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 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح. قائد المجموعة:   َصلِّ وكرِّ
 
 دقيقة(  02)مشاركة   2

  رؤيا يوحنا

 

باختصار عّما تعلّمتوه في الوقت الذي قضيتموه مع  كلُّ واحٍد في دورهمن مالحظاتكم(  اقرأوا)أو  شاركوا

ل في المقاطع ا   (. 3-1رؤيا يوحنا لكتابية الُمعيّنة )الّرب ومن التّأمُّ

 استمع للّشخص الذي يشارك، وتعامل مع كالمه بجدية واقبله. ال تناقش ما يشارك به. اكتِف بكتابة مالحظات. 

 دقائق( 5)حفظ  3

 8: 61يوحنا 

 

 . 8: 11راجعوا في مجموعاٍت من اثنين. يوحنا 

  دقيقة( 85)تعليم  4

 المرض والّشفاء

 

ف إلى  :ُمقّدمة يتعلَّق هذا التّعليم بالمرض والّشفاء. سنستكشف أسبابًا عديدة إلصابة الناس بالمرض، ونتعرَّ

النظرة الكتابية بشأن الّشفاء. سننظر إلى وسائل الحصول على الّشفاء، وسننظر بشكٍل خاّص إلى دور اإليمان 

 في الّشفاء. 

 

 النظرة الكتابيّة بشأن المرض والّشفاء . أ

 

  .مرض أصل كلّ . 6

 .أ. السبب األصلي للمرض 

 . 11-10: 5 ية؛ روم11-1: 3تكوين  اقرأ

 : ما الّسبب األصل لكل مرض وللموت في العالم اليوم؟ شف وناق  اكتش  
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 .مالحظات

ة. يعلّم الكتاب الُمقدَّس بوضوح بأّن كل األمراض تعود في أصلها وسببها إلى سقوط اإلنسان في الخطيَّ 

لتّراجع والّضعف واالنهيار في الجسد البشري، وهذا قد يشمل حالة انهيار في العقل هو حالة من ا المرض

 هو ذروة هذه الحالة من التّراجع واالنهيار.  الموتواإلرادة والعواطف. و

ة بعد أن نجح الّشيطان في تحريضه اإلنسان على أن عن سقوط الجنس البشري في الخطيَّ  3نقرأ في تكوين 

ا لإلنسان. وقد عاقب هللا خطيَّ ة. يرتكب الخطيَّ  ا دائًما ومستمّرً ة الجنس البشري بلعن الّشيطان وإعالنه عدّوً

( ألنها قادت 11: 3ة المرأة بزيادة آالم حملها ووالدتها، وبجعل زوجها يسود عليها )تكوين وعاقب خطيَّ 

( وبجعل 00-01: 8 رومية)ة الّرجل بلعنه األرض (. وعاقب هللا خطيَّ 11: 0تيموثاوس 1ة )رجلها للخطيَّ 

اإلنسان بحاجة لبذل جهٍد كثير طول أيّام حياته من أجل كسب معيشته، ألنّه كان قد خضع لضغط زوجته 

(. 10: 5ية ة الجنس البشري بالموت الجسدي )روموالتّجربة التي أتته من خاللها. وأخيًرا، عاقب هللا خطيَّ 

بر التاريخ سيموت كل الرجال والنساء. فستعود أجسادهم إلى ة بعد الخلق وعبسبب سقوط اإلنسان في الخطيَّ 

(. الموت الجسدي هو نهاية حالة الّضعف واالنهيار للجسد المادي، والتي سببها 11: 3التراب )تكوين 

 ة. الخطيَّ 

 

 .ب. األسباب المختلفة والعديدة للمرض 

 المقاطع الكتابيّة.  اقرأ

 ة حاليًا للمرض في العالم؟ : ما هي األسباب المرئيّ شف وناق  اكتش  

  .مالحظات

(، أو يرث عيبًا 12: 1يمكن أن يعاني اإلنسان من أي من األمراض المعدية الموجودة في العالم )مرقس  -

 (. 10: 5ية ة )رومالخطيَّ  سقوط الجنس البشري في( بسبب 3-1: 1؛ يوحنا 1-1: 11خلقيًا من والدته )أيوب 

 (. 5: 0)مرقس  ة شخصيةخطيَّ ًضا ما أو عيبًا ما بسبب يمكن أن يعاني اإلنسان مر -

 (. 00-01، 18-11: 1؛ 15: 5)مرقس  تأثير شيطانييمكن أن يعاني اإلنسان مرًضا ما أو عيبًا ما بسبب  -
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 خطأ من طبيب أو ممارسات طبيب دّجال أو مشعوذيمكن أن يعاني اإلنسان مرًضا ما أو عيبًا ما بسبب  -

 (. 01: 5 )مرقس

 (. 11-15، 8: 1)دانيال  أسلوب غير صّحي في الحياةيمكن أن يعاني اإلنسان مرًضا ما أو عيبًا ما بسبب  -

 (. 01: 11)حزقيال  دينونٍة من هللايمكن أن يعاني اإلنسان مرًضا ما أو عيبًا ما بسبب  -

 

 .أصل كّل شفاء. 2

  : من أين تأتي األمور الّصالحة، خاّصة الّشفاء؟شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 يعلّم الكتاب الُمقدَّس بوضوح أن كل شفاء هو شفاء إلهي! 

 أ. كل العطايا الّصالحة تأتي من هللا.  

أّن كلَّ عطية صالحة وكل هبة كاملة تأتي من فوق، من هللا اآلب الّساكن في  11: 1تعلّم رسالة يعقوب 

ور الخاّصة، مثل معجزات مواهب الّشفاء، الّسماء! ينبغي أال يكون موقف المسيحيّين المؤمنين من األم

العامة وبركات عنايته اإللهية. فأعمال هللا ليست األعمال الخاّصة والمميّزة  هللا بطريقة تقلّل من قدر بركات

والفريدة والمعجزية فقط، ولكن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة تأتي من هللا اآلب الّساكن في السماء! 

؛ 11: 11 الرسل عام، التي هي للّسرور والّرضى والمتعة، تأتي جميعها من هللا )أعمالالّشمس والمطر والطّ 

: 31(. كّل المهارات الفنّيّة التي يتمتّع بها الفنّانون والحرفيّون هي من هللا )خروج 08-03: 08انظر إشعياء 

ن وضع الحياة هي فَرص (. كّل الفرص لتحسي3: 1(. وكّل البركات الروحية تأتي من يد هللا )أفسس 1-11

يجب  ه(! يصّر يعقوب أنَّ 1: 1كورنثوس 1(. ليس من شيٍء لدينا لم نحصل عليه )15-11: 05من هللا )متّى 

على المسيحيّين المؤمنين أن ينسبوا بقصٍد كل ما يمّرون به من تجارب وخبرات حياتية هلل، الذي منه تأتي كل 

(، 18-11: 5تسالونيكي 1بّحوا هللا في وقت الّسّراء والّراحة )األمور. ينبغي للمسيحيّين المؤمنين أن يس

(. حين يعمل 13: 5؛ يعقوب 18: 1؛ أفسس 1: 18وعليهم أن يصلّوا في وقت الّضيق والّصعوبات )لوقا 

 المسيحيّون المؤمنون هذا فإنّهم يقّرون بأنَّ يد هللا الّسيادية هي على الجميع وفي كّل مكاٍن في األرض. 
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 ّل شفاء يتّم بعمل هللا. ب. ك 

يصلّي النبي قائاًل: "أبرئني يا ربُّ فأبرأ. خلّصني فأخلُص." يدرك النبي أّن الّشفاء ال يأتي  11: 11في إرميا 

، يقول هللا: "أنا الذي دّربُت إسرائيل على المشي، وحملته على ذراعّي، ولكنّهم 3: 11إال من هللا. وفي هوشع 

ذي أبرأتُهم." كل التقينات العالجية والجراحية الموجودة اليوم هي جزٌء من صالح عناية لم يدِركوا أنّي أنا ال

هللا واهتمامه بالنّاس على األرض. ولذا، حين يذهب المسيحيّون المؤمنون إلى الطبيب ينبغي أن تكون عيونهم 

هذه التقنيات تعمل وتأتي بنتيجة. على هللا، ألن هللا هو الوحيد القادر على أن يشفي، وهللا هو الوحيد الذي جعل 

وحين يعالج الطبيب ضلًعا مكسوًرا أو حين يُجبَر عظٌم، فهذا يعود إلى عمل هللا الذي يعالج ويجبر. فقد خلق 

 الجسد البشري وفيه قدرات رائعة على الّشفاء الّذاتي.  هللا

ر هللا بسيادته ويُعلِن بأن شخًصا ما سيُشفى )إ (. كما أنه يستطيع أن يؤّخر 1: 38شعياء في بعض األحيان، يقرِّ

له )إشعياء  ل في عملية الّشفاء، ربما من خالل 1-0: 38بسيادته عملية الموت ويؤجِّ (. كما أنّه يستطيع أن يعجِّ

الحفظ ، ينظر إليه الكتاب الُمقدَّس بصفته طبيعيًا شفاءً (. ما يعتبره العالم 11: 5صموئيل 0شفاء فوري مثاًل )

 !شفاء إلهيفي أصوله  و(. كل شفاء على األرض ه3: 1)عبرانيين  األشياء اإللهي لكلّ 

 

 .حالة الّشفاء المؤقَّتة. 3

 : ما مدى مؤقَّتية أو ديمومة الّشفاء؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 .شفاء مؤقَّتيعلّم الكتاب الُمقدَّس أّن كلَّ الّشفاء الذي يسبق المجيء الثاني للمسيح هو 

 ال يوجد إال شفاء مؤقَّت. أ. قبل الموت 

. تنبّأ النّبي إشعياء بأن يسوع سيحمل أمراضنا 01: 1؛ عبرانيين 03: 1ية ؛ روم5-1: 51إشعياء  اقرأ

وأحزاننا، وأننا بجروحه سنُشفى. لم يُمت يسوع ليكفِّر عن خطايانا فحسب، ولكن ليشفي أمراضنا أيًضا. ولذا، 

جل الّشفاء ويتوقّعوا أن يُشفوا حين تكون هذه هي إرادة هللا الكاملة. يمكن للمسيحيّين المؤمنين أن يصلّوا أل

ة موت. وألّن كّل الناس أخطأوا، فإّن كّل الناس مصيرهم الموت. وحتّى أفضل النّاس صّحةً ولكن أجرة الخطيَّ 

يد يسوع على األرض سيموتون في النهاية. كل الذين نالوا الّشفاء، وحتّى الذين أُقيموا من الموت على 
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والّرسل، عادوا وماتوا في النهاية. وهكذا، فإّن كّل شفاء على األرض هو شفاء مؤقَّت! يسوع هو الوحيد الذي 

كورنثوس 1إنّه بكر الراقدين ) -قيامة دائمة. فهو أّول من أُقيم من الموت  -قام من الموت دون أن يعود إليه 

15 :02 .) 

