
الرجل الضخم یصبح ابن هللا الصغیر
خطبة في 28 أغسطس 2022

٢ ملوك ٥: ١-١٧

القس كریس سیكس

ندرس التعلیم المسیحي للمدینة الجدیدة ھذا العام، ألنھ ملخص رائع لما نؤمن بھ كمسیحیین. سأقرأ السؤال 35 ثم نقرأ اإلجابة معًا. 

السؤال 35: بما أننا افتدينا بالنعمة وحدها ، با��يمان وحده ، فمن
أين يأتي هذا ا��يمان؟

كل الهبات التي نتلقاها من المسيح ننالها من الروح القدس ، بما في ذلك ا��يمان نفسه.

ھذا السؤال والجواب عن سر اإلیمان. یجب أن نختار أن نثق بیسوع وأن نضع ثقتنا با�. لكن من أین نحصل على ھذا اإلیمان؟ إنھا عطیة یمنحھا الروح القدس. بھذه

الطریقة ، ینال هللا وحده المجد لخالصنا. أرسل اآلب االبن لیموت ذبیحة موت بدالً عنا. یفتح الروح القدس أعیننا لنرى ونؤمن بیسوع. وعندما نفعل ذلك ، یحسبنا اآلب

قدیسین ویساعد الروح القدس في عیش حیاة مقدسة. 

بمعنى آخر ، الخالص ھو عمل هللا في حیاتنا. إحدى قصصي المفضلة في الكتاب المقدس تدور حول عمل هللا المذھل في شخص غیر متوقع. سوف نلتقي جنراالً

سوریاً. كان عدًوا إلسرائیل ، لكن هللا أدخلھ في مجتمع العھد. سننظر في كیفیة قیام هللا بذلك ، مع التركیز على التفاصیل التالیة: 

النقطة 1. ث��ث طرق تجعل كبرياء نعمان عقبة في طريق خ��صه ؛

النقطة 2. ث��ث طرق يعّلم هللا بها نعمان التواضع حتى ينال النعمة ؛



لنقرأ كلمة هللا من 2 ملوك 5: 

 

بُّ َخالًَصا ألََراَم.   1َوَكاَن نُْعَماُن َرئِیُس َجْیِش َمِلِك أََراَم َرُجًال َعِظیًما ِعْندَ َسیِِّدِه َمْرفُوَع اْلَوْجِھ، ألَنَّھُ َعْن یَِدِه أَْعَطى الرَّ

ُجُل َجبَّاَر بَأٍْس، أَْبَرَص. َوَكاَن الرَّ

2 َوَكاَن األََراِمیُّوَن قَْد َخَرُجوا ُغَزاةً فََسبَْوا ِمْن أَْرِض إِْسَرائِیَل فَتَاةً َصِغیَرةً، فََكانَْت بَْیَن یَدَيِ اْمَرأَةِ نُْعَماَن.

 

3 فَقَالَْت ِلَمْوالَتَِھا: «یَا لَْیَت َسیِِّدي أََماَم النَّبِّيِ الَِّذي فِي السَّاِمَرةِ،  

فَإِنَّھُ َكاَن یَْشِفیِھ ِمْن بََرِصِھ».

4 فَدََخَل َوأَْخبََر َسیِّدَهُ قَائًِال: «َكذَا َوَكذَا قَالَِت اْلَجاِریَةُ الَّتِي ِمْن أَْرِض إِْسَرائِیَل». 

 

5 فَقَاَل َمِلُك أََراَم: «اْنَطِلْق ذَاِھبًا، فَأُْرِسَل ِكتَابًا إِلَى َمِلِك إِْسَرائِیَل».  

