
رحمة فادینا: یسوع یشفي الرجل المفلوج
لوقا ٥: ١٧-٢٦

خطبة یوم ٨ مایو ٢٠٢٢

القس كریس سیكس

لنبدأ بالنظر في سؤالنا لھذا الیوم من التعلیم المسیحي للمدینة الجدیدة. 

ستجده مطبوع بلغات مختلفة في نشرتك. 

سأقرأ السؤال، ثم لنقرأ اإلجابة معًا. 

السؤال 19: هل هناك طريقة للهروب من العقاب والعودة إلى هللا؟

نعم، ��رضاء عدله، هللا نفسه، بدافع الرحمة فقط، يصالحنا مع نفسه ويخلصنا من الخطيئة وعقاب
الخطيئة، بواسطة الفادي.

الستكشاف رحمة یسوع فادینا، أرید أن ننظر معًا إلى قصة تدور حول الشفاء الجسدي والروحي. 

لننظر معًا إلى كلمة هللا. 

لوقا 5: 26-17 

یِسیُّوَن َوُمعَلُِّموَن ِللنَّاُموِس َجاِلِسینَ  17 َوفِي أََحِد األَیَّاِم َكاَن یُعَلُِّم، َوَكاَن فَّرِ

ّبِ ِلِشفَائِِھْم.  ةُ الرَّ َوُھْم قَْد أَتَْوا ِمْن ُكّلِ قَْریٍَة ِمَن اْلَجِلیِل َواْلیَُھوِدیَِّة َوأُوُرَشِلیَم. َوَكانَْت قُوَّ

18 َوإِذَا بِِرَجال یَْحِملُوَن َعلَى فَِراٍش إِْنَسانًا َمْفلُوًجا، َوَكانُوا یَْطلُبُوَن أَْن یَْدُخلُوا بِِھ َویََضعُوهُ أََماَمھُ. 

ا لَْم یَِجدُوا ِمْن أَْیَن یَْدُخلُوَن بِِھ ِلَسبَِب اْلَجْمعِ، َصِعدُوا َعلَى السَّْطحِ  19 َولَمَّ

َودَلَّْوهُ َمَع اْلِفَراِش ِمْن بَْیِن األَُجّرِ إِلَى اْلَوْسِط قُدَّاَم یَُسوَع. 

ا َرأَى إِیَمانَُھْم قَاَل لَھُ: «أَیَُّھا اِإلْنَساُن، َمْغفُوَرةٌ لََك َخَطایَاَك».  20 فَلَمَّ



ُروَن قَائِِلیَن «َمْن ھذَا الَِّذي یَتََكلَُّم بِتََجاِدیَف؟ َمْن یَْقِدُر أَْن یَْغِفَر َخَطایَا إِالَّ هللاُ َوْحدَهُ؟»  یِسیُّوَن یُفَّكِ 21 فَاْبتَدَأَ اْلَكتَبَةُ َواْلفَّرِ

ُروَن فِي قُلُوبُِكْم؟  22 فََشعََر یَُسوُع بِأَْفَكاِرِھْم، َوأََجاَب َوقَاَل لَُھْم: «َماذَا تُفَّكِ

23 أَیَُّما أَْیَسُر: أَْن یُقَاَل: َمْغفُوَرةٌ لََك َخَطایَاَك، أَْم أَْن یُقَاَل: قُْم َواْمِش؟ 

24 َولِكْن ِلَكْي تَْعلَُموا أَنَّ الْبِن اِإلْنَساِن ُسْلَطانًا َعلَى األَْرِض أَْن یَْغِفَر اْلَخَطایَا»، 

قَاَل ِلْلَمْفلُوجِ: «لََك أَقُوُل: قُْم َواْحِمْل فَِراَشَك َواْذَھْب إِلَى بَْیتَِك!». 