 

 إال الّشفاء الّدائم. ب. في المجيء الثّاني لن يكون هناك 

. سيحدث ردُّ 5-3: 01 يوحنا ؛ رؤيا01-02: 3؛ فيلبّي 03-00: 15كورنثوس 1؛ 01: 3 الرسل أعمال اقرأ

كّل شيٍء في المجيء الثّاني ليسوع المسيح. ستتغيّر أجسادنا لتصير على شبه جسد يسوع المسيح المجيد في 

ين من المسيحيّين المؤمنين بأجساٍد ال تمرض وال تموت في ما بعد. مجيئه الثاني. وحينئٍذ فقط سيُقام كلُّ الّراقد

لن يوَجد الموت في ما بعد، ولن يوجد حزٌن  حينئذٍ سيمسح هللا كلَّ دمعٍة من عيون الناس. وفقط  حينئذٍ وفقط 

! يمكن سيزول النظام القديم لألشياء وسيجعل هللا كلَّ شيٍء جديًدا حينئذٍ وال نوٌح أو بكاء أو ألم. وفقط 

للمسيحيّين المؤمنين أن ينالوا شفاًء مؤقّتًا هنا على األرض اآلن، ولكّن الّشفاء الكامل والدائم )الذي يشمل 

 العقل واإلرادة والعواطف( لن يتحقّق إال في المجيء الثّاني ليسوع المسيح. 

 

 .سّر الّشفاء. 4

 . 11: 1؛ عبرانيين 1-1: 1؛ فيلبّي 11: 1؛ أفسس 10: 00؛ لوقا 01: 01تثنية  اقرأ

 .عّلم

 .أ. طريقتان غير كتابيّتَين للّشفاء 

ا. فال ينبغي أن تتحّول أيّة طريقة أو أي اختبار إلى  ثّمة قواعد وطرق للشفاء، ولكْن ليس أي منها كونيًا عاّمً

أو منهجيّان طريقة أو اختبار شامل على مستوى العالم. وكأمثلة على هذه القواعد والطّرق، فيما يلي طريقتان 

 غير كتابيتَين: 

، والتّعامل مع هذه ثّمة ميل عند بعض المسيحيّين المؤمنين العتبار كلِّ حالة مرضيّة نتيجةً لتأثير شيطاني

الحاالت يتّم من خالل طرد األرواح الّشّريرة والّشياطين. هذا رأي خاطئ بشأن أصل وسبب المرض، وهو 
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والمفّكرين يشّككون بشأن صلوات المسيحيّين المؤمنين ألجل الّشفاء. يعلّم يجعل كثيرين من المراقبين العاقلين 

 الكتاب الُمقدَّس بوضوح أّن بعض الحاالت المرضيّة فقط تكون نتيجة لتأثير وعمل شيطانَيّين. 

، بحيث يقبل المرء أنّه قد ُشفي بعد أن كما توجد ممارسة بين مسيحيّين مؤمنين آخرين هي إعالن الّشفاء

وإن لم يشعر بشفائه أو يتأّكد من أنّه قد ُشفي فعاًل! يُتوقَّع من هؤالء  حتّىلّي الناس ألجل شفائه، يص

نظرة خاطئة لإليمان. وهذا الّسلوك يعّزز عدم  هالمسيحيّين المؤمنين أن يتصّرفوا كما لو كانوا ُشفوا. وهذ

د على هللا.   الّصدق والّشّك، بل والتمرُّ

ل هاتان الطّري قتان غير الكتابيّتَين خدمةَ الّشفاء في الكنيسة إلى خدمة تجريح لمشاعر النّاس وخدمة إدانة. تحوِّ

لوا اختبارات شفاء ُمعيَنة أو مماَرسات شفاء ُمعيَّنة إلى قوانين كونية  فال يجوز للمسيحيّين المؤمنين أن يحوِّ

كونية مرةً أخرى. فنعمة هللا تبقى رحمته التي  نواميس وشرائعهللا إلى  نعمةللّشفاء، ألنهم بعملهم هذا يحّولون 

ا من أسرار إرادة هللا  ال يستحقّها اإلنسان، وال يجوز تحويلها إلى قانوٍن أو نظام. المرض والّشفاء يبقيان سّرً

 الّسياديّة التي لم يُعلِنها لنا. 

 

 ب. إرادة هللا الّسيادية في الّشفاء لم تُعلَن. 

، إذ هو يعتمد على إرادة هللا الّسياديّة الغموض والّسريّةبوضوح أنَّ كّل شفاء فيه شيٍء من يعلّم الكتاب الُمقدَّس 

(. هذا يشمل إرادة هللا الفاعلة والّسماح اإللهي بحدوث بعض األمور أو بعدم 01: 01غير الُمعلَنة )تثنية 

أو لماذا يشفي شخًصا ما  شخًصا آخر، عدم شفائهشخًصا ما و لشفائهحدوثها. ولدى هللا أسباب سياديّة 

عمليّة بينما يشفي آخر من خالل  فوًرا ، أو سبب شفائه شخًصا ما األطباء، بينما يشفي آخر من خالل بالّصالة

تستغرق وقتًا. ولذا، ال يستطيع المسيحيّون المؤمنون، بل ال يجوز لهم، أن يطلبوا من هللا أو يأمروه  تدريجيّة

ّوة. وبداًل من هذا الموقف علّمنا يسوع بأن نصلّي: "لتُكن ال مشيئتي بل بأن يعمل ما يرغبون هم به بق

 (!10: 00مشيئتك" )لوقا 

 

 .منهجيّة التّعامل مع الّشفاء. 5

 : ما المنهجيّة التي ينبغي للمسيحيّين المؤمنين أن يتّبعوها تجاه الّصالة ألجل الّشفاء؟ شف وناق  اكتش  
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 .مالحظات

بوضوح بأن على المسيحيّين المؤمنين أن يأتوا إلى هللا بثقة حين يصلّون ألجل أّي شيٍء، يعلّم الكتاب الُمقدَّس 

 بما في ذلك الّشفاء: 

 

 أ. صلِّ فقط من خالل الوسيط يسوع المسيح ألجل الّشفاء.  

ى . ال ينال المسيحيّون المؤمنون الّشفاء إال ألّن يسوع المسيح مات عل01: 11؛ يوحنا 5: 53إشعياء  اقرأ

الّصليب للتّكفير عن خطاياهم! لهذا يعلّم الكتاب الُمقدَّس المسيحيّين المؤمنين بأن يصلّوا باسم يسوع المسيح. 

الّصالة باسم يسوع المسيح تعني الّصالة بتوافق مع كّل ما أعلنه يسوع المسيح عن نفسه، وهي مبنية على 

 ين المؤمنين فقط ألّن يسوع المسيح هو وسيطهم. استحقاق عمل خالصه المكتِمل. يسمع هللا صلوات المسيحيّ 

 

 ب. صلِّ بثقة ألجل الّشفاء. 

هلل حين يصلّون.  كّل طلباتهم. يستطيع المسيحيّون المؤمنون أن يقّدموا 11: 1؛ عبرانيّين 1-1: 1فيلبّي  اقرأ

مشاعرهم )عقولهم وسيستجيب هللا صلواتهم بحيث يأتي سالم هللا، الذي يفوق كّل فَْهم، ويحفظ أفكارهم و

أنّه يمكن للمسيحيّين المؤمنين أن يأتوا إلى عرش  11: 1وقلوبهم( في المسيح يسوع. وتعلّم رسالة العبرانيّين 

نعمة هللا بثقة لينالوا رحمة ويجدوا نعمة تعينهم في أوقاِت حاجتهم. هللا، بحكمته ومحبّته وأمانته وقوته وسلطته 

 ل والمكان األفضل اللذين فيهما سيستجيب لصلواِت شعبه. غير المحدودة، يعرف الوقت األفض

وهكذا، إن بدا أّن إنسانًا ما لم يُشَف بعَد الّصالة، فعلى المسيحيّين المؤمين أال يخافوا أو ينزعجوا، شرط أن 

 . يكونوا قد عملوا ما يستطيعون عمله اتّباًعا للكتاب الُمقدس وأن يكونوا قد صلّوا بإيمان األطفال إلى هللا

ف برغبتنا الّشديدة بالّشفاء أمام هللا )فيلبّي  (، نُخِضع إرادتنا إلرادته الّسيادية وغير الُمعلَنة 1: 1بعد أن نعرِّ

(، وبثقٍة بأنّه في النّهاية 11: 5يوحنا 1؛ 11: 1(، بثقة كاملة بأنّه سمع صلواتنا )عبرانيين 10: 00 )لوقا

 (! 31-38، 08: 8ية يمكن أن يحصل في حياتي )رومإرادته الّسيادية اإللهية هي أفضل ما 

مهما كان جوابه، فالّشفاء أو عدم الّشفاء بالّصالة أو من خالل األطباء، فوًرا أو بعد فترٍة طويلة، فإّن سالمه 

 (! نصلّي أن نكون قادرين على قبول جواب هللا بشكٍل تاّم! 1: 1بشأن األمر يغمر أفكاَرنا ومشاعرنا )فيلبّي 
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 سبب عدم نوال بعض النّاس الّشفاءب. 

 

  !: ثّمة أكثر من سبب لعدم شفاء النّاسُمقّدمة

 : ما بعض األسباب لعدم حصول النّاس على الّشفاء؟ شف وناق  اكتش  

 

 .ة شخصيّةخطيَّ . 6

 . 11: 5؛ يوحنا 5-1: 30؛ مزمور 18-11: 02؛ 11: 10تكوين  اقرأ

للرجل  11: 5ء بعض الناس. فمثاًل، يقول يسوع في يوحنا ما هي سبب عدم شفا ة شخصيّةخطيَّ قد تكون 

ة لئال يصيبك ما هو أسوأ." في الذين كان يعاني مرًضا أقعده مّدة ثماني وثالثين سنة: "ال ترجع إلى الخطيَّ 

ض ة ما لم يتُب عنها بعُد. وهكذا، قد يسمح هللا بالمربعض األحيان ال يُشفى الّشخص ألّن هللا يعاقبه على خطيَّ 

 كنوٍع من العقاب أو التأديب أو التحذير. 