ِة، َوِستَّةَ آالَِف َشاقِل ِمَن الذََّھِب، َوَعَشَر ُحلَل ِمَن الثِّیَاِب. فَذََھَب َوأََخذَ بِیَِدِه َعَشَر َوَزنَاٍت ِمَن اْلِفضَّ

6 َوأَتَى بِاْلِكتَاِب إِلَى َمِلِك إِْسَرائِیَل یَقُوُل فِیِھ: «فَاآلَن ِعْندَ ُوُصوِل ھذَا اْلِكتَاِب إِلَْیَك، ُھَوذَا قَْد أَْرَسْلُت إِلَْیَك نُْعَماَن َعْبِدي فَاْشِفِھ ِمْن بََرِصِھ». 

 

َق ثِیَابَھُ َوقَاَل: «َھْل أَنَا هللاُ ِلَكْي أُِمیَت َوأُْحیَِي، َحتَّى إِنَّ ھذَا یُْرِسُل إِلَيَّ أَْن أَْشِفَي َرُجًال ِمْن بََرِصِھ؟  ا قََرأَ َمِلُك إِْسَرائِیَل اْلِكتَاَب َمزَّ 7 فَلَمَّ

ُض ِلي». فَاْعلَُموا َواْنُظُروا أَنَّھُ إِنََّما یَتَعَرَّ

 

ْقَت ثِیَابََك؟ ِلیَأِْت إِلَيَّ   َق ثِیَابَھُ، أَْرَسَل إِلَى اْلَمِلِك یَقُوُل: «ِلَماذَا َمزَّ ا َسِمَع أَِلیَشُع َرُجُل هللاِ أَنَّ َمِلَك إِْسَرائِیَل قَْد َمزَّ 8 َولَمَّ

فَیَْعلََم أَنَّھُ یُوَجدُ نَبِيٌّ فِي إِْسَرائِیَل».

9 فََجاَء نُْعَماُن بَِخْیِلِھ َوَمْرَكبَاتِِھ َوَوقََف ِعْندَ بَاِب بَْیِت أَِلیَشَع. 

 

10 فَأَْرَسَل إِلَْیِھ أَِلیَشُع َرُسوًال یَقُوُل:  

، فَیَْرجَع لَْحُمَك إِلَْیَك َوتَْطُھَر». اٍت فِي األُْردُّنِ «اْذَھْب َواْغتَِسْل َسْبَع َمرَّ

 

11 فَغَِضَب نُْعَماُن َوَمَضى َوقَاَل:  

دُ یَدَهُ فَْوَق اْلَمْوِضعِ فَیَْشِفي األَْبَرَص. ّبِ إِلِھِھ، َویَُردِّ ، َویَِقُف َویَْدُعو بِاْسِم الرَّ «ُھَوذَا قُْلُت إِنَّھُ یَْخُرُج إِلَيَّ

 

12 أَلَْیَس أَبَانَةُ َوفَْرفَُر نَْھَرا ِدَمْشَق أَْحَسَن ِمْن َجِمیعِ ِمیَاِه إِْسَرائِیَل؟ 

أََما ُكْنُت أَْغتَِسُل بِِھَما فَأَْطُھَر؟»  

َوَرَجَع َوَمَضى بِغَْیٍظ.

 

13 فَتَقَدََّم َعبِیدُهُ َوَكلَُّموهُ َوقَالُوا: «یَا أَبَانَا، لَْو قَاَل لََك النَّبِيُّ أَْمًرا َعِظیًما، أََما ُكْنَت تَْعَملُھُ؟  

فََكْم بِاْلَحِرّيِ إِْذ قَاَل لََك: اْغتَِسْل َواْطُھْر؟».

اٍت، َحَسَب قَْوِل َرُجِل هللاِ، فََرَجَع لَْحُمھُ َكلَْحِم َصبِّيٍ َصِغیٍر َوَطُھَر.  14 فَنََزَل َوَغَطَس فِي األُْردُّنِ َسْبَع َمرَّ

 

15 فََرَجَع إِلَى َرُجِل هللاِ ُھَو َوُكلُّ َجْیِشِھ َودََخَل َوَوقََف أََماَمھُ َوقَاَل: «ُھَوذَا قَْد َعَرْفُت أَنَّھُ لَْیَس إِلھٌ فِي ُكّلِ األَْرِض إِالَّ فِي إِْسَرائِیَل، َواآلَن فَُخْذ بََرَكةً ِمْن َعْبِدَك».  