دُ هللاَ.  25 فَِفي اْلَحاِل قَاَم أََماَمُھْم، َوَحَمَل َما َكاَن ُمْضَطِجعًا َعلَْیِھ، َوَمَضى إِلَى بَْیتِِھ َوُھَو یَُمّجِ

دُوا هللاَ، َواْمتَألُوا َخْوفًا قَائِِلیَن: «إِنَّنَا قَْد َرأَْینَا اْلیَْوَم َعَجائَِب!».  26 فَأََخذَِت اْلَجِمیَع َحْیَرةٌ َوَمجَّ

نقرأ معًا إشعیاء 40: 8:

ا َكلَِمُة إِلِھَنا َفَتْثُبُت إِلَى األَبَِد». ”يَبَِس اْلُعْشُب، َذُبَل الزَّْھُر. َوأَمَّ

لنصلي معا. 

أیھا اآلب الذي في السموات، نأتي إلیك ألنك مصدر الحیاة والحق. یا یسوع، نحن نعبدك ألنك مليء بالرحمة والمحبة. أیھا الروح القدس، افتح قلوبنا

وعقولنا لنتغیر بكلمة هللا. آمین. 

لنبدأ باآلیة 17. 

یِسیُّوَن َوُمعَلُِّموَن ِللنَّاُموِس َجاِلِسینَ  17 َوفِي أََحِد األَیَّاِم َكاَن یُعَلُِّم، َوَكاَن فَّرِ

ّبِ ِلِشفَائِِھْم".  ةُ الرَّ َوُھْم قَْد أَتَْوا ِمْن ُكّلِ قَْریٍَة ِمَن اْلَجِلیِل َواْلیَُھوِدیَِّة َوأُوُرَشِلیَم. َوَكانَْت قُوَّ

تم إرسال ھؤالء الفریسیین والخبراء في الشریعة الیھودیة للتحقیق في التقاریر حول الشفاء وتعلیم ھذا الرجل من الناصرة. سافر بعض المحققین 85 میال

من القدس. 

یسوع یعلّم أمام ھؤالء القادة الدینیین المتشككین بمالبسھم الجمیلة. إنھم یشاھدون ویستمعون إلى كل شيء. یوجد أیًضا حشد كبیر من الناس ھناك. البعض

منھم یجب أن یشاھد ویستمع من خالل النوافذ، ألن المنزل مليء بالناس. 

اآلیات 19-18. 

" 18 َوإِذَا بِِرَجال یَْحِملُوَن َعلَى فَِراٍش إِْنَسانًا َمْفلُوًجا، َوَكانُوا یَْطلُبُوَن أَْن یَْدُخلُوا بِِھ َویََضعُوهُ أََماَمھُ. 

ا لَْم یَِجدُوا ِمْن أَْیَن یَْدُخلُوَن بِِھ ِلَسبَِب اْلَجْمعِ، َصِعدُوا َعلَى السَّْطحِ  19 َولَمَّ

َودَلَّْوهُ َمَع اْلِفَراِش ِمْن بَْیِن األَُجّرِ إِلَى اْلَوْسِط قُدَّاَم یَُسوَع". 

بسبب إعاقتھ، كان ھذا الرجل المفلوج قد واجھ عقبات كھذه من قبل. ال یستطیع المشي، لكنھ تحمل أیًضا تحیزات جیرانھ. كانت ھناك قوانین أبعدتھ عن

بعض المناصب في المجتمع الیھودي. في بعض األحیان، كما ترى، فإن الشيء الذي یعترض الطریق بین الناس وهللا ھو الناس اآلخرون. 

لكن ھذا الرجل كان لدیھ بعض األصدقاء المخلصین. أنا في الواقع مندھش من أن ھؤالء الرجال لم یستسلموا. أعتقد أن البعض منا قد یرى الحشود



ویستسلم. ربما نقول لصدیقنا: ”حسنًا، لقد بذلنا قصارى جھدنا. آسف صدیقي. إذا كان هللا یریدك أن ترى یسوع الیوم، فعلینا أن ننتظر حتى یخرج. دعونا

نتناول وجبة خفیفة وننتظر”. 