 

 .أسلوب حياة غير صّحي. 2

 . 3: 1بطرس 1؛ 01: 1متّى  اقرأ

يمكن أن يكون سبب عدم شفاء بعض الناس. فيُصابون بصداٍع شديد بسبب  إهمال عيش حياةً صّحية ومتوازنة

ر من قدرتهم على االحتمال. وقد تحصل لديهم قلقهم الّزائد. أو قد يُصابون بحالِة توتُّر شديد ألنّهم يعملون أكث

مشكالت في معداتهم وأجهزتهم الهضمية بسبب تناول وجباِت طعاٍم غير متوازنة، أو بسبب تناولهم طعاًما 

أكثر من حاجتهم أو أقّل من حاجتهم. صّمم دانيال على أال يأكل من الطّعام الملكي، بل بأن يأكل خضاًرا 

(. كثيًرا 11-10: 1ونتيجةَ هذا صار هو وأصدقاؤه أكثر خّدام الملك صّحةً )دانيال  وبقواًل ويشرب ماًء فقط.

 ما يكون الّشخص بحاجة ألن يغيِّر أسلوب حياته قبل أن يحصل الّشفاء. 
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 .عالقات رديئة. 3

 . 15: 10عبرانيين  اقرأ

عض من أمراٍض هم ُمصابون يمكن أن يكون سبب عدم شفاء الب عدم االهتمام بالجّو العائلي أو االجتماعي

بها. فطالما ُسِمح بالبغضاء والكره والعالقات الّرديئة أن تستمّر، فإنّه كثيًرا ما يُعاق الّشفاء أو يتأّخر. ينبغي 

ة في العائلة والكنيسة والمجتمع، بل ومع هللا أيًضا، أن تتغيّر. وكثيًرا ما يأتي شفاء العالقات ئللعالقات الّردي

 شفاء جسدّي أيًضا! بشفاء داخلي و

 

 .عدم معالجة جذور المشاكل. 4

 . 13: 1بطرس 1؛ 01: 1كولوسي  اقرأ

يمكن أن يكون سببًا في عدم شفاء البعض. البشر ُمعقَّدون جًدا. وفي بعض األحيان يكون  عدم فهمنا لمشاكلنا

الّسبب المخفّي عميقًا في هناك سبٌب مخفّي لمشكلٍة ما قد ال يكون المريض مدرًكا لحقيقة هذا الّسبب. هذا 

الالوعي عند شخٍص ينبغي أن يُسلَّط عليه الضوء حتّى يطلب من هللا أن يعالج هذا الّسبب. كثيًرا ما يصلّي 

م، ولكن يمكن لحالة الشخص أن تنتكس فيعود عوارض ومظاهر المشكلةالناس ألجل  ، فقد يحدث بعض التقدُّ

. يمكن لعالم نفس أو طبيب نفسي مسيحي مؤمن أن يساعد جذر المشكلةلمرضه القديم، ألنه لم يتّم التعامل مع 

 ، النقطة د(.31، الّدرس 8في الكشف عن جذور المشكالت. )انظر "تمييز المشكالت"، في الدليل اإلرشادي 

 

 .تشخيص خاطئ. 5

ا في ص الخاطئ وراء عدم شفاء بعض النّاس. ويمكن للمسيحيّين المؤمنين أن يخطئويقد يكون التّشخ

 التّشخيص بثالث طرق: 

حين يظّن المسيحيّون المؤمنون أن الّشفاء الداخلي أو التّحرير من أرواٍح شّريرة أمٌر ضروري، مع أّن  -

 الحقيقة هي أن الّشفاء الجسدي هو الحاجة األساسيّة. 
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مع أن الّشفاء  أو حين يصلّون ألجل التّحرير من أرواح شّريرة أو يعالجون مشكلة جسدية لدى الّشخص،  -

 الداخلي هو الحاجة األساسيّة. 

أو حين يعتقدون أن الّشفاء الجسدي أو الّشفاء الّداخلي هو الحاجة الحقيقيّة، مع أّن الحاجة الحقيقيّة  -

 واألساسيّة هي للتّحرير من األرواح الّشّريرة. 

 

 .ضعف اإليمان. 1

 . 02-11: 11متّى  اقرأ

عدم شفاء الناس. ذات مّرة، لم يستطع التالميذ شفاء ولٍد عانى كثيراً من  قد يكون ضعف اإليمان هو سبب

نوباٍت شديدة، فقال يسوع للتالميذ إنّهم يستطيعوا شفاءه بسبب قلّة إيمانهم. في زمن يسوع كان هناك تشكيٌك 

 للنّاس. أو قد يميل عاّم بشأن الّشفاء. وهذا ينطبق على أيّامنا هذه أيًضا. فالناس يتساءلون ويشّككون بشفاء هللا

 النّاس للتّركيز على أسباب عدم شفاء هللا للنّاس بداًل من تركيزهم على األسباب التي ألجلها يريد هللا أن يشفي! 

 

ه نحو األطبّاء والعالجات الّدوائيّة والطّبّيّة. 7  .التّشكيك الموجَّ

أن يكون سبب عدم شفاء البعض.  يمكن رفض قبول الحصول على مساعدة من طبيب أو عالجات دوائيّة

األطباء والعالجات الّدوائيّة هم وسائل هللا االعتياديّة في شفاء النّاس. طبًعا علينا أن نرفض المشعوذين 

قى والُحُجب، وكّل المماَرسات الّسحريّة.    واألطبّاء الّسحرة والعّرافين والعالجات الخاطئة والرُّ

 

 .عدم الّصبر واالنتظار. 8

ا ما يكون عدم الصبر هو سبب عدم شفاء بعض النّاس. ال يريد هللا دائًما أن يشفي شفاًء فوريًا. ولذا في كثيرً 

بعض األحيان يكون الّشفاء فوريًا، بينما يحصل في أوقاٍت أخرى عبر مّدٍة طويلة من الزمن أو من خالل 

 عملية تدريجيّة طويلة. 

 



43الدَّرس -ثامنال الدليل  

 .وملكوتهالتألُّم والمعاناة ألجل يسوع المسيح . 9

يمكن أن يكون التألُّم ألجل يسوع المسيح وملكوته سبباً أيًضا لعدم شفاء بعض النّاس. ففي بعض األحيان يدعو 

: "واآلن أنا 01: 1هللا بعض المسيحيّين المؤمنين ليشاركوا في آالم المسيح! يقول الّرسول بولس في كولوسي 

جسدي ما نقص من ضيقات المسيح ألجل جسده الذي هو  أفرح في اآلالم التي أقاسيها ألجلكم، وأتّمم في

 : "وإنّما افرحوا: ألنّكم ... تشاركون المسيح في اآلالم ...13: 1بطرس 1الكنيسة." وقال الّرسول بطرس في 

؛ 11، 1، 5: 11؛ 52: 13 الرسل " كانت هذه اآلالم أو الّضيقات اضطهادات اجتماعيّة )انظر أعمال.

؛ غالطية 12-1: 10كورنثوس 0؛ 3-1: 1، أو أمراًضا أو عيوبًا جسدية )يوحنا (08-03: 11كورنثوس 0

(. وهكذا، يعلّم 12: 1تيموثاوس 0؛ 0-1: 5كورنثوس 1؛ 01-11: 15(، أو آالًما روحيةً )لوقا 13-11: 1

أن األلم جزٌء  الكتاب الُمقدَّس أنّه في بعض األحيان يكون األلم الجسدي أو الروحي أمًرا ال مفّر منه، كما يعلّم

من االختبار والحياة المسيحيّين. يدعو هللا بعض المسيحيّين المؤمنين ألن يتألموا في الجسد أو في الّروح 

 ألجل ملكوته أو ألجل الكرازة بإنجيل المسيح أو ألجل دعم الفقراء والمساكين والمظلومين. 

 

  .قصد ساٍم وسيادّي عند هللا. 61

  .12-1: 10كورنثوس 0 اقرأ

قد تكون حقيقة أّن لدى هللا قصد سيادي أسمى في ما يتعلق بحياة بعض النّاس هي سبب عدم شفاء هؤالء. 

صلّى بولس ثالث مّرات إلى هللا بأن يزيل "الّشوكة التي في جسده". ال يخبرنا الكتاب الُمقّدس عن ماهية هذه 

أو ضعفًا أو صعوبةً جسدية كانت تعذِّب بولس. الّشوكة التي كانت في جسده، ولكنّه يخبرنا أنّها كانت مرًضا 

كان هذا المرض أو الّضعف شديًدا جًدا حتّى أّن النّاس كانوا يعاملون بولس بنوٍع من الّسخرية واالستهزاء 

 (. 11-13: 1)غالطية 

لِن نعمته كما يعلّمنا الكتاب الُمقدَّس عن سبب عدم شفائه بولس. لم يِرد هللا أن يشفي بولس ألنه أراد أن يع

وقّوته من خالل ضعف بولس. فقد قال الّرّب لبولس: "نعمتي تكفيك، ألّن قدرتي تُكمَّل في الضعف." وقد قبل 

ني الّضعفات واإلهانات والّضيقات واالضطهاد والّصعوبات،  بولس سبب هللا، قائاًل: "فألجل المسيح، تسرُّ

 (.12: 10ورنثوس ك0ألنّي حينما أكون ضعيفًا، فحينئٍذ أكون قويًّا!" )
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 د. االستجابة المسيحيّة تجاه المرض

 

 أق ّر بحقيقة المرض، وعبّر عن ألمك وعواطفك. . 6

 . 11: 01؛ متّى 35: 11يوحنا  اقرأ

 : كيف يتكيَّف المسيحيّون المؤمنون مع كلِّ أنواع المشاعر التي تكون لديهم حين يكونون مرضى؟ شفّكر وناق  

 .مالحظات

المرض مصحوبًا بألم ومعاناة حقيقيّين. فماذا على المسيحّي المؤمن: أن ينِكر أو يدِرك ويقِّر  كثيًرا ما يكون

بأنّه مريض ويتألّم؟ يمكن لإلنكار أن يتسبّب بمشاكل أكثر شّدة، ولذا األفضل هو اإلقرار بحقيقة المرض 

المؤمن أن يبقى فرًحا، أم أّن هناك  واأللم. وكثيًرا ما يسبّب المرض شتّى أنواع المشاعر. فهل ينبغي للمسيحيّ 

 متّسعاً للشعور بالحزن والميل للبكاء؟ عبّر يسوُع المسيح عن مشاعر متألّمه، فقد بكى. 