بُّ الَِّذي أَنَا َواقٌِف أََماَمھُ، إِنِّي الَ آُخذُ». َوأَلَحَّ َعلَْیِھ أَْن یَأُْخذَ فَأَبَىز 16 فَقَاَل: «َحيٌّ ُھَو الرَّ

ّبِ.ِمْن ُھنَاَك إِلَى َجبَِل اْلَكْرَمِل، َوِمْن ُھنَاَك َرَجَع ُب بَْعدُ َعْبدَُك ُمْحَرقَةً َوالَ ذَبِیَحةً آلِلَھٍة أُْخَرى بَْل ِللرَّ 17 فَقَاَل نُْعَماُن: «أََما یُْعَطى ِلعَْبِدَك ِحْمُل بَْغلَْیِن ِمَن التَُّراِب، ألَنَّھُ الَ یُقَّرِ

إِلَى السَّاِمَرةِ.

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 نعبدك ألنك مليء بالرحمة والمحبة. أیھا الروح القدس، افتح قلوبنا وعقولنا لنتغیر بكلمة

هللا. آمین. 

النقطة 1. ثالث طرق تجعل كبریاء نعمان عقبة في طریق خالصھ. 

كان الجنرال نعمان ”رجالً عظیماً”. كان موھوبًا وثریًا ومتصًال وناجًحا. 

لكن نعمان لم یعرف خالقھ الذي وھبھ ھذه البركات العدیدة. ھل الحظت في اآلیة 1 أن هللا ھو الذي جعل نعمان منتصرا؟ نعمان ال یعرف وال یعبد من یستحق الفضل

في نجاح سوریا. آمن نعمان في النھایة ، لكن ثالثة أشیاء تعترضت في طریقھ: 

1) المركز 2) الممتلكات. و 3) القوة.

فكر في ا��شخاص الناجحين الذين لديهم مناصب مؤثرة وممتلكات عديدة وقوة كبيرة.

ھل تعلم بأن لدیھم أیًضا احتیاجات عمیقة؟ في الواقع ، أحیانًا یكون هللا رحیًما بما یكفي للسماح للمشاكل بالدخول في حیاة األشخاص المرتاحین, إلیقاظھم. قال یسوع

في َمرقُس 10:25: 

25 ُمُروُر َجَمٍل ِمْن ثَْقِب إِْبَرةٍ أَْیَسُر ِمْن أَْن یَْدُخَل َغنِيٌّ إِلَى َملَُكوِت ٱ�ِ».

ھل قصد یسوع أن هللا أغلق باب السماء أمام األثریاء؟ بالطبع ال. أعتقد أن مشكلة األثریاء محصنة من الواقع. ال یرید البشر االعتراف بأننا بحاجة إلى مخلص. لم

أرغب في االعتراف بذلك ألنني كنت متكبر للغایة. كبریاء اإلنسان ھي دائًما مشكلة. لكن األثریاء لدیھم مشكلة إضافیة تتمثل في الشعور بالراحة. بدون العدید من

االحتیاجات المادیة ، ال یشعرون بالحاجة. 

الراحة المادیة والنجاح األرضي یشبھان تعبئة الفول السوداني الذي یحمینا من صدمة قاسیة من الواقع. رؤیا 3:17 تحذیر قوي للناس المریحین: 

17 ِألَنََّك تَقُوُل: إِنِّي أَنَا َغنِيٌّ َوقَِد ٱْستَْغنَْیُت، َوَال َحاَجةَ ِلي إِلَى َشْيٍء، َولَْسَت تَْعلَُم أَنََّك أَْنَت ٱلشَِّقيُّ َوٱْلبَئُِس َوفَِقیٌر َوأَْعَمى َوُعْریَاٌن.. 