كان یمكن لألصدقاء أن یفسروا العقبات على أنھا رسالة من هللا علیھم أن یتوقفوا عنھا. لكن یبدو أن الروح القدس أعطى ھؤالء الرجال تصمیًما ملیئًا

باإلیمان وثقة مفعمة باألمل على االستمرار. رأوا السقف وسیلة ممكنة لمساعدة صدیقھم. 

ھل یمكنك تخیل المشھد داخل المنزل؟ فوق السطح، یقوم الرجال بالحفر والضرب وإزالة بالطات السقف التي تعلو یسوع والجموع. الغبار والحطام

یتساقطان. ینظر الناس إلى السقف، ویلتقطون األوساخ في عیونھم! إنھ اضطراب كبیر في التعالیم التي یحاول یسوع القیام بھا في المنزل. 

تقول اآلیة 19 إنھم ”دَلَّْوهُ َمَع اْلِفَراِش ِمْن بَْیِن األَُجّرِ إِلَى اْلَوْسِط قُدَّاَم یَُسوَع”. 

ھل تعتقد أن بعض التالمیذ أرادوا إیقاف ھذا االضطراب؟ ”یا رجال، أال تروا أن المعلم یحاول التدریس ھنا!” آه، لكن یسوع دائًما ما یكون مملوًءا

. َمْغفُوَرةٌ لََك َخَطایَاَك».  بالرحمة ، ألیس كذلك؟ یا لھ من راعٍ صالح ربنا یسوع! ماذا قال یسوع؟ في روایة متى للقصة، قال یسوع ھذا: «ثِْق یَا بُنَيَّ

” وقال لھ ”ثِْق”. ال یزال یسوع یعلّم ھنا، ھل ترى؟ إنھ یعلم كل فرد في المنزل كیفیة التعامل مع االنكسار. إنھ یصیغ دعا یسوع ھذا الرجل المكسور ”بُنَيَّ

كیف یجب أن نتفاعل مع االنقطاعات، عندما تتطفل احتیاجات العالم على حیاتنا األنیقة والمرتبة. یوضح لنا یسوع أن یكون لنا محبة ورأفة لألشخاص

المنكسرین. لرؤیة شخص كامل، ولیس مْفلُوج َعلَى فَِراٍش. أحب یسوع الشخص كلھ، الجسد والروح. 

انظر اآلن إلى اآلیة 20: 

ا َرأَى إِیَمانَُھْم قَاَل لَھُ: «أَیَُّھا اِإلْنَساُن، َمْغفُوَرةٌ لََك َخَطایَاَك».  20 فَلَمَّ

في كثیر من األحیان عندما یشفي یسوع شخًصا ما یعلق على إیمانھ. یتطلب الخالص اإلیمان الفردي، لتغفر خطایانا. ال أحد یستطیع أن یخلص ما لم یرى

یسوع كمخلصھ، الذي یغفر خطایاه. في ھذه الحالة، رأى یسوع إیمان الرجل الَمْفلُوج، وأیًضا إیمان أصدقائھ الذین كانوا واثقین من أن یسوع یمكن أن

یشفي. 

من تحب، من یجب أن یأتي إلى یسوع؟ ھل أنت على استعداد لتجاوز العقبات والمعارضة؟ ھل أنت مستعد ألن یرفضك بعض الناس، لتقدم شخًصا واحدًا

لیسوع؟ نحن بحاجة إلى فھم الوضع الیائس لألشخاص الذین نحبھم والذین سیذھبون إلى الجحیم بدون یسوع. عندھا فقط سیكون لدینا القناعة لفعل كل ما

یتطلبھ األمر لجلب الناس إلى یسوع. 