هل ينبغي للمسيحّي المؤمن أال يسأل أبًدا بشأن سبب مرضه، أم يمكنه أن يعبّر عن إحباطه ويقول: "لماذا ال 

 (. 11: 01على الصليب: "إلهي إلهي لماذا تركتني؟" )متّى يعمل هللا شيئًا؟" وذات مّرة، صرخ يسوع 

الكثير من األمراض يمكن أن تنتهي بالموت. فكيف يمكن للمسيحي المؤمن، الذي يعاني مرًضا شديًدا 

وخطيًرا، أن يتكيَّف مع حقيقة مرضه فال يكون شديد القلق من الموت؟ هل على المسيحيّين المؤمنين أن 

 ّرجاء المسيحي في مواجهة الموت؟ يعلّموا أكثر عن ال

 

 ة. امتحن حياتك واعترف بالخطيَّ . 2

 . 15-13: 5يعقوب  اقرأ

 : بحسب رسالة يعقوب، كيف ينبغي للمسيحي المؤمن أن يستجيب نحو مرضه؟ شفّكر وناق  

 .مالحظات
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ة شديدة، على المسيحي المؤمن أن يدعو شيوخ الكنيسة. يبدو أن يعقوب يصف شخًصا يعاني حالةً مرضي

بحيث يشعر باإلنهاك والمرض الّشديد. وبداًل من أن يصلّي هذا الّشخص إلى هللا بنفسه، فإنّه يدعو شيوخ 

 الكنيسة ليصلّوا معه وعليه. 

قد تكون هناك ته بالّسّر بينه وبين الّرّب. يقول المقطع الكتابي إنّه يستطيع المسيحي المؤمن أن يعترف بخطيَّ 

ة أو الخطأ. فإن كان ما من طرف المريض، وهللا يريد أن يلفت انتباهه إلى هذه الخطيَّ  ة ما أو إهمالخطيَّ 

األمر كذلك، فإّن على الّشخص المريض أن يستخدمه مرضه كوقٍت المتحان الّذات بهدوء واالعتراف 

 11: 5يعقوب  (! ال يعلّم1: 1يوحنا 1ته إلى هللا بهدوء وعلى انفراد مع الّرّب، والّرّب سيغفر له )بخطيَّ 

بضرورة االعتراف بالخطايا ألناٍس ال عالقة لهم بتلك الخطايا، ولكنّه يعلّم باالعتراف بالخطايا فقط للّشخص 

 المعنّي الذي أسأَت إليه. 

ة، بل هو فقط إلعطاء على المسيحي المؤمن أن يراجع حياته. ولكن قد ال يكون مرضه ناتًجا عن أيّة خطيَّ 

س نفسه هلل من جديدفرصةً لمراجعالمريض  . ينبغي للمريض أن يدرك أن الّشفاء يشمل ة حياته وأهدافه ليكرِّ

كّل شخصيّته، وكلَّ عالقاته )مع هللا، مع أفراد العائلة، مع الجيران(، وكل أهدافه وأعماله وأنشطته. وفي هذه 

 الحالة، فإن الهدف من مرضه هو أن ينمو ليصبح أكثر نضًجا روحيًّا. 

 

 الّشفاء المختلفة د. أنواع

 

 : ما أنواع الّشفاء المختلفة التي يعلّم عنها الكتاب الُمقدَّس؟ اقرأ المقاطع الكتابية. شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 بشكٍل عام، يمكن للمسيحيّين المؤمنين أن يميّزوا بين خمسة أنواع من الّشفاء في الكتاب الُمقدَّس. 

 

  .ةلحطام التي تتسبّب بها الخطيَّ ة ومن حالة االّشفاء من الخطيَّ . 6

 . 11: 5؛ يعقوب 1: 11هوشع  اقرأ
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 : "أنا أبرئ ارتدادهم." 1: 11ة. يقول هللا في هوشع ة من خالل التّوبة عن الخطيَّ يتّم الّشفاء من الخطيَّ 

 : "ليعترف كلُّ واحٍد منكم ألخيه بزالّته، وصلّوا بعضهكم ألجل بعض حتى11: 5وتعلّم رسالة يعقوب 

 تُشفوا." 

 ة في الكتاب الُمقدَّس. أ. االعتراف بالخطيَّ  

 ة: نستعرض في ما يلي الموقف الكتابي تجاه االعتراف بالخطيَّ 

 (. 8: 12هلل، ألّن هناك خطايا سّريّة ُمقترفة بحق هللا فقط )مزمور  اعتراف سّري شخصيّ هناك  -

فة بحّق إنسان ما أو أشخاص عديدين، وينبغي ، ألن بعض خطايانا ُمقتريتّم على انفرادهناك اعتراف  -

 (. 15: 18؛ 01-03: 5ة لمن أسيء إليهم )متّى االعتراف بالخطيَّ 

ألّن بعَض الخطايا تُقتَرف بحّق مجموعة ما أو جماعة ما أو كامل الكنيسة، ولذا  االعتراف العلنيوهناك  -

 (. 02: 5تيموثاوس 1ينبغي االعتراف بها بشكٍل علني )انظر 

 

 ة بوجود مؤمن آخر. ب. االعتراف بالخطيَّ  

ة معيّنة تعلّم أن المسيحي المؤمن، الُمثقَل بخطيَّ  11: 5يظن بعض المسيحيّين المؤمنين أن رسالة يعقوب 

اقترفها يسعى لمصارحة صديٍق وثيق له ليخبره بالمشكلة كي يصلّيا مًعا فيحمل أحدهما أحمال اآلخر وللّصالة 

 ة والتّطهير والّشفاء منها. ير من الخطيَّ مًعا من أجل التّحر

ولكن كلمات النّّص ال تسمح بهذا التفسير! الكلمة التي يستخدمها الكتاب الُمقدَّس هنا ال تعني "االعتراف 

ة سّرية بنوع من الّسّرية والثّقة" لصديق. تُستخَدم هذه الكلمة إما بمعنى بروح الحزن" بل "االعتراف بخطيَّ 

-1: 12ية ان )المعنى الحرفي: "أن يقول ما يقوله هللا عن حقّه، فيتّفق مع وجهة نظر هللا( )روم"تأكيد" اإليم

ته للشخص الذي اقتُِرفت بحقّه )حرفيًا "أن تقول ما يقوله هللا عن خطيتك"( )لوقا (، أو "االعتراف" بخطيَّ 12

 (. 11: 5؛ يعقوب 3-1: 11

ٍع أو عقد اجتماٍع يعترف فيه المسيحيّون المؤمنون بخطاياهم بعضهم  وهكذا، فإن المقطع ال يتكلّم عن تجمُّ

، ألّن هذه اآلية ال تقول: "اعترفوا 11: 5لبعض، وال يمكن تبرير مثل هذه الممارسات باالعتماد على يعقوب 
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م لبعض." وعالوةً على ذلك، فإّن هذه كبخطاياكم هلل بوجود آخرين،" ولكنّها تقول "اعترفوا بخطايكم بعض

 (. 3، الُملَحق 0مارسة يمكن أن تعّزز النّميمة والحديث الّسلبي عن اآلخرين )انظر الدليل اإلرشادي الم

 

 .ة لشخٍص أسأنا إليهج. االعتراف بالخطيَّ  

للّشخص الذي أخطأنا بحقّه ة ينبغي أن يتّم هو ما يلي: االعتراف بالخطيَّ  11: 5الفهم الّصحيح الوحيد ليعقوب 

ال يجتمعون  11-13: 5المؤمنون المذكورون في يعقوب  يد أن نحصل على مسامحته.والّذي نحتاج ونر

للّدخول في اعتراٍف متباَدل بشأن الخطايا الّسّرية، ولكّن ما لدينا هنا هو إساءة أحدهم آلخر وسعيه للحصول 

وهو اآلن على فرصة في شركة خاّصة لتصحيح األمور بينهما. أو ربما يكون قد ضايق آخر وأساء إليه، 

ته والمصالحة معه. فإن كان هذا هو الحال، فإنّه يمكن للمريض أن يعترف مستعد لالعتراف بخطأه وخطيَّ 

ته للّشخص الذي أخطأ ته بحّق الّشخص اآلخر، وحين تُسنَح له الفرصة الحقًا أن يعترف بخطيَّ أواًل هلل بخطيَّ 

 بحقّه. 

 

  .الّشفاء من االنكسار الداخلي. 2

 .32: 15؛ 18: 10؛ أمثال 3: 111ر مزمو اقرأ

يتّم الّشفاء من المشاكل والجروح العاطفية الداخلية من خالل تمييز وإدراك أسباب وجذور المشاكل والّسماح 

ي القلب ر: "إنّه يشفي منكس3: 111هلل بأن يعالج هذه الجذور واألسباب. يقول الوحي الُمقدَّس في مزمور 

 ويضّمد جراحهم." 

 

 .ء من المرض الجسديالّشفا. 3

 . 01-02: 3؛ فيلبّي 03: 1متّى  اقرأ

قبل المجيء الثّاني للّرّب يسوع المسيح يحصل كّل أنواعات وحاالت الّشفاء من األمراض الجسدية وحاالت 

: "وكان يسوع يتنقَّل في 03: 1العجز الجسدي من خالل الّصالة والعالج الطّبّي. يقول الوحي في إنجيل متّى 
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الجليل ... ويشفي كلَّ مرٍض وعلٍّة في الشعب." لن نتمتّع بالّشفاء الكامل والدائم ألرواحنا إال حين منطقة 

يوحنا 1نموت أو ننتقل من هذه الحياة لنرى يسوع ونكون معه إلى األبد. فحينئٍذ سنكون مثل يسوع المسيح )

بر الّشفاء الكامل والّدائم ألجسادنا. (! ففي قيامة األجساد عند المجيء الثّاني ليسوع المسيح سنخت1-3: 3

 (. 01-02: 3وحينئٍذ ستتغيَّر أجساُدنا األرضية لتصير على صورة جسد يسوع المسيح المجيد )فيلبّي 

 

 .الّشفاء من ضغط وعبودية األرواح الّشّريرة. 4

 .38: 12 الرسل ؛ أعمال18-11: 11متّى  اقرأ

: "... كان 38: 12 الرسل من خالل الّصالة. يخبِرنا الوحي في أعمال يتّم الّشفاء من عبودية األرواح الّشّريرة

ل أال نصوغ  ]يسوع[ يتنقَّل من مكاٍن إلى مكان يعمل الخير، ويشفي جميع الذين تسلَّط عليهم إبليس." يُفضَّ

ّصوم،" ألّن ال بالّصالة والإ: "وأما هذا النوع من الّشياطين فال يُطَرد 01: 11نظريات بشأن نَّص إنجيل متّى 

. فيبدو (أفضل نصوص المخطوطات اليونانية وأقدم ترجمات الكتاب الُمقدَّس ال تحتوي على نّص هذه اآلية

 أن هذه اآلية أُضيفت في وقٍت ما ما قبل القرن الميالدي الرابع.  