نعمان كان غنیا ومزدھرا. لكنھ كان ینقصھ شيء واحد: عالج لمرض البرص. كانت ھذه الحاجة في حیاتھ فتح الخبر السارفي قلب نعمان. لكن كان على هللا أن یقتل

كبریاء نعمان أوالً. البرص سبّب في تنمیل أصابع یدین وقدمین نعمان، لكن كبریاء نعمان خدّر قلبھ. عندما حصل نعمان على موافقتھ للذھاب إلى ألیشع ، ذھب إلى

ملكین. للحصول على عالج قوي ، ذھب إلى األشخاص األقویاء. 

یستخدم نعمان نفوذه لتوصیل رسالة من ملك إلى آخر. ال أعرف كم منكم یستطیع أن یدخل البیت األبیض ویطلب من الرئیس أن یكتب لكم رسالة، نعمان كا بإستطاعتھ

فعل ذلك. كان یرید أن یتأكد من حصولھ االھتمام الذي یستحقھ في إسرائیل. ثانیًا ، یستخدم نعمان ممتلكاتھ للحصول على عالجھ. لقد جلب معھ 4 مالیین دوالر- ھذا

ھو سعر الفضة والذھب االیوم. سوف ینفق نعمان كل ما یستطیع للحصول على عالج الیرص. كان مستعدا اذا لزم االمر ان یدفع إللیشع, أو حتى یدفع رشوة لشخص

ما. 



ثالثًا ، یستخدم نعمان قوتھ للحصول على عالجھ. وصل إلى منزل ألیشع بخیلھ ومركباتھ مطالباً بالشفاء. عندما ارسل ألیشع خادًما بدالً من الظھور أمام نعمان بنفسھ

،غضب الجنرال العظیم. قال نعمان: ”ظننت أنھ سیخرج إلّي بالتأكید”. وقال نعمان ایضاً: ”أال یعرف ھذا الرجل الصغیر من أنا؟ كیف یجرؤ ألیشع على إرسال رسول

إلى رجل مثلي! "إستخدم نعمان الغضب وعرض القوة العسكریة تھجم على ألیشع مطالباً بشفائھ. 

لكن هللا یرید أن یشفي نعمان بالنعمة وحدھا. لھذا السبب كل واحد من استراتیجیة نعمان قد فشلت. الرسالة وحدھا وضعت ملك إسرائیل في حالة ذعر للتركیز على

ذاتھ. رفض ألیشع أموال نعمان. وصراخ الجنرال ومطالبتھ لن تصلھ إلى أي مكان. في الماضي ، كان موقع نعمان وممتلكاتھ وسلطتھ كافیة للحصول على ما یرید. في

مدینة مثل واشنطن العاصمة ، یعتمد الكثیر من الناس على المنصب والممتلكات والسلطة للحصول على ما یریدون ، ألیس كذلك؟ لم ینجح األمر ھذه المرة مع نعمان.

فكروا كم ھو صعب ھذا الموقف لقبولھ لذلك. 

لكن هللا أحب نعمان ھنا. كما تعلمون، هللا لن یسمح لھذا الرجل المتكبر والناجح بالشفاء من مصدره الخاص. جسد وروح نعمان سیسترد بالنعمة وحدھا. ھذه ھي

الطریقة الوحیدة التي یشفي هللا بھا الناس. نعمة هللا مدھشة ألنھا مجانیة وال یمكن كسبھا. ھذا ھو السبب في أن المتواضعین فقط ھم من ینالون النعمة. 

النقطة الثانیة. ثالث طرق یعلّم هللا بھا نعمان التواضع حتى ینال النعمة. 