ربما انت مثلي. كثیًرا ما ننتظر حتى ”یفتح الرب الباب للمحادثات الروحیة”. لكن في الواقع، نادًرا ما نتحدث مع جیراننا أو عائلتنا أو أصدقائنا عن

األشیاء األبدیة. ربما نشعر بالقلق من أن الناس سیعتقدون أننا متدینون للغایة. أو ربما نكون مشغولین جدًا لدرجة أننا ال نجعل مشاركة اإلنجیل أولویة. 

ُت حقًا منذ بضع سنوات عندما سمعت أحد القساوسة یتحدث عن جھود الكرازة في كنیستھ. لقد تحدث عن كیفیة وضعنا جمیعًا أشیاء مھمة في لقد بُّكِ

تقویمنا. تأكد ھذا القس وزوجتھ من أن التقویم یتضمن استضافة غیر المؤمنین لتناول العشاء في منزلھم - مرتین كل شھر. یبدأ الحدیث عن األشیاء

الروحیة في المحادثة الثالثة أو الرابعة مع الشخص الغیر مؤمن. ویطلب من جماعة كنیستھ أن یفعلوا نفس الشيء. لقد رأوا الكثیر من الناس یؤمنون



بالمسیح، ألنھم یجعلونھ أولویة. 

علینا أن نتذكر المصیر األبدي لكل من یموت دون أن یثق بیسوع. ألنھ لدینا رسالة یمكن أن تغیر مصیرھم األبدي. قد یكون من غیر المریح مشاركة

ةُ هللاِ ِلْلَخالَِص ِلُكّلِ َمْن یُْؤِمُن: اإلنجیل مع شخص ما. لكني أرید أن أقول بثقة ما قالھ بولس في رومیة 1:16. ”ألَنِّي لَْسُت أَْستَِحي بِإِْنِجیِل اْلَمِسیحِ، ألَنَّھُ قُوَّ

ًال ثُمَّ ِلْلیُونَانِّيِ.”. لي أوالً، ثم إلى جاري. لك أوالً، ثم لصدیقك، وعمك، وزمیلك في العمل. اإلنجیل بشرى یراد بثھا!  ِلْلیَُھوِدّيِ أَوَّ

ّبِ ِلِشفَائِِھْم”. كانت القوة ھناك، تنتظر. كان ینتظر بعض األصدقاء الملتزمین حمل ھذا الفراش على السطح. ھل نحب ةُ الرَّ تقول اآلیة 17 ”َوَكانَْت قُوَّ

أصدقاءنا وعائلتنا غیر الُمخلّصین بما یكفي لكسر بعض األسطح؟ للتغلب على كل ما یقف في طریقنا؟ عوائق خارجیة أم صراعاتنا الداخلیة؟ 

لتحقیق تقدم في ھذا، نحتاج إلى ثالثة أشیاء كان لدى األصدقاء الموجودین على السطح. 

1. یجب أن یكون لدینا االقتناع بأن یسوع ھو الطریق الوحید. 

2. یجب أن نحب األشخاص غیر الُمخلَّصین أكثر مما نحب راحتنا وجدول أعمالنا وسمعتنا. 

3. یجب أن نؤمن أنھ یستطیع حقًا أن یشفي أولئك الذین یأتون إلیھ. 

لست بحاجة إلى حل مشاكل صدیقك. لكن یمكنك إحضار صدیقك إلى یسوع، إلى جسد المسیح ھنا في كنیستك. إنھ المتیاز ویسعدنا أن نشارك معك ومع

الروح القدس، لمساعدة أي شخص محتاج تقدمھ إلى یسوع وإلى شركة الصوت الواحد. وسوف نحاول مساعدتھم في الجسد والروح، كما فعل یسوع لھذا

الرجل. 