 

  .شفاء األرض. 5

 . 11: 1 األيام أخبار0 اقرأ

وبئة، ويرِسل أمطاًرا ويعطي حصاًدا جيًّدا. يعد الّرّب في يحصل شفاء األرض حين يرفع الّرّب الجفاف واأل

عوا طالبين وجهي، و 11: 1 األيام أخبار0 ابوا تقائاًل: "ثّم ]إْن[ اتّضع شعبي الذي ُدعي اسمي عليهم، وتضرَّ

 تهم وأُخِصب أرضهم." عن غيّهم، فإنّني أستجيب من السماء وأصفح عن خطيَّ 

 

 هـ. وسائل الّشفاء
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  .م هللا وسائل مختلفة للّشفاءيستخد. 6

  .عّلم

 .أ. الّشفاء الطّبيعي الّذاتي 

ة، ما يزال هللا هو خالق جسد اإلنسان. حين خلق هللا الجسد سقوط اإلنسان في الخطيَّ  ببالّرغم من عواق

ت البشري أوجد فيه قدرة ذاتية رائعة على معالجة االختالالت الجسدية. فالكثير من األمراض وااللتهابا

البكتيرية والجروح تُشفى ذاتيًا، حتّى لو تطلَّب األمر وقتًا. وهللا هو َمن أوجد قدرة الّشفاء الطّبيعي في الجسم 

 (. وهكذا، فإّن الّشفاء الطّبيعي الّذاتي هو أيًضا شفاء إلهّي. 3: 1)عبرانيين 

 .ب. األطباء والعالجات الطّبّيّة كوسيلة للّشفاء 

فين ( إّن الّذين صلّوا ألجل الّشفاء ينبغي أن Faith Healers) حركة شفاء اإليمانفي  يقول بعض الُمتطرِّ

يعلِنوا أنّهم نالوه. يقولون: "بعد أن صلّينا ألجلك، عليك أن تؤمن أن صلواتنا استُجيبت وأنّك اآلن مشفّي." 

ٍة على إيمانك، ويقولون: "يمكنك أن تتغاضى عن عوارض المرض التي ما تزال لديك." ويقولون: "كعالم

يمكنك أْن تتوقَّف عن أخذ العالجات التي تتعاطاها." ويقولون: "ألِق العّكازين عنك بعيًدا،" وغيرها من 

ال التّصريحات واألقوال التي ينطقون بها. ال يتكلّم هؤالء بحسب كلمة هللا، ألنّه بحسب الكتاب الُمقدس، 

 . يتعارض تلقّي العالج مع الّصالة

في أيّام  العالج الطّبّي األساسيّ ، كان مسح المرضى بزيت هو 31-33: 12ولوقا  13-10: 1بحسب مرقس 

الّرّب يسوع المسيح. ففي الكتاب الُمقدس، كانت العالجات واألدويّة في مرحلة تطويرها األولية. فكان التالميذ 

ن مطروًحا، وسكب على يدهنون المرضى بزيت فيُشفون. والّسامري الّصالح ضّمد جروح الّرجل الّذي كا

(، بينما كانت الخمر 1: 1 إشعياءجروحه زيتًا وخمًرا. كان الّزيت يُستخَدم لتطرية الجروح المكشوفة )

(. وبعد ذلك، وضع الرجل على حماره وأخذه إلى نزٍل 03: 5تيموثاوس 1تُستخَدم لتطهير الجرح )انظر 

امري على العناية الطّبّيّة التي أعطاها لقريبه في النُّزل. حيث تلقّى شيئًا من العناية. وقد امتدح يسوع هذا السّ 

وال شّك أّن بولس الرسول وكثيرين قد استفادوا من الخدمات الطّبّيّة العالجيّة التي كان يقّدمها لوقا، إذ يدعوه 

"الطبيب الحبيب"! ومع أّن بولس تمتّع بقوى للّشفاء، فقد ترك تروفيموس مريًضا  11: 1لس في كولوسي بو

إلى أن تتمّكن عالجات تلك األيام أو قوى الّشفاء  الّراحةفي ميليتس، ونفترض أنّه فعل ذلك لينال شيئًا من 

 (. 02: 1تيموثاوس 0الّذاتي من العمل )
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 .ج. الّشفاء المعجزي 

بأّن هللا أعطى بعض المسيحيّين المؤمنين مواهب روحية متنّوعة  08: 10كورنثوس 1رنا الوحي في يخبِ 

للّشفاء. هذه قدرات تهدف لتعزيز شفاء أرواح الناس أو أجسادهم. يستخدم هللا الناس كوسائل وقنوات من أجل 

هللا يستخدم أنواًعا مختلفة من إيصال الّشفاء لآلخرين. صيغة الجمع في عبارة "مواهب شفاء" تُظِهر أنَّ 

الوسائل والقنوات لشفاء الناس. يشفي هللا الناس من خالل األطباء والمعالجين بالوسائل الجسديّة والنفسيّة، أو 

يشفي من خالل الّرعاة والُمشيرين، أو يمكن أن يشفي الناس من خالل صلوات إيمان المسيحيّين المؤمنين. 

 !  شفاء معجزي. وكّل شفاء هو في جوهره وأساسه فاء إلهيشوهكذا، فإّن كّل شفاء هو 

 

 .د. الّشفاء النّهائّي الكامل 

قائاًل: "... األجسام ذات اللحم والّدم ال يمكنها أن ترث ملكوت هللا."  52: 15كورنثوس 1يخبِرنا الوحي في 

سيتّم بعد  والّدائم لنفوسنا وأرواحنافالّشفاء النّهائي والكامل . شفاء مؤقَّتفي هذه األرض، كّل شفاء إلهّي هو 

إال في  الّشفاء النّهائي الكامل ألجسادنا(. لن يحصل 3-1: 3يوحنا 1موتنا وانتقالنا إلى محضر يسوع المسيح )

(. فالّسموات 01-02: 3؛ فيلبّي 51-52: 15كورنثوس 1قيامة األجساد عند المجيء الثاني ليسوع المسيح )

ي المكان الوحيد الذي فيه سيُختبَر الّشفاء النّهائي والكامل والّدائم لكامل كيان الجديدة واألرض الجديدة ه

: 01 يوحنا اإلنسان. وحينئٍذ فقط سيزول كلُّ مرض وعجز وموت، فال تعود موجودة إلى أبد اآلبدين )رؤيا

1 !) 

 

  .أصحاب المواهب الخاّصة كوسيلة للّشفاء. 2

 التي امتازت بشكٍل خاّص بحصول معجزاٍت فيها؟  يخالصالريخ هللا تافي فترات هي ال: ما شف وناق  اكتش  

 .مالحظات
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بشكٍل عاّم، الكتاب الُمقدَّس يهتّم بأعمال عناية هللا أكثر من اهتمامه بأعمال هللا االستثنائيّة غير االعتياديّة. 

ل العظيمة في تاريخ هللا الخالص! وقد كانت نق ل العظيمة المهّمة في يبقي هللا المعجزات لنقاط التحوُّ اط التحوُّ

 تاريخ خالص هللا هي: 

  .أ. الخروج 

 . 1-1: 01؛ عدد 01-00: 15خروج  اقرأ

 ترّكز حصول المعجزات حول موسى، أي خالل فترة افتداء شعب إسرائيل وإخراجه من مصر. 

 

 .ب. األنبياء 

 . 11-1: 5ملوك 0؛ 01-11: 11ملوك 1 اقرأ

 يا وأليشع، أي في فترة بداية األنبياء العظماء في إسرائيل. حصلت معجزات في خدمتي إيل

 

 .ج. يسوع المسيح 

 . 38: 12 الرسل ؛ أعمال01-03: 1متّى  اقرأ

 حصلت معجزات كثيرة في خدمة يسوع المسيح، أي خالل الفترة التي صار فيها هللا إنسانًا في تاريخ البشر. 

 

سل   .د. الرُّ

 . 1-3: 0؛ عبرانيين 3: 11 الرسل ؛ أعمال10: 10كورنثوس 0؛ 02: 11مرقس  اقرأ

وأخيًرا حصلت معجزات كثيرة ارتبطت بيسوع المسيح ترّكزت في خدمة رُسل المسيح، أي خالل تأسيس 

ُسل وخدمتهم إذ كانت 10: 10كورنثوس 0الكنيسة المسيحيّة. وبحسب  ، فقد تمحورت المعجزات حول الرُّ

. هذا يتوافق مع النمط العام الذي نراه في الكتاب على فرادة خدمة الّرسلالمعجزات آية من هللا للُمصاَدقة 

بأّن الّرّب ثبّت رسالة بشارة  3: 11 الرسل وأعمال 02: 11الُمقدَّس، كما ُذِكر أعاله. ونقرأ في مرقس 
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سل من عجائب وآيات معجزيّة. بحسب عبرانيّين  لروح ، سبب منح هللا مواهب ا1-3: 0اإلنجيل بتمكين الرُّ

ُسل يكرزون بهاالقدس حسب إرادته هو   في الكنيسة األولى.   لتثبيت رسالة الخالص التي كان الرُّ

 

ل في تاريخ الكنيسة المسيحيّة اليوم   .هـ. نقاط التحوُّ

 .10: 11؛ 08: 10كورنثوس 1 اقرأ

كٍل خاّص خالل أوقات ما تزال المعجزات تحصل في أيّامنا هذه! إنّها تحصل في كّل مكان، ولكنّها تحدث بش

ل في تاريخ الكنيسة المسيحيّة في بلداٍن وأماكن ُمعيّنة. تهدف مواهب الّشفاء الّروحية المعجزيّة  نقاط التحوُّ

. المسيحيّون المؤمنون، الذين يقولون إّن لديهم مواهب شفاء روحية، يمكن أن يكون لديهم إيمان لبناء الكنيسة

ولكن فقط ضمن حدود كلمة هللا وبتوجيه وقيادة شيوخ الكنيسة. ولكن ينبغي لممارسة موهبة الروحية اليوم، 

: 5أال تكون خدمة المرضى معتمدةً على امتالك الخادم لموهبة الّشفاء أو عدم امتالكه لها. فتعلّم رسالة يعقوب 

موهبة الّشفاء  أنّه ينبغي دائًما خدمة المرضى في كّل كنيسة من خالل شيوخ الكنيسة، سواء أكانت لديهم 11

وحيّة أم ال!   الرُّ

 

  .صالة الّشيوخ ومسحهم للمرضى كوسيلة وقناٍة للّشفاء. 3

 . 11-13: 5يعقوب  اقرأ

 .عّلم

 أ. خدمة الّشفاء تكون عادةً خدمة الّشيوخ. 