الدرس األول لنعمان في التواضع, ھو مرضھ. عندما یسیر كل شيء على ما یرام في الحیاة ونستمتع بالنجاح ، غالبًا ما ننسى هللا الذي باركنا. بدال من ذلك, نكرس

أنفسنا للتمتع ببركاتھ. لكن عندما یمرض طفلك ، أو تفقد وظیفتك ، أو شيء من ھذا القبیل ، تكتشف أن التلیفزیون الكبیر والسیارة اللطیفة لیس بھما الكثیر من الراحة ،

ألیس كذلك؟ فجأة ، تلك الكارثة ھي ما تلفت انتباھك. كل تلك األشیاء التي أغرتك من قبل وخطفت قلبك, تبدو االن بال معنى. ثم تصرخ إلى هللا طالبا المساعدة. 

لكي یفھم نعمان عجزه، كان بحاجة إلى شيء عاجًزا عن حلھ. استخدم هللا برص نعمان لیدرك وفاتھ. كان لدى ھذا الرجل الذي یبدو وكأنھ یمتلك كل شيء, لدیھ مشكلة

واحدة ال یمكن أن تُحل من خالل منصبھ وممتلكاتھ وسلطتھ. كلنا نكره أن نكون محتاجین ، لكن هللا یخلص فقط من یحتاج إلیھ. من خالل حاجتنا ، یجعل هللا نفسھ مرئیًا

لنا. 

هللا \ یھوة طریقتان لقول اسم هللا، االسم الذي یعني "أنا ھو". إنھ اسم غیر عادي جملة غیر مكتملة. "أنا ھو " كأنھ شیك على بیاض ، وهللا یمأله باحتیاجاتنا. احتیاجاتنا

مثل النظارات التي تساعدنا على رؤیة شخصیة هللا بوضوح. یھوه شالوم یعني: أنا سالمك. یھوه جییره: أنا معیلك. نعمان ال یحتاج إلى سالم أو اعتماد. نعمان مصاب

باالبرص ، وھو مصاب بمرض یذل الرجل بدرجة كافیة حتى یُظھر هللا عن نفسھ على أنھ یھوه-رأفھ: أنا معالجك. 

درس نعمان الثاني في التواضع ھو فتاة مرسلة صغیرة. ھناك تناقض واضح بین ”الرجل العظیم” في اآلیة 1 وھذه ”الفتاة الصغیرة” في اآلیة 2. نعمان قوي وغني.

إنھا عاجزة ومفلسة. نعمان رجل یتمتع بحریة كبیرة یعیش مستقالً عن هللا. إنھا عبدة بال حریة ، وھي تعتمد كلیًا على الرب. لكنھا بالتحدید, األداة التي اختار أن

یستخدمھا هللا في ھذا المكان والزمان. أصدقائي ، ال تعتقدوا أبدًا أنھ لیس لدیك شيء یمكن أن یستخدمھ هللا بك، أینما كنت واي من كنت. أعطى الروح القدس ھذه الفتاة

اإلیمان لتقول شیئًا ما في وقت خطر. سنقضي المزید من الوقت في الحدیث عنھا في خطبة األسبوع القادم. 

في الوقت الحالي ، یجب أن ننظر إلى الدرس الثالث لنعمان في التواضع: حمام غیر متوقع. ألن نعمان رجل كبیر مصاب بمرض كبیر ، فھو یرید عالًجا باھظ الثمن.

لكن هللا یقول لنعمان أن یفعل شیئًا بسیًطا ومتواضعًا. یقول لھ هللا أن یغتسل في نھر األردن. ھذا كان صعبا على كبریاء نعمان. إن نستلم الشفاء بالنعمة وحدھا من خالل



اإلیمان یعني أن مكانتنا وممتلكاتنا وقوتنا عدیمة الفائدة. لكن یجب أن یكون األمر على ھذا النحو ، ألنھ بعد ذلك ال نحصل على أي فضل في الشفاء. كل شيء سیكون

بالنعمة. 