 .v20 حسنًا، لنلِق نظرة اآلن على اآلیة

ا َرأَى إِیَمانَُھْم قَاَل لَھُ: «أَیَُّھا اِإلْنَساُن، َمْغفُوَرةٌ لََك َخَطایَاَك».  20 فَلَمَّ

تخیل ھذا الرجل الَمْفلُوج مستلقیًا ھناك، وینظر إلى یسوع. قال الناس لھذا الرجل أن یسوع یمكنھ أن یشفي أي شيء. لكن ماذا قال یسوع؟ ”مغفورة لك

خطایاك”. ھذا ھو. ھل تعتقد أن الرجل ربما أصیب بخیبة أمل؟ ربما كان یفكر: ”لماذا ذھبنا إلى كل ھذه المشاكل، إذا كان لن یعالجني؟ لم آت إلى ھنا من

أجل االعتراف. ارید ان امشي!” 

عندما نواجھ مشكلة كبیرة في حیاتنا، أحیانًا ما تستھلك المشكلة كل أفكارنا، ألیس كذلك؟ كل ما یمكننا التفكیر فیھ ھو دفع اإلیجار أو العثور على وظیفة أو

عالج. لكن هللا یرانا ویرى مشاكلنا بشكل أكثر شموالً وتكامالً منا. نحن نركز على مشاكلنا - إلصالحھا. یركز هللا على قلوبنا - لتغییرھا. 

عندما نظر یسوع إلى ھذا الرجل المریض، رأى أكثر من جسد َمْفلُوج وحالة طبیة یجب معالجتھا. یرى یسوع أیًضا الخاطئ الذي یجب أن یتوب وینال

المغفرة. یرى یسوع إنسانًا كامالً. إنھ یرى رجالً مكسوًرا جسدیًا وعاطفیًا وعالئقیًا وروحیًا. رأى یسوع ألم الرجل وخزیھ وعزلتھ ورفضھ. 

واجھ ھذا الرجل الَمْفلُوج مستقبًال من االعتماد على اآلخرین. تخیل أنك غیر قادر على إعالة نفسك أو األسرة. كان ھذا الرجل بحاجة إلى أكثر من القدرة

على المشي. كان بحاجة إلى األمل وقلب جدید. احتاج ھذا الرجل إلى الشفاء من اآلالم الجسدیة والعاطفیة. ربما كان بحاجة إلى الغفران على مرارتھ

وغضبھ ویأسھ. 



یجب أن ننظر إلى الناس على أنھم أشخاص كاملون، كما یفعل هللا. إذا لم نفعل ذلك، فسنحاول حل المشكالت المالیة بالمال فقط، والمشكالت الطبیة بالدواء

فقط. سنحاول حل المشاكل الروحیة باالقتباس من الكتاب المقدس فقط. ھذه المشاكل لیست منفصلة عن بعضھا البعض. كل انكسارنا مرتبط ببعضھ یا

أصدقائي. یقدم یسوع االسترداد والفداء لكل جانب من جوانب حیاتنا. ویرید یسوع من كنیستھ أن تقدم نفس النوع من المساعدة الكاملة للعالم. 

لنلِق نظرة اآلن على اآلیة 21. 

ُروَن قَائِِلینَ  یِسیُّوَن یُفَّكِ 21 فَاْبتَدَأَ اْلَكتَبَةُ َواْلفَّرِ

«َمْن ھذَا الَِّذي یَتََكلَُّم بِتََجاِدیَف؟ َمْن یَْقِدُر أَْن یَْغِفَر َخَطایَا إِالَّ هللاُ َوْحدَهُ؟»! 

ھذا سؤال جید. من یعتقد یسوع انھ ھو؟ من تعتقد انت انھ ھو؟ یدعي یسوع أنھ یغفر الخطایا. ونعلم أن هللا وحده ھو الذي یستطیع أن یغفر الذنوب. لذلك

ھناك احتماالن فقط ھنا. یسوع إما محتال ومزیف وكاذب. أو أنھ ھو هللا نفسھ واإلجابة الحقیقیة الوحیدة الحتیاجاتك العمیقة. 