وه : "ومن كان منكم مريًضا، فليستدِع شيوَخ الكنيسة، ليصلُّوا من أجله، ويدهن15-11: 5تعلّم رسالة يعقوب 

بزيت باسم الّرّب. فالّصالة المرفوعة بإيمان تشفي المريض، إذ يعيُد الّرّب إليه الّصّحة، وإن كان مرضه 

 ٍة ما، يغفرها الّربُّ له."بسبب خطيَّ 

ال يقول لنا يعقوب إّن الّصالة والمسح بالّزيت هما لدعم عمل الطّبيب. كما أنّه ال يرفض عمل األطبّاء أو 

الطّبّيّة. ال يجوز للمسيحيّين المؤمنين أن يفترضوا أن يعقوب يرفض أمًرا فقط ألنّه ال  العالجات واألدوية
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ثّمة دائًما بُعٌد روحيٌّ للّشفاء، وهذا ما يشّدد عليه يعقوب في هذا المقطع. ينبغي للمسيحي أال يطلب يذكره! 

وء أواًل هلل، أو المجيء إليه وحده ولكن في بعض األحيان يكون اللج خدمة طبيب إال ويطلب عمل يد هللا أيًضا.

 من دون اللجوء لطبيب، أمٌر صائب أيًضا. 

يربط يعقوب بين خدمة الّشفاء من خالل الصالة ومسح شيوخ الكنيسة المحلية للمريض. ال تخّص خدمة 

في  الّشفاء شخًصا موهوبًا ُمعيّنًا بذاته، مثل الّشخص الذي يّدعي أنّه يملك "مواهب الّشفاء" المذكور

ُسل. فخدمة الّشفاء تخّص بشكٍل طبيعّي 32: 10كورنثوس 1 . وال هي تخّص أي نظام خدمة مثل خدمة الرُّ

 واعتيادّي شيوخ الكنيسة كمجموعة! 

 

ا كنسيًّا.   ب. المسح بالزيت ليس سّرً

المسيحيّة ، وصار تقليًدا مسيحيًّا في الكنيسة 11-13: 5نشأ تعليم خاطئ وممارسة خاطئة اعتمدا على يعقوب 

 . 1511قبل حركة اإلصالح عام 

س أسقف المنطقة الزيت الُمستخَدم في مسح المرضى.  -  في القرن الثالث بعد المسيح، ظهرت عادة أن يكرٍّ

 بحلول القرن العاشر، صار هناك تشديد على أّن الكاهن هو من يحّق له أن يقوم بالمسح.  -

"المسحة األخيرة" و"مسحة المرضى" و"سّر مسحة  بحلول القرن الثاني عشر، ظهرت ُمصطلحات -

 المحتضرين"، وصارت هذه المسحة محصورة في من بدا موتهم وشيًكا وأكيًدا. 

 في القرن الثالث عشر، أُعلِنت ممارسة مسح المرضى كأحد "األسرار الّسبعة".  -

ن )لعنة من الكنيسة تفصل الشخص والحقًا أُعلِنت األناثيما/ الحرما 1515في مجمع ترنت، الذي ُعقِد عام  -

ا ... وأعلنها الرسول  من الكنيسة( على كل من ينكر "المسحة الُمقدَّسة" التي "رسمها يسوع المسيح سّرً

المبارك يعقوب،" أو ال على كل من ينكر أن هذه المسحة تعطي بركة وغفران الخطايا، ... أو على من يعتقد 

 The Canons and Decrees of""لم يكونوا كهنة رسمهم أسقف" )أن الشيوخ الذين أشار إليهم يعقوب 

the Council of Trent," translated by J. Waterworth, 1848, p. 110f .) 

. 15-11: 5واضح أن هذا تقليد غير كتابي وأنّه اعتقاٌد دينّي شعبي كنسي. ليس لهذا التقليد صلة بيعقوب 

ّي بشفاء المرضى، وغفران الخطايا يكون في بعض األحيان فقط ذا فنّص رسالة يعقوب مهتمٌّ بشكٍل أساس
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صلة بهذه الّصالة. ولكْن حتّى في هذه األحيان، ال يمنح المسح بالّزيت الغفران وال يستطيع أن يعمل هذا! 

وعالوةً على ذلك، فإّن رسالة يعقوب ال تتكلّم عن إعداد شخٍص ما للموت، ولكن على العكس من ذلك، فإّن 

 مة الشيوخ من خالل صالتهم ومسحهم المريض تهدف لشفائه وإعادته للحياة بصورة على األرض! خد

 

 .ج. األنشطة واألعمال المرتبطة بخدمة الّشفاء من خالل الّشيوخ 

ال يتكلّم يعقوب عن خدمات الّشفاء العلنيّة، ولكن عن خدمة شخصيّة للمريض في بيته. وفي هذه الحالة يكون 

 بزيت باسم الّرّب.  مسحهألجل المريض و الّصالةخ مهّمتان محدَّدتان: أمام الّشيو

هم  الّشيوخمهّم أن نالحظ أّن هذا المقطع ال يشير إلى أّن المريض مدعوٌّ للّصالة أو لممارسة إيمانه ليُشفى. ف

الة وليس في الالزم ألجل الّشفاء. تكمن فاعلية هذه الخدمة في الص للّصالة ولممارسة اإليمانالمدعّوون 

 . فالّرّب وعد بشفائه وقّوته استجابةً لصالة اإليمان التي يرفعها الّشيوخ. بالزيت سحالمَ 

يتبممارسة  13: 1لم يأمر يسوع في مرقس  ، ولكْن من المؤّكد أنّه صادق عليها. فقد كان المسح المسح بالزَّ

لمسح يُستخَدم كعالج. وقد استخدم يسوع لعابه/ بالّزيت هو العالج الطّبّي األساسي في أيّام يسوع، ولذا كان ا

(. فألن التواصل مع 1-1: 1؛ يوحنا 01-00: 8؛ 31-31: 1بصاقه مرةً فقط في شفاء أصم وأعمى )مرقس 

ّم والعمي كان صعبًا، فقد استخدم هذا األسلوب كطريقة ملموسة )وممكنة اإلدراك باللمس( من أجل  الصُّ

شفيه. وهكذا الّشيوخ أيضاً يستخدمون تعبيًرا ملموًسا ومرئيًا وعالمة على المريض بأنّه يريد أن ي ةطمأن

 سلطان اسم يسوع المسيح وقدرته على الّشفاء. 

. ولكنَّ وضَع األيدي كان هو أيًضا تعبيًرا وضع الّشيوخ أليديهمنبغي مالحظة أنه ليس من إشارة هنا إلى أّن ي

 ( وسلطان الّرسل وفاعليته )أعمال5: 1مسيح وفاعليته )مرقس ملموًسا ومرئيًا وعالمة على سلطان يسوع ال

 (، وهو أمٌر مناسب ومقبول تماًما. 8: 08 الرسل

عالنية أمام الشيوخ )انظر المعالجة  يعترف أواًل بخطاياهكما أنّه ليس ضرورياً أن نفّكر بأّن على المريض أن 

ة ينبغي االعتراف بها من يَض إن كانت هناك خطيَّ السابقة(. ولكن من المناسب تماًما أن يسأل الشيوخ المر

 وقتًا هادئًا للّصالةأجل الحصول على غفران الّرّب لها. ويكون مناسبًا لو أُعطي المريض والجميع 

 ة ونوال الغفران. واالعتراف بالخطيَّ 
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  .صالة اإليمان ونتيجتها. 4

 أ. ليس هدف الوعود تحفيز اإليمان أو التّظاهر به. 

 : ما هدف الوعود المتعلِّقة بالّصالة في الكتاب الُمقدَّس؟ اقرأ مقاطع الكتاب الُمقدَّس. شف وناق  اكتش  

 ينبغي أال يكون إيماننا افتراض ال دعم أو تأكيد له بأن هللا ينبغي أن يشفي وسيشفي. 

سيقيمه. إْن نظرنا  بأّن صالة اإليمان ستخلّص المريض أو تعيد له الّصّحة، والرب 15: 5تِعد رسالة يعقوب 

يكون هو القناعة بأّن إرادة هللا هي أن يتّمم هذا  اإليمانإلى ُمصطلح "الّصالة المرفوعة بإيمان" وحده، فإّن 

 الّشفاء مهما كانت الظروف، ولكّن هذا ليس ما قصد يعقوب قوله. 

لِه، فآمنوا أنّكم قد نلتموه، يقول: "إن ما تطلبونه وتصلُّون ألج 01: 11تكلّم يسوع بوعود شبيهة. ففي مرقس 

(. واضح أن عبارة "الصالة المرفوعة بإيمان" ُمهّمة جًدا، 11: 18؛ متّى 13: 11فيتمَّ لكم" )انظر يوحنّا 

ا جًدا بأن إرادته  ولكنّها تتضّمن بعض التّعقيدات والمخاطر. فإن لم يعِط هللا المسيحيّين المؤمنين إعالنًا خاّصً

، فإّن المسيحيّين المؤمنين كثيًرا ما يضلّون بقناعاتهم بشأن ما سيعمله هللا ضخص المريهي أن يشفي هذا الشَّ 

أو لن يعمله. من دون هذا اإلعالن الخاّص، فإّن الّصالة ألجل شفاء المرضى بموقف االعتقاد بأن هللا سيشفي 

 (. 8: 51حّساسة )مزمور وينبغي أن يشفي هي افتراٌض ال دعَم له، وكل ما تعمله هو تدمير روح المريض ال

 

 إيماننا ال يكون دائًما يقينيًا.

ال يقول الكتاب الُمقدَّس إننا نستطيع أن نصلّي فقط حين نمتلك يقينية اإليمان الخاّصة هذه بشأن ما نطلبه. 

وقد استجاب بقوة إليمان كان باعتراف صاحبه بعيًدا عن اليقينيّة. فقد قال  01-01: 1فنرى يسوع في مرقس 

 لرجل: "أنا أومن، فأِعن عدم إيماني!" ا

 

 ليس إيماننا هو مقياس استجابة هللا لصلواتنا.
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يقول الّرسول  02: 3. ففي أفسس تكون بقدر إيماننا فقطال يقصد الكتاب الُمقدَّس أن يقول إن استجابة هللا 

 بولس إّن هللا قادر على أن يعمل أكثر جًدا من مقاييس ما نطلبه أو نتخيَّله. 

 

 ينبغي أال يكون إيماننا إيمانًا محفًَّزا ومدفوًعا دفًعا أو إيمان تظاهُر. 

حين ال يكون  نحاول دفع إيماننا دفًعا أو نتظاهر بأن لدينا إيمانمؤكَّد أن الكتاب الُمقدَّس ال يقول إن علينا أن 

يطلب هللا الذين يعبدونه بالّروح  لدينا في الحقيقة. ال يطلب هللا المّدعين المتظاهرين، لكنه يطلب المستقيمين.

هو أّن علينا دائًما أن نكون صاحين  ن(. ما يبدو أن يسوع وبولس ويعقوب يعلّمون01-03: 1 والحّق )يوحنّا

يرغب بأن يعطينا موهبة إيمان خاّصة في ما يختّص بأمر نطلبه. هذا اإليمان  قدفي صلواتنا لحقيقة أنَّ هللا 

 (. 11أ، 1: 10كورنثوس 1هللا صاحب الّسلطان والّسيادة ) يكون دائًما هبة من من يد

 

 صبور ينتظر ما قد صّمم هللا الّسيّد على أن يعمله.  مريض اإليمان الحقيقي هو دائًما راحة يمكن الوثوق بها أو

-00: 11؛ مرقس 11: 18ال تقّدم مقاطع الكتاب الُمقدَّس التي تتكلم عن "الصالة المرفوعة باإليمان" )متّى 

، صلوات راحٍة واثقة( كّل الحّق عن الّصالة. معظم صلوات المسيحيّين 11: 5؛ يعقوب 13: 11؛ يوحنا 01

وهذا موقف سليم ألننا غالبًا ما ال نكون عارفين ما علينا أن نطلبه ألجِل أنفسنا أو ألجل اآلخرين. غالبًا ما 

عرف ما هو ضروري فعاًل، ولذا نصلّي: "يا تعوزنا الحكمة لنعرف ما هو الّصواب، أو تعوزنا المعرفة لن

رّب، من فضلك بارك هذا الّشخص أو هذا الوضع." حين نطلب من الرب "أن يبارك" فإننا نعترف بوعٍي 

بأننا ال نعرف ما نحُن نطلبه بالّضبط، ولكّن الّرّب يعرف ما هو ضروري والزم. وقبل أن نصلِّي هللا يعرف 

كلُّ صالٍة حقيقية (، ولذا فالصالة هي التزام وخضوع إلرادة هللا الّسياديّة. 12-1 :1ما نحتاج إليه فعاًل )متّى 

  تمارس إيمانها الحقيقي باالنتظار بصبر لرؤية ما عزم هللا الّسيّد صاحب الّسلطان على أن يعمله.

 

 ب. هدف الوعود هو دفع المسيحيّين المؤمنين ذوي الّشجاعة والجرأة والثّقة إلى الّصالة.  

-38: 12؛ 15، 13: 1؛ 13-10: 1؛ 15: 8؛ 01: 1؛ 31: 5؛ 35-33: 3؛ 00-02: 0؛ 11: 1مرقس  اقرأ

 . 01-00: 11؛ مرقس 31
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 ؟ 01-00: 11: في ضوء اللغة المجازية التي يستخدمها يسوع، كيف ينبغي لنا فهم مرقس شف وناق  اكتش  

 .مجازيةاللغة ال

في إنجيل مرقس. إن رفع جبل الزيتون حرفيًا ثم طرحه إلى البحث هذه أمثلة على استخدام اللّغة المجازية 

متر! في الحقيقة، ليس من فائدة أو معنى من  1022 ىسيؤّدي إلى هبوط فجائي في األرض مقداره حوال

مجّرد حتّى المحاولة، من خالل تركيز اإليمان، إللقاء هذا الجبل إلى البحر. ما يفعله يسوع هنا هو استخدامه 

ر. يوجد هذا التعبير المجازي في إشعياء للغة  : "كلُّ واٍد يرتفع، 1: 12مجازية، كما كان يفعل بشكٍل متكرِّ

إلى أعماق اإلحباط واليأس  الوديانوكّل تلٍّ ينخفض، وتُمهَّد كل أرٍض معوّجة وتُعبَّد كلُّ بقعٍة وعرة." تشير 

ياء ورفع الّذات عند األمم المحيطة بشعب إسرائيل. إلى قمم الكبر الجبال والتاللفي شعب هللا المسبي، وتشير 

قال هللا إنّه ليس من شيٍء سيتمّكن من إعاقة مجيئه إلى شعبه لينقذه ويعمل معه! وتِرد الّصورة ذاتها أيًضا في 

، حيث يقول: "أيُّ شيٍء أنَت أيُّها الجبل العظيم؟ أنَت سهٌل أمام عبدي زربابل." يشير "الجبل" 1: 1زكريا 

التي واجهت زربابل في بناء الهيكل. جبل الّصعوبات هذا سيختفي! وفي ضوء سياق  جبل الّصعوباتى إل

، فإّن هذا التعبير المجازي الدراماتيكي يشير إلى الّصالة واإليمان. ليس من مهّمٍة تنسجم مع 01: 11مرقس 

 ّركون هذه الجبال وينقلونها! إرادة هللا الكاملة ستكون صعبة التّحقيق. الذين يؤمنون وال يشّكون سيح

 

 ما هو اإليمان؟

هو اليد المفتوحة التي تمتّد  اإليمانهو نافذة الّروح التي من خاللها تأتي محبّة هللا منسكبةً في النّفس.  اإليمان -

لة التي هو حياة اإلنسان كام اإليمانهو الحلقة التي تربط قطار اإلنسان بقاطرة هللا.  اإليمانإلى هللا، المعطي. 

هو ساق شجرة الخالص، التي جذورها النعمة، وثمارها األعمال  اإليمانتنظر إلى مبادرات هللا وتتمّسك بها. 

 (. 12-8: 0فسس أ؛ 11-13: 0تسالونيكي 0؛ 13-10: 1؛ يوحنّا 5، 1: 5ية الّصالحة )روم

كان المغناطيس الذي جذب  يماناإل(. 1: 15أيًضا كان الوسيلة التي بها تبّرر إبراهيم )تكوين  اإليمانو -

-01: 11موسى بعيًدا عن ملّذات مصر، حتى أنّه جعل نصيبه مع شعب هللا الُمهان المضروب )عبرانيين 

كان الّسّر الذي مّكن راعوث من  اإليمان(. 02: 1كان القوة التي أسقطت أسوار أريحا )يشوع  اإليمان(. 01

ع والُمحفِّز )را كان الّسالح الذي قتل جليات وأهلك جيش  اإليمان(. 11: 1عوث النطق بإقرارها الُمشجِّ

ح في  اإليمان(. 31-11: 11ملوك 0و 11-15: 11صموئيل 1سنحاريب ) كان العامل المقّرر والمرجِّ
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كان التُّرس  اإليمان(. 12-32: 18ملوك 1المنافسة والنّزاع ما بين إيليا واألنبياء الكذبة في جبل الكرمل )

كان الكّمامة التي أغلقت فم أسود دانيال  اإليمان(. 01-03: 11ب في وسط تجاربه )أيّوب الذي حمى أيو

: 8كان الّدواء التي شفى خادم قائد المئة وآخرين كثيرين في العهد الجديد )متّى  اإليمان(. 03-11: 1)دانيال 

12 ،13 .) 

هو أن تعرف أن ذراعي هللا األزليتَين  يماناإلوالتمسُّك به في كل الظروف.  ى هللاهو االعتماد عل اإليمان -

هو تسليم اإلنسان طريقه هلل واثقًا به وعالًما أنّه سيعمل األفضل فقط  اإليمان(. 01: 33األبديتَين تحتك )تثنية 

هو  اإليمان(. 15: 12هو قبول ملكوت هللا )حكمه الملكي الّسيادّي( كطفل )مرقس  اإليمان(. 5: 31 )مزمور

: 5يوحنا 1هو انتصارنا على العالم ) اإليمان(. 1: 11أن ما نرجوه واالقتناع بما ال نراه )عبرانيين التيقُّن بش

1 .) 

 

 .نقل الجبال

بقدر رفع الجبال  مستحيلةكان الرسل يعملون في المجالين الّروحي والمادي/ الجسدي أموًرا يمكن اعتبارها 

ُسل االثنا عشر 01: 11لماء )متّى على ا باإليمانوطرحها في البحر. أفلم يمِش بطرس  (؟ وألم يخرج الرُّ

(. وبعد أيّاٍم قليلة، قال يسوع لتالميذه: "الحّق الحّق أقول لكم: إّن 11: 12شياطين باسم يسوع المسيح )لوقا 

(. 10: 11من يؤمن بي يعمل األعمال التي أنا أعملها، بل يعمل أعظم منها، ألنّي ذاهب إلى أبي" )يوحنا 

كان صحيًحا. فقد شفى بطرس مشلوالً، وشفى  01: 11يثبِت أنَّ ما قاله يسوع في مرقس  الرسل أعمالفر وسِ 

-30: 1؛ 11-10: 5؛ 11، 1-1: 3 الرسل مرضى وُمعذَّبين من أرواٍح شّريرة وأقام امرأةً من الموت )أعمال

سول شيطاَن عرافٍة من فتاة، وشفى المرض وأقاَم فت13  الرسل ًى من الموت )أعمال(. كما طرد بولس الرَّ

ُسل أيًضا 10-1: 02؛ 10-11: 11؛ 11-18: 11 (. كل هذه كانت حاالت شفاء مؤقّته، ولكن هللا استخدم الرُّ

(. 11: 0 الرسل في المجيء بشفاء أكثر ديمومة: إْذ أخرجوا آالفًا من الظُّلمة الّروحية إلى نوٍر روحّي )أعمال

(! وخدموا فترةً 8: 1 الرسل ء حدود المنطقة التي خدم فيها يسوع )أعمالونشروا بشارة اإلنجيل إلى ما ورا

 أطول بكثير من فترة الثالث سنوات ونصف التي شّكلت فترة خدمة يسوع! 
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 .سمات الصالة الحقيقية

( عبارة تكاد تتجاوز إمكانية التّصديق، ولكن ينبغي أن 13: 11""فأي شيٍء تطلبونه )في الصالة(" )يوحنا 

ر أن مثل هذه الّصالة والطَّلب ينبغي أن تكون متناغمةً مع سمات الّصالة الحقيقيّة التي أعلنها يسوع نتذكّ 

المسيح في مواقع ومقاطع أخرى، وينبغي أن تكون منسجمةً مع كلِّ التعاليم الواردة في الكتاب الُمقدس. 