لھذا السبب یقاوم الناس بالركوع ألستقبال مخلصھم. نفضل الحصول على الخالص الذي نكسبھ ، ألن هللا حینئٍذ سیدین لنا بشيء. إذا اعتقدنا أننا فعلنا شیئًا لكسب محبة

هللا ، فیمكننا أن ننظر بازدراء إلى األشخاص الذین لم یجدوا طریقھم إلى عائلة هللا بعد. لكن بولس كتب في أفسس 2: 9-8: 

 

یَماِن،   8 ِألَنَُّكْم بِٱلنِّْعَمِة ُمَخلَُّصوَن، بِٱْإلِ

َوذَِلَك لَْیَس ِمْنُكْم. ُھَو َعِطیَّةُ ٱ�ِ.

9 لَْیَس ِمْن أَْعَماٍل َكْیَال یَْفتَِخَر أََحدٌ. 

عندما تقرر أن تعطي قلبك لیسوع ، فذلك ألن الروح القدس أعطاك موھبة اإلیمان. أنت فقط مثل نعمان ، یا صدیقي. ال یمكنك أن تشفي نفسك وال حتى نعمان. رتب هللا

كل شيء عن شفاء نعمان حتى یتمكن ھو وكل شخص آخر أن یرى أن الرب وحده یستحق الثناء والمجد. كان على نعمان ان یعتمد على كلمة هللا تماًما لیُشفى. لم یتلق

نعمان أي تفسیر لسبب ذھابھ إلى ھذا النھر الصغیر الموحل لیغتسل سبع مرات. یبدو األمر سخیفًا بالنسبة لنعمان. 

عندما كنت ملحدًا ، بدا لي من الحماقة أن أؤمن بشخص یھودي مات على صلیب قبل 2000 عام. بدا من السخف االعتقاد بأن یسوع یمكنھ تقدیم الغفران لخطایاي

والسالم الدائم والحیاة األبدیة. بدا األمر مجنونًا ، لكن ھذا صحیح! 

انظر إلى ما یقولھ بولس عن اإلنجیل في كورنثوس األولى 1: 25-22. 

 

٢٢ ِألَنَّ ٱْلیَُھودَ یَْسأَلُوَن آیَةً،  

َوٱْلیُونَانِیِّیَن یَْطلُبُوَن ِحْكَمةً،

٢٣ َولَِكنَّنَا نَْحُن نَْكِرُز بِٱْلَمِسیحِ َمْصلُوبًا: ِلْلیَُھوِد َعثَْرةً، َوِلْلیُونَانِیِّیَن َجَھالَةً! 

ةِ ٱ�ِ َوِحْكَمِة ٱ�ِ.  یَن: یَُھودًا َویُونَانِیِّیَن، فَبِٱْلَمِسیحِ قُوَّ ا ِلْلَمْدُعّوِ ٢٤ َوأَمَّ

٢٥ ِألَنَّ َجَھالَةَ ٱ�ِ أَْحَكُم ِمَن ٱلنَّاِس! َوَضْعَف ٱ�ِ أَْقَوى ِمَن ٱلنَّاِس! 

یستخدم هللا ما یبدو ضعیفًا وحماقة. یستخدم جاریة ضعیفة لمساعدة نعمان القوي. یستخدم هللا حماقة االستحمام في نھر غریب قذر. یستخدم هللا ھذه األشیاء لیُظھر

لنعمان كبریائھ حتى یكون متواضعًا بما یكفي لینال الخالص بالنعمة وحدھا. توقف نعمان أخیًرا عن القتال ، واستحم. رجع جسده وطھر. ھذان شیئان منفصالن

یذكرھما إلیشع في اآلیة 10. تمت استعادة نعمان وھو طاھر. یُشفى نعمان من الخارج ، لكنھ یُطھَّر أیًضا من الداخل. كیف نعرف أن شفاء نعمان كان داخلیًا وخارجیًا؟

أرى ثالثة أشیاء على األقل. أوالً ، یعود نعمان لیشكر إلیشع. من منزل ألیشع سافر نعمان شرقا إلى نھر األردن. بعد شفائھ ، كان بإمكانھ االستمرار في العودة شرقًا

إلى موطنھ في دمشق. 

بدالً من ذلك ، خرج نعمان عن طریقھ للعودة إلى ألیشع ویشكره. یذكرنا عندما شفى یسوع 10 برص ، وعاد واحد فقط من الھیكل لیشكر یسوع ، في لوقا 17: 16-
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١٦ َوَخرَّ َعلَى َوْجِھِھ ِعْندَ ِرْجلَْیِھ َشاِكًرا لَھُ، َوَكاَن َساِمِری�ا. 

١٨ أَلَْم یُوَجْد َمْن یَْرِجُع ِلیُْعِطَي َمْجدًا ِ�ِ َغْیُر َھذَا ٱْلغَِریِب ٱْلِجْنِس؟». 

١٩ ثُمَّ قَاَل لَھُ: «قُْم َوٱْمِض، إِیَمانَُك َخلََّصَك». 



نعمان والسامري أجنبیان شفیا من البرص بالنعمة واإلیمان. واستجاب كال الرجلین بامتنان. عندما عاد نعمان لیشكر ألیشع نرى العالمة الثانیة لتغییره. في اآلیة 15

یقول أللیشع: ”اقبل اآلن ھدیة من عبدك”. الرجل المتكبر الذي طلب من ألیشع أن یخرج ویعترف بھ ، یطلق على نفسھ اآلن اسم خادم ألیشع. یدعو نعمان نفسھ

”خادمك” خمس مرات في ھذا األصحاح ، ألنھ قد تواضع. كبریاء نعمان أعمتھ من قبل ، لكنھ اآلن یستطیع أن یرى بوضوح. نعمان اآلن مستعد لعبادة اإللھ الحقیقي

الوحید. ھل سمعت ما قالھ في اآلیات 15 و 17؟ 

15 «ُھَوذَا قَْد َعَرْفُت أَنَّھُ لَْیَس إِلھٌ فِي ُكّلِ األَْرِض إِالَّ فِي إِْسَرائِیَل ... 

ّبِ..  ُب بَْعدُ َعْبدَُك ُمْحَرقَةً َوالَ ذَبِیَحةً آلِلَھٍة أُْخَرى بَْل ِللرَّ 17 ألَنَّھُ الَ یُقَّرِ

حدث ھذا قبل مئات السنین من ذھاب بطرس إلى كرنیلیوس في أعمال الرسل 10 وتلقي األمم الروح القدس. لقد جلب هللا األمم لنفسھ عبر تاریخ البشریة ، وغالبًا ما

یفعلھ هللا بطرق مدھشة. العمل الذي نقوم بھ الیوم في One Voice Fellowship ھو استمرار لھذه القصة نفسھا التي رأیناھا الیوم. یستخدم هللا الروح القدس لیعلن

للخطاة من كل بلد أنھم بحاجة إلى مخلص. یرینا الروح القدس أن كل القوة والممتلكات والمكانة ھي أصنام مزیفة ال یمكنھا أن تخلصنا. في األسبوع المقبل سنواصل

النظر في قصة نعمان ، مع التركیز على ھذه الفتاة الصغیرة من إسرائیل. أعتقد أنھا بطلة القصة الھادئة ، لذا أتمنى أن تكون ھنا األسبوع المقبل لترى ما یرید هللا أن

یعلمنا من مثالھا. 

ارجو ان تصلوا معي.

أیھا اآلب السماوي، أشكرك على إرسال الروح القدس لمساعدتنا على فھم كلمة هللا الیوم. نشعر مفعمین بك عندما نفكر أنك ترید ان تنقذ وتخلص أناسا مثل نعمان. لقد

كان أجنبیاً وعدواً ، لكنھ اآلن ھو ابنك الحبیب. وكذلك نحن، إذا وضعنا إیماننا بربنا ومخلصنا یسوع . شكراً لك أیھا الروح القدس على ھبة اإلیمان التي تفتح أعیننا

حتى نؤمن. نصلي باسم یسوع ربنا آمین.

One Voice Fellowship