، إِلَى َمْن نَْذَھُب؟ َكالَُم اْلَحیَاةِ األَبَِدیَِّة ِعْندََك". الحیاة األبدیة. ھذه ھي المعجزة الحقیقیة، أفضل ھدیة یقدمھا قال بطرس لیسوع في یوحنا ٦: ٦٨: ” یَا َربُّ

یسوع ھنا. ھذا الرجل المفلوج احتاج إلى أكثر من القدرة على المشي لبضع سنوات أو عقود. 

یعني الطب الحدیث أنھ یمكننا إجراء عملیات استبدال الركبة وزرع األعضاء. أدویة السرطان وأمراض القلب تطیل حیاتنا. لكننا جمیعًا ننھار. یموت

الجمیع في نھایة المطاف. ھل تتذكر لعازر، الرجل الذي أقامھ یسوع من بین األموات؟ مات لعازر في النھایة مرة أخرى. كان بإمكان یسوع أن یقیم جسد

لعازر ویشفي جسد الرجل الَمْفلُوج دون أن یمس أرواحھم. كان یمكن أن یتركھم یسوع أموات روحیاً، مع شفاء مؤقت فقط.

لكننا نرى شیئًا مختلفًا في اآلیات 20-24. یسوع یقوم بالشفاء الكامل. إنھ یحفظ جسد ھذا الرجل للحیاة على األرض، ویخلص نفس الرجل للحیاة في

السماء. 

باریت جونز صدیق لي. یعمل طبیبًا في جنوب إفریقیا في عیادة طبیة خاصة بفیروس نقص المناعة البشریة / اإلیدز في منطقة فقیرة جدًا من مالوي. قبل

بضع سنوات، وّظف الدكتور جونز راعیًا محلیًا لیكون مدیر خدمتھم الروحیة. وظیفة القس ھي مشاركة اإلنجیل والصالة مع مرضاھم. لم یعجب بعض

المانحین المالیین ما فعلھ باریت. قالوا، ”یمكننا مساعدة المزید من المرضى بالمال الذي تستخدمھ لدفع رواتب ھذا القس. والحیاة الدینیة لمرضانا لیست

من شأننا! ” 

یتفھم الدكتور جونز السبب الوحید الذي یجعل العالم ملیئًا بالحاجة البشریة، والكثیر من المعاناة. توجد المعاناة بسبب العالقة المقطوعة بین البشر وخالقنا.

تم كسر ھذه العالقة الرأسیة بسبب خطایانا، مما تسبب في انكسار أفقي. كل المعاناة العالئقیة والعاطفیة والجسدیة والمادیة في العالم ھي أعراض لالنكسار

الروحي بیننا وبین هللا. 

نسعى في شركة الصوت الواحد إلى تخفیف تلك المعاناة اإلنسانیة األفقیة. نرید أن نقدم خدمة الرحمة السخیة لتقدیم الراحة والشفاء للمتعذبون. لمساعدتھم

على التذوق ومعرفة ما إذا كان الرب صالًحا وأنھ یھتم بمعاناتھم. في الوقت نفسھ، نساعد األشخاص أیًضا على التواصل عمودیًا مع هللا الذي خلقھم

وأحبھم. یجب أن نقوم بالخدمة الجسدیة والروحیة، وإال فإن إنجیلنا ناقص، ورحمتنا غیر كاملة. 

نرید أن نكون كنیسة تحب الناس بشكل كلي، كما فعل یسوع. لكن ال یمكننا أبدًا أن نحبھم بقدر ما ھو یستطیع. لھذا السبب نشیر ونجلب الناس إلى یسوع.



حبھ أعظم وأعمق من حبنا. 

في ختام ھذه العظة، أرید أن نتأمل ببساطة ونندھش من محبة یسوع لنا. كما ترى، جاء ھذا الرجل الَمْفلُوج إلى ھناك من قبل أصدقائھ المخلصین الذین

حملوا جسده المكسور. لكن أصدقاء یسوع ھربوا من جسده المكسور على الصلیب. عندما تم القبض على یسوع وصلب، تخلّى التالمیذ عن صدیقھم

وتركوه عاجًزا وحیدًا. 