: 1ألطفال، مؤمنةً بأنّها تناول ما طلبته )متّى وهكذا، ينبغي أن تكون الّصالة تعبيًرا عن الثّقة المتواضعة، ثقة ا

(، وبمحبّة 1: 1(، وبإرادة مثابرة )متّى 5: 1(. ينبغي أن تكون طلبًا بقلٍب وذهٍن صادقين ومخلِصين )متّى 11

ب(، 12: 1(، وفي خضوع إلرادة هللا الّسيادية )متّى 18-13: 5لكّل النّاس الّذين ينبغي أن ينالوا المحبة )متّى 

(. الّصالة باسم المسيح يعني الّصالة بانسجام مع كلِّ ما أعلنه يسوع المسيح 01: 11سم المسيح )يوحنا وبا

 بشأن نفسه، واالعتماد في ذلك على فضائل المسيح واستحقاقاته. 

 

 .الثقة، وليس اإللحاح واإلصرار العنيدين

حة، "الّصالة المرفوع 15: 5وكذلك، فإّن جملة يعقوب  ة بإيمان تشفي المريض،" تقف بجانب كّل غير الُموضَّ

قائاًل: "إذا اتّفق اثنان منكم على األرض في أي  11: 18التّأكيدات الّشبيهة بشأن الّصالة. وعد يسوع في متّى 

 13: 11أمٍر، مهما كان ما يطلبانه، فإّن ذلك يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات." ويِعد في يوحنا 

. يحتاج تهدف هذه الوعود ألن يأتي المسيحيّون إلى الّصالة بثقةٍء تطلبونه باسمي أفعله لكم." قائاًل: "فأيُّ شي

المسيحيّون للّشجاعة والتشجيع في الّصالة، خاّصة ألجل الّشفاء. تشير هذه الوعود إلى إلٍه يسمع كلَّ صلواتنا 

كن ثمة أمٌر ال تشّجعنا هذه الوعود ويستطيع أن يعمل كل شيء، وكريم جًدا لن يمنع عنا أي شيٍء صالح! ول

عليه أو تسمح به وهو أن نصلّي بإصرار وتأكيد عنيديين مّدعين أننا نعرف ما هو الّصحيح والمناسب، 

 !إرادتناوإصراٍر على أن تتّم 

 

 ج. جوهر اإليمان في الّصالة هو الّراحة الواثقة بإرادة هللا الّسيادية. 

 .15: 1؛ يعقوب 10: 00؛ لوقا 12-1: 1متّى  اقرأ

 في ما يتعلَّق بالّصالة؟  اإليمان: ما جوهر شف وناق  اكتش  
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. تعليم الرب في الّصالة الربّانية بأّن على كّل جوهر اإليمان في الّصالة هو االرتياح الواثق بإرادة هللا الّسياديّة

هذا الموقف لى تعليم أّن " يهدف إلتكن مشيئتكالنّاس أن يصلّوا دائًما: "ليتقدَّس اسمّك ليأت ملكوتك! 

 ضروريٌّ وجوهرّي في كّل صلواتنا!

إن شاء الّرّب، نعيش ونعمل هذا ‘: "بداًل من ذلك، كان يجب أن تقولوا: 15: 1يعلّم الوحي الُمقدَّس في يعقوب 

 " هذا تعليم يُظِهر أن جوهر حياة الّصالة هو: "لتُكن ال مشيئتي بل مشيئتك!" ’األمر أو ذاك.

بأن هللا سيحقّق وعده بشكٍل آلي في شفائه المريض، بل  إيماننا قناعةنّه في صالة اإليمان، ال يكون وهكذا، فإ

، الذي ال يعرف إال األفضل للمريض، ارتياًحا واثقًا بإرادة هللا الّسيّد صاحب الّسلطان األمين الُمِحبيكون 

يُصّروا على أن تتّم إرادتهم. فالّشيوخ  سواء أكان الّشفاء أو عدمه. فال المريض وال الّشيوخ يمكنهم أن

تكون  قد. ليضعوا المريض في يدي إرادة هللا الكريمة التي ال تتغيَّر ذات الّضمان األبدي الّشاملمجتمعون مًعا 

تكون إرادة هللا أن يأخذ  قدإرادة هللا الكاملة شفاء المريض واستعادته لصّحته. هذه هي الفائدة األقّل! و

 حضره في الّسماء حيث سيستمتع بملء الحياة. وهذه هي أسمى وأعظم فائدة! المريض إلى م

لتكن لهذا الّسبب على المسيحيّين المؤمنين أن يقولوا في كلِّ صلواتهم، وليس فقط في صلواتهم بشأن الّشفاء: "

رض وحلولنا ! معرفتنا للمإزالة كل الُمحدِّدات من صلواتنا!" هدف هذه الطّلبة هو ال مشيئتي بل مشيئتك

(! في بعض األحيان نفرض حدوًدا على 01: 01الُمقترحة وفهمنا إلرادة هللا دائًما محدودة )انظر تثنية 

صلواتنا بمعرفتنا لما يلزم عمله. وفي بعض األحيان، نفرض حدوًدا على صلواتنا باقتراحاتنا لما سيسّد 

نشعر أنّه األفضل لنا. صالتنا "لتكن مشيئتك"  احتياجاتنا. وفي بعض األحيان نفرض حدوًدا على صلواتنا بما

ليست فرًضا ألي قيود على صلواتنا، بل هي رفع لصلواتنا فوق كل الُمحدِّدات والقيود األرضية! صالتنا 

"لتكن مشيئتك" تضعنا بال تحفُّظ في يدي هللا وحكمته ومحبته وقّوته غير المحدودة. ليس من مكاٍن أكثر أمانًا 

الحّل أكثر من يَدي هللا. وليس من حّل للمشكلة التي هو فيها أنسب وأكثر فائدة وأمجد من نضع فيه المرض 

 بشأن ذلك المريض! الّذي في فكر هللا

: 8ية "وإنّنا نعلم أن هللا يجعل جميع األمور تعمل مًعا ألجل الخير لُمحبّيه، المدعّوين بحسب قصده" )روم

08.) 

 

 . جّو الّشفاء
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لّي المسيحيّون المؤمنون ألجل شخٍص مريض، عليهم أن يصلّوا ألجل الّشفاء في جوٍّ يسوده : حين يصُمقّدمة

اإليمان والمحبّة. مسؤوليتنا هي أن نمارس اإليمان والمحبّة، ومسؤولية هللا هي أن يعمل إرادته بسلطانه 

 وسيادته. 

 

   .اإليمان والّشفاء. 6

 الذي يصلّي ألجل الّشفاء. أ. ليس اإليمان إيمانًا بنفسك أو بالّشخص  

ل الناس  المريض الذي لديه إيماٌن بنفسه أو بالنّاس الذين يصلّون معه ألجل شفائه مصيره اإلحباط. حين يتحوَّ

إلى أعماقهم ويجاهدون جهاًدا عظيًما ضد شكوكهم أو يحاولون دفع إيمانهم بإيمانهم )أي أنّهم يحاولون أن 

كورنثوس 1مما لديهم في الحقيقة(، فإنّهم ينسون أن هذا اإليمان هو هبة من هللا )يؤمنوا أّن لديهم إيماناً أعظم 

 أ(. 1: 10

، يميل هؤالء للّصالة بصوٍت أكثر ارتفاًعا وأكثر تهحين ال يُشفى المريض الذي يصلّون ألجله أو تتغيّر حال

ه إيمان. ولكنّهم بعمل هذا ال حماًسا وسرعةً من أجل الّضغط على المريض بحثٍّ أقوى وأكثر شّدة ليكون لدي

يزيدون إيمان المريض بل يضيفون مزيًدا من التوتُّر. وعالوةً على هذا، فإّن على المسيحيّين المؤمنين أال 

يقولوا للمرضى بأّن عليهم أن يتوقّفوا عن أخذ العالجات، وال يجوز لهم أن يقولوا للمرضى بأّن عليهم تجاهل 

 ال يجوز أن يكوَن محوُر اإليمان هو النّاس أو ما يقولونه. عوارض المرض التي تستمّر. ف

 

 ب. ينبغي أن يكون اإليمان إيمانًا دائًما باهلل وبأمانة هللا وحكمته وقّوته وسلطانه ومحبّته.  

هللا أمين ألنّه دائًما يستمع لصلواتنا، وهو دائًما يجيب صلواتي، سواء كنُت أرى هذا أم ال. هللا حكيم، ألّن 

(. 08: 8 يةته الّسياديّة لحياتي هي أفضل خطة لحياتي، وهو يسود ويعالج جهلي ودوافعي المحدودة )رومخط

(. هللا ُمِحبٌّ وصالح، 11: 30هللا كلّي القدرة وال شيء أطلبه منه يعجز هو سّده والتعاُمل معه )إرميا 

إلى هللا في ثقٍة كاملة بأنّه يعرف وسيستجيب صالتي بطريقٍة تأتي إلّي بأعظم منفعة. اإليمان هو اللجوء 

لطان ألن ينِجز كل ما أحتاج إليه  األفضل لي، وبأنّه يحبّني أكثر من أيِّ شخٍص آخر، وبأّن لديه القّوة والسُّ
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فعاًل. ولذا، يعبِّر المسيحيّون المؤمنون عن إيمانهم بالّصالة إلى هللا ألجل المرضى! مسؤولية المسيحيّين 

 لّوا ألجل المرضى، ولكْن عليهم أن يتركوا النتائج هلل.  المؤمنين هي أن يص

 

 .ج. يمكن لإليمان أن ينمو 

بعد أن فشل التالميذ في شفاء الفتى الذي كان يعاني من نوباٍت نتيجة هجوم روٍح شّرير، قال يسوع إنّهم كانوا 

سوع في تعليمه قائاًل: "لو كان لكم استمّر ي 02: 11غير قادرين على شفائه ألنَّ إيمانَهم كان قلياًل. وفي متّى 

إيمان مثل بزرة خردل، لكنتم تقولون لهذا الجبل: انتقل من هنا إلى هناك، فينتقل، وال يستحيل عليكم شيٌء." 

بزرة الخردل بزرة صغيرة جًدا، وبوجودها في تربة جيّدة تنمو وتنمو حتّى تصير شجرة طويلة تأتي طيور 

وًى لها. يعلّم يسوع أن اإليمان يشبه بزرة الخردل. فحتّى لو كان إيمانك صغيراً السماء وتتّخذ من أغصانها مأ

جًدا في البداية، فإنّه