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٢ ملوك ٥: ١-١٧

القس كریس سیكس

المقدمة 

علمنا األسبوع الماضي عن رجل یدعى نعمان كان یعتمد على المنصب والممتلكات والقوة للنجاح في الحیاة. ھذا الجنرال السوري المتغطرس المكتفي بذاتھ تعلم

التواضع ونال النعمة. لكن أوالً كان على هللا أن یعلم نعمان التواضع بثالثة طرق. كان مرض البرص مشكلة متواضعة لم یستطع نعمان حلھا. كما شعر نعمان

بالتواضع عندما كان علیھ أن یثق بكلمة نبي أجنبي ویغتسل في نھر األردن. 

الطریقة الثالثة التي أذل بھا هللا نعمان ھي استخدام جاریة أجنبیة لتقدیم إجابة ال یستطیع أي شخص آخر القیام بھا. تحدثنا عنھا لفترة وجیزة األسبوع الماضي. یمكنھا

مساعدتنا في رؤیة شیئین في ھذه القصة. أوالً ، ال یوجد أي شخص بعیدأ جدًا عن بیت هللا لیتم دعوتھ إلى الداخل. ثانیًا ، كل واحد منكم نافعا � أینما كنت وأیما كنت.

أنت لست بحاجة إلى معرفة اجوبة مشاكل جارك أو زمیلك في العمل. لم تكن ھذه الفتاة تعرف كیف تعالج البرص ، لكنھا دلت نعمان إلى أین تشیر: أشارت إلى ملك

الملوك ورب االرباب. 

آمل أن یشجعك مثال ھذه الفتاة الخادمة المجھولة االسم. آمل أن تلھمك, ھذه الفتاة, لمشاركة رسالة رجاء هللا مع من حولك. ھكذا یتسع مجتمع هللا. یأتي الناس إلى عائلة

هللا عندما نخبرھم بالبشارة. هللا ھو الوحید الذي یستطیع أن یشفي ویعطي حیاة جدیدة. لكن هللا یستخدمنا لتوجیھ األشخاص الضالین والمجروحین والمنكسرین إلى

مصدر الحیاة. 

لنقرأ اآلن كلمة هللا من 2 ملوك 5:  

 

بُّ َخالًَصا ألََراَم.   1 َوَكاَن 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:   ا قََرأَ َمِلُك إِْسَرائِیَل اْلِكتَاَب َمزَّ 7 فَلَمَّ

«َھْل أَنَا هللاُ ِلَكْي أُِمیَت َوأُْحیَِي، َحتَّى إِنَّ ھذَا یُْرِسُل إِلَيَّ أَْن أَْشِفَي َرُجًال ِمْن بََرِصِھ؟  

ُض ِلي». فَاْعلَُموا َواْنُظُروا أَنَّھُ إِنََّما یَتَعَرَّ

 

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

ِلیَأِْت إِلَيَّ فَیَْعلََم أَنَّھُ یُوَجدُ نَبِيٌّ فِي إِْسَرائِیَل».

9 فََجاَء نُْعَماُن بَِخْیِلِھ َوَمْرَكبَاتِِھ َوَوقََف ِعْندَ بَاِب بَْیِت أَِلیَشَع. 

، فَیَْرجَع لَْحُمَك إِلَْیَك َوتَْطُھَر».  اٍت فِي األُْردُّنِ 10 فَأَْرَسَل إِلَْیِھ أَِلیَشُع َرُسوًال یَقُوُل: «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  

بُّ الَِّذي أَنَا َواقٌِف أََماَمھُ، إِنِّي الَ آُخذُ». َوأَلَحَّ َوقَاَل: «ُھَوذَا قَْد َعَرْفُت أَنَّھُ لَْیَس إِلھٌ فِي ُكّلِ األَْرِض إِالَّ فِي إِْسَرائِیَل، َواآلَن فَُخْذ بََرَكةً ِمْن َعْبِدَك».16 فَقَاَل: «َحيٌّ ُھَو الرَّ

َعلَْیِھ أَْن یَأُْخذَ فَأَبَى.