سمع ھذا الرجل الَمْفلُوج هللا نفسھ یقول: یا بني مغفورة لك خطایاك. سمع یسوع هللا اآلب یقول: ”یا بني، خطایاھم على رأسك. لھذا السبب یجب أن أدیر

ظھري لك”. بعد المعجزة قال یسوع للمفلوج: «لََك أَقُوُل: قُْم َواْحِمْل فَِراَشَك َواْذَھْب إِلَى بَْیتَِك!». على الصلیب، قال األب البنھ، ”تعلّق ھناك، وُمت". 

لماذا تحمل یسوع كل ذلك؟ ألنھا كانت الطریقة الوحیدة لعالج الفالج في قلوبنا. كانت الخطیئة تقتلنا من الداخل إلى الخارج یا أصدقائي. ولكن على

الصلیب، انسكبت كل خطایانا على یسوع لسحقھ ومعاقبتھ. حتى نتمكن من الشفاء. ھذه أخبار جیدة جدا. أفضل األخبار التي سوف تسمعھا على اإلطالق!

عالج یسوع مرض خطیئنا بامتصاصھا في جسده. أصیب یسوع بالشلل بسبب خطایانا، حتى نتمكن من الشفاء. 

بعد أن یغفر لنا یسوع ویمنحنا القوة، یقول لنا: ”قم وامش!” یرسلنا یسوع إلى أصدقائنا وعائلتنا. یعطینا یسوع االقتناع واإلیمان لنقل ھذه األخبار السارة

لآلخرین. أنت لست مسؤوالً عن كیفیة استجابة الناس،أنت مسؤوالً فقط عن الطریقة التي تحبھم بھا. أو ربما أنت نفسك من یحتاج إلى الشفاء الیوم؟ ربما

أنت الشخص الذي یرید أن یختبر الغفران والشفاء اللذین قدمھما یسوع لھذا الرجل؟ 

ھل تعتقد أن یسوع لدیھ القوة والرغبة في شفاءك؟ یقول لك: «أَنَا ُھَو الطَِّریُق َواْلَحقُّ َواْلَحیَاةُ. لَْیَس أََحدٌ یَأْتِي إِلَى اآلِب إِالَّ بِي”.(یوحنا 14: 6). صدقھ.

انظر إلیھ بأمل وفرح وإیمان، واجعلھ شافیك وفادیك ومخلصك وربك. حتى الیوم. 

سأصلي لنُنھي وقتنا. سأبدأ صالتنا بالمزمور 103. استمع عن كثب لھذه الكلمات. ربما غنّى الرجل المفلوج ھذه الكلمات المألوفة أثناء عودتھ إلى المنزل

بعد فترة معجزتھ مع یسوع. 

1 باركي یا نفسي الرب، وكل ما في باطني لیبارك اسمھ القدوس. 

2 باركي یا نفسي الرب، وال تنسي كل حسناتھ. 

3 الذي یغفر جمیع ذنوبك. الذي یشفي كل أمراضك.

4 الذي یفدي من الحفرة حیاتك. الذي یكللك بالرحمة والرأفة. 

5 الذي یشبع بالخیر عمرك، فیتجدد مثل النسر شبابك. 

یا یسوع، شكًرا لك على تعلیمنا كیفیة رؤیة اآلخرین بشكل كلي. ھل تمنحنا الشجاعة والقناعة والمحبة التي نراھا في أصدقاء ھذا الرجل؟ أیھا الروح

القدس، ھل تقودنا للصالة باستمرار من أجل أصدقائنا وعائلتنا الذین لم یخلصوا؟ أیھا اآلب، ھل تمنحنا الفرصة والجرأة لجلب أصدقائنا إلى یسوع؟ وحده

یسوع یمكنھ الشفاء، وحده یستطیع أن یخلص. لكن ساعدنا على القیام بدورنا، إلعالن البشارة السارة في القول والفعل. لمجدك وحدك. آمین.
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