يف مياه �ر 
حن طاعتنا أبن يطلب منَّا أن خيسر شفاءه بسبب كرب�ئه. خيتار هللا أحياً� أن ميتاألردن املوحلة. وكاد أن 

هللا كنيسته يف منطقة كولشسرت يف  راشاركها معي أحد القسس حني ز دثة أبمر اتفه للغاية. أذكر حا منقو 
الشفاء. كانت إحدامها تعاين من أمل مربح يف ا اإلميان تعليًما عن تحديث مسعت سيداتنأسكس، إنكلرتا. 

الظهر، وشعرت الثانية بوخز خفيف يف كعب رجلها ففسرت األمر أبنَّ هللا يريدها أن تقف على ظهر 
 أطاعت تلك السيدتني وحترَّك هللا فإنَّ هللا شفى أمل الظهر ابلكامل!  ،أ! قامتا بذلك، وصدِّقصديقتها فترب 

جيب أن منارس ذلك، بل كانت هذه خطوة إميان حتدث مرَّة واحدة متاًما كما  هبطريقة عجيبة. ال أعتقد أنَّ 
  غطس نعمان يف �ر األردن سبع مرات.

اليوم إىل نقرأ أنه مل يصل إىل بيته  دَّق كالم يسوع وعاد بسالم.هكذا فإنَّ خادم املك اختار أن يص
 التايل. ما الذي حصل؟ رمبا كان واثقا مبا صدَّق فبقي حىت بعد الظهر. وعلم عندما وصل إىل البيت أنَّ 

حني قال له يسوع:"ابنك حي." (ع ا )، متامً 25يف الساعة السابعة من اليوم السابق (ع  األعجوبة حدثت
كانت الساعة السابعة تعادل الساعة الواحدة بعد الظهر، فكان لديه ما يكفي من الوقت ليمشي ).  53

اخلمس ساعات يف طريق العودة لكن لسبب ما مل يعد إىل البيت حىت اليوم التايل. أود أن أسأله عن السبب 
 عندما أقابله!

ورأى عائلته. وال بدَّ أنَّ  عندما وصل إىل البيت غمره الفرح . ال بدَّ أنَّ آمن هو وأهل بيته )4
يسوع إنَّ ابنه  اأهل بيته آمنوا عندما علموا أنَّ الصيب ُشِفي يف اللحظة اليت قال له فيه

. لقد ملست هذه األعجوبة حياهتم مجيعهم وليس فقط حياة الصيب. والالفت للنظر حي
يـَُو�َّ  داهن تدعىأنَّ كثريات خدمن الرب من أمواهلن وكانت إح 3-1:8أنَّنا نقرأ يف لوقا 

 إلقامته، ورمبا  امللك هريودس أنتيباس كفر�حوم مكا�ً ذ ختّ ا. اْمرَأَُة ُخوزِي وَِكيِل ِهريُوُدسَ 
خدمت يسوع. ال ميكننا اجلزم، ف ،شفى يسوع ابنه ذيال نفسه الوكيل يو� زوجة كانت

رت دعم خدمة لكن من املنطقي أن تكون تلك العائلة قد أتثرت مبا فعله يسوع معها فقر 
يت حنصل عليها من جراء عمل صاحل نقوم به (سفر دى الربكة الحنن ال نعلم م يسوع.

 ).1:11اجلامعة 
 أن ختتم بسؤال وصالة: رمبا تودّ 
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هل أتت هذه احلدود من ؟ وضعوها لكن ياآلخر أنَّ  أو وضعتها إلميانك أنَّك ما احلدود اليت تظن
ى عنها؟ هل طلب منك هللا القيام أبمر زعج قدراتك ن تتخلَّ بلدتك؟ أم من نظرتك لنفسك اليت جيب أ

  العقلية كنعمان؟ �قش مع اآلخرين مث اختم ابلصالة.
 

يل. احفظين من عدم وضع حدود لنفسي أو  أتههيَّ  اب، ساعدين أن أفتح قليب وعقلي ملصالة: أيها اآل
                   .لآلخرين
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