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

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. 

تبدأ قصتنا بشخصیتین مختلفتین تماًما في اآلیتین 1 و 2: 

 

بُّ َخالًَصا ألََراَم.   1 َوَكاَن 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.



نرى فتاة صغیرة ، ربما مراھقة صغیرة ، تعمل لدى أحد أقوى الرجال في الدولة القویة في سوریا. كانت ھذه الفتاة مختلفة عن العبید اآلخرین الذین أسرھم السوریون

من دول أخرى. نشأت ھذه الفتاة في إسرائیل وھي تسمع كلمة هللا. لقد نشأت كطفلة من العھد. 

لذلك كان لدیھا العدید من نفس البركات التي یتمتع بھا أطفال العھد في ھذه الكنیسة. عندما یتم تعمید األطفال ھنا ، فھي عالمة وختم لوعود هللا العھدیة في حیاتھم.

یكبرون وھم یسمعون عن شخصیة هللا ومحبتھ. ھذه الفتاة المستعبدة فعلت ذلك أیًضا. حضرت ھذه الفتاة الخادمة احتفاالت عید الفصح السنویة عندما كانت صغیرة.

سمعت عن أعمال الرب الجبارة في العالم. ثم ، عندما كانت في العالم، عرفت ماذا تقول لجنرال أممي عن إلھھا. 

من المثیر لالھتمام كیف أن الخدم المتواضعین في ھذه القصة ھم الذین یرون األشیاء بوضوح ، واألقویاء ھم الذین یخطئون. یرى خدام نعمان الحكمة في اتباع

تعلیمات ألیشع ، ویشجعونھ بلطف على القیام بذلك. نعمان وملك إسرائیل متشكیكان حمقى ، لكن الخادمة وخدام نعمان یرون الحكمة ویقولون الحقیقة. یرید هللا منا

جمیعًا أن نكون رسًال للحق ورجاًء لمن حولنا. لیس علیك أن تعرف إجابات مشاكل جارك أو زمیلك في العمل. لم تكن ھذه الفتاة تعرف كیف تعالج البرص، لكنھا

عرفت نعمان إلى من تشیر. 

لم تكن ترید أن تكون في دمشق بالطبع. ربما ال تكون متحمًسا للعیش في منطقة واشنطن العاصمة. ربما جلبتك وظیفة زوجك إلى ھنا، أو والدیك. جاء بعضكم كالجئین

بسبب االضطھاد أو الحرب في وطنھم. لكنك لست ھنا بالصدفة. ھذه الفتاة الصغیرة لم تكن في منزل نعمان بالصدفة أیضا. 

نشأت كطفلة صغیرة وھي تسمع عن یوسف، تماًما كما یفعل أطفالنا الیوم. یوسف تم إحضاره كعبد إلى أرض مصر الغریبة. عرفت ھذه الفتاة أنھ حتى في عبودیتھا

،ابوھا السماوي المحب ما زال المسیطر. كانت ستعرف ما قالھ یوسف إلخوتھ في تكوین 50:20.

 

ا هللاُ فَقََصدَ بِِھ َخْیًرا،  ا، أَمَّ 20 أَْنتُْم قََصْدتُْم ِلي َشر�

ِلَكْي یَْفعََل َكَما اْلیَْوَم، ِلیُْحیَِي َشْعبًا َكثِیًرا.

من المؤكد أن ھذه الفتاة الصغیرة تتذكر كیف نال یوسف احترام وثقة القادة المصریین. ربما تعلمت مثال یوسف، ونالت الحق في خدمة زوجة ھذا الجنرال القوي.

ولكن رغم ذلك، كانت مستعبدة. ربما قُتل والداھا أمام عینیھا أثناء أسرھا. أو ربما أصبح والداھا عبیدًا أیًضا. انفصلت ھذه الفتاة بالقوة عن أھلھا ووطنھا ولم تعد لوطنھا

أبدًا. لقد خسرت ھذه الفتاة الكثیًرا, لكن اذا تفوھت بكلمة كادت ان تخسراالكثر. ماذا لو ظّن نعمان وزوجتھ أنھا تدخلت بجرأة عن مرض نعمان / وماذا لو لم ینجح

العالج؟ ربما ستكون في خطر: أو تفقد وظیفتھا الحالیة, أو حتى تفقد حیاتھا. 

ربما انت خائفًا جدًا من أن تتفوه بكلمة واحدة لشخص ما. ربما ستخاف بما ستخسره، ربما ستخسر صداقة أو احترام اآلخرین. لكن ھناك أشخاص مساكین ومعوزین

في كل مكان حولك. بعضھم فقیر وضعیف وعاجز. ھناك أیًضا أشخاص محتاجون نفسیا جدیرون بإخفاء احتیاجاتھم خلف مالبسھم الجمیلة وحیاتھم المریحة. أناس مثل

نعمان ، الذین یعتمدون على المنصب والقوة والممتلكات لجعل الحیاة تعمل. بغض النظر عن مدى نجاح بعض االشخاص, تذكر أننا جمیعًا منكسرون من الداخل

بطریقة ما. ھل لدیك اي أھتمام ماذا یجري في المدرسة والعمل والحي؟ لربما كنت رسوًال ألناس محطمین من حولك. اقترب من الناس بما یكفي لتكون صدیقًا لھم

لتعرف این جرحھم أخبرھم عن المصدر الوحید للشفاء الحقیقي لألجساد واألرواح. 

كانت ھذه الفتاة تؤمن با� عندما تخلى الكثیر من اإلسرائیلیین عن عبادة یھوة هللا ووتبعوا آلھة غریبة. عرفت ھذه الفتاة عن ألیشع، النبي الحقیقي لإللھ الحقیقي الذي

یمكنھ أن یشفي نعمان. لألسف, ملك إسرائیل ال یصدق ذلك ، على الرغم من أنھ كان من المفترض أن یقود شعبھ في العبادة الحقة. بدالً من ذلك، یتصرف الملك بعدم

االیمان واھتمامھ األناني ببشرتھ. كانت ھذه الفتاة الصغیرة نور أمل عندما اختارت أن تحب عدوھا, وھي بعیدًة في مدینة دمشق. تنبأت بما كتبھ بولس في رومیة ١٢:



 .١٧-٢١

 

17 الَ تَُجاُزوا أََحدًا َعْن َشّر بَِشّر. 

ُمْعتَنِیَن بِأُُموٍر َحَسنٍَة قُدَّاَم َجِمیعِ النَّاِس.

18 إِْن َكاَن ُمْمِكنًا فََحَسَب َطاقَتُِكْم َساِلُموا َجِمیَع النَّاِس. 

 . بُّ 19 الَ تَْنتَِقُموا ألَْنفُِسُكْم أَیَُّھا األَِحبَّاُء،بَْل أَْعُطوا َمَكانًا ِلْلغََضِب، ألَنَّھُ َمْكتُوٌب: «ِلَي النَّْقَمةُ أَنَا أَُجاِزي یَقُوُل الرَّ

َك فَأَْطِعْمھُ. َوإِْن َعِطَش فَاْسِقِھ. ألَنََّك إِْن فَعَْلَت ھذَا تَْجَمْع َجْمَر نَاٍر َعلَى َرأِْسِھ».  20 فَإِْن َجاَع َعدُوُّ

21 الَ یَْغِلبَنََّك الشَّرُّ بَِل اْغِلِب الشَّرَّ بِاْلَخْیِر. 

ھذه الفتاة الصغیرة تحب سیدھا وترید الخیر لھ. كان یمكنھا ان تصمت لحمایة نفسھا. وكان یمكنھا أن تغضب من نعمان، قائد الجیش الذي أسرھا جاریة. ربما قد

استمتعت بمعاناتھ. إذا انا كنت في مكانھا، فقد اشعر بالغضب تجاه نعمان ولدي مرارة تجاه هللا الذي سمح لي بالعبودیة. ومع ذلك, فھي تبوح بشجاعة عن الھھا وتشھد

عنھ بقوة. وهللا اكرمھا على ھذا العمل، بذكرھا الخالد في كلمة هللا. أنا أتطلع إلى مقابلتھا یوما ما. 

الحب الذي تظھره ھذه الفتاة لنعمان ھو حب ”ھسید”. ”ھسد” ھي كلمة عبریة تعني ”المحبة السخیة المخلصة”. إنھ حب تضحیة ، حب باھظ الثمن. یسوع ھو أفضل

مثال على ھذا النوع من الحب السخي المخلص. عندما أتى یسوع إلى األرض عرف أن الناس سیرفضونھ ویكرھونھ ویقتلونھ. كان یسوع على استعداد للتضحیة بحیاتھ

، إلنقاذ حیاتكم. لم نستحق حبھ ، لكن یسوع أعطانا حًب"الھسد"”المحبة السخیة المخلصة” على أي حال. حب یسوع ”المحبة السخیة المخلصة ، ”یقول أنا مھتم

لمساعدتكم اكثر من الثمن الذي سأدفعھ. عندما تفھم وتستلم محبة المسیح السخیة المخلصة لك، إذا تستطیع أن تقدم ”محبة سخیة ومخلصة” لآلخرین. 

ھذه الفتاة الصغیرة خاطرت على مكانتھا وسالمتھا إلظھار الحب ”المحبة السخیة المخلصة” لسیدھا. لم یستحق نعمان مساعدتھا أو الشفاء الذي استلمھ. لكن یا

اأصدقائي ، تذكروا أننا استلمنا أیًضا المساعدة عندما كنا ال نستحقھا. یذكرنا الرسول بولس في رومیة 5: 8-6: 

اِر.  6 ألَنَّ اْلَمِسیَح، إِْذ ُكنَّا بَْعدُ ُضعَفَاَء، َماَت فِي اْلَوْقِت اْلُمعَیَِّن ألَْجِل اْلفُجَّ

اِلحِ یَْجُسُر أََحدٌ أَْیًضا أَْن یَُموَت.  7 فَإِنَّھُ بِاْلَجْھِد یَُموُت أََحدٌ ألَْجِل بَاّر. ُربََّما ألَْجِل الصَّ

8 َولِكنَّ هللاَ بَیََّن َمَحبَّتَھُ لَنَا، ألَنَّھُ َونَْحُن بَْعدُ ُخَطاةٌ َماَت اْلَمِسیُح ألَْجِلنَا. 

هللا یخلص فقط أولئك الذین یعلمون أنھم خطاة. قبل أن یتم شفاء نعمان ، كان علیھ أن یرى خطیئة كبریائھ. لكي یتطھر ، كان على نعمان أن یأتي إلى هللا اآلب مثل طفل

محتاج. المنصب والممتلكات والسلطة التي كان نعمان یفتخر بھا ذات یوم كانت مؤقتة فقط. الحفاظ علیھا یتوقف على أدائھ. إذا توقف عن كسب المعارك وفقد ثقة ملكھ

، فقد یخسر كل ما ربحھ. ھذا صحیح بالنسبة لنا أیًضا. كل األشیاء األرضیة التي نعمل بجد من أجل للحصول علیھا ستزول قریبًا. لكن ھناك تمجید لھا أكثر قیمة

ودائمة ال یمكن إلغاؤھا. إنھ موقف هللا االبن. 

ھل جئت إلى هللا كطفل محتاج؟ 

ھل أتیت بصدق وتعترف أنك بحاجة إلى مخلص؟ أعلم أنك ال تعیش حیاتك بالطریقة التي یرید هللا أن تعیشھا. أنا أعلم ذلك ألنھ ال أحد منا یعیش بالطریقة التي یجب

علینا أن نعیشھا! كلنا مذنبون من نفس خطیئة التي نراھا في نعمان. نحن نستخدم مكانتنا وممتلكاتنا وقوتنا لجعل أنفسنا مرتاحین ، لذلك لن نرى وضعنا الحقیقي. لدینا



جمیعًا مرض قاتل ، مثل نعمان - إنھ الكبریاء. ھل تعلم ما ھو عكس اإلیمان؟ إنھ لیس عدم االیمان. عكس اإلیمان ھو االعتماد على الذات. إن خطیئة الكبریاء

واالعتماد على الذات مغروسة بعمق في قلبي وقلبك. ولكن عندما تطلب بتواضع من هللا اآلب أن یغفر لك ، فسیغفر لك. لقد أسلم یسوع حیاتھ لیمنحك الحیاة األبدیة. 

جّرب الشیطان یسوع بالمكانة والممتلكات والقوة في البریة. ُعرض على یسوع األشیاء الثالثة التي اعتمد علیھا نعمان في حیاتھ. نفس األشیاء التي نعتمد علیھا. لكنھم

أصنام مزیفة. تقدم اآللھة الكاذبة وعودًا ال یمكنھم الوفاء بھا. عندما ترى ذلك ، وتتجھ إلى المسیح ، تبدأ حیاة جدیدة. إذا كنت تؤمن أن یسوع مات إلزالة الذنب والعار

من خطیتك ، فسوف یعطیك قلبًا جدیدًا ، ویعیدك من الداخل إلى الخارج. أصبح نعمان أكثر ثراًء من أي وقت مضى ، عندما توقف عن الثقة في الممتلكات والسلطة.

حصل على منصب جدید عندما أصبح هللا ملًكا وأبًا لھ. ھل لدیك األمان والسالم لمعرفة أنك طفلھ المحبوب ، مثل تلك الفتاة الصغیرة؟ ال یمكنك أن تفقد ھذه المكانة ،

ألنھا نتیجة عمل هللا ولیس جھودك الخاصة. مكانتك أمام هللا ال تعتمد على ما تفعلھ بل على ما فعلھ المسیح من أجلك. عندما تفھم ذلك ، فإنھ یغیر طریقة عیشك. لدیك

السالم والشجاعة. 

وسیضعك هللا في أماكن یمكنك التكلم بجھارة عنھ. یمكنھ أن یستخدمك كما لو كان یستخدم جاریة صغیرة. یجب علینا جمیعًا أن نخبر اآلخرین عن الرجاء الذي وجدناه

في یسوع. یقدم هللا اآلب الشفاء واألمل لكل من یأتي باإلیمان الیھ مثل طفل صغیر ویثق في یسوع ربًا ومخلًصا. 

تعالوا نصلي معا. 

أبانا الذي في السماوات ، أشكرك على إرسال الروح القدس لمساعدتنا على فھم كلمة هللا الیوم. نشعر بالدھشة عندما نفكر أنك ترید خالص الناس مثل نعمان. لقد كان

غریبا وعدواً ، لكنھ اآلن ابنك وطفلك المدلل. نحن مندھشون أیًضا من أنھ یمكنك استخدام األشخاص العادیین إلنجاز عملك. لقد استخدمت ھذه الفتاة المستعبدة لفعل

شيء مھم ساعدنا ان نتذكر عندما نخجل ان نقول شيء عن اعمالك. امنحنا الشجاعة والرحمة لتوجیھ الناس إلیك من أجل الشفاء والخالص ، ألنھ ألنھ لیس ھناك مكان

آخر یمكننا الذھاب إلیھ. نصلي كل ھذا باسم یسوع شافینا وملكنا آمین.

One Voice Fellowship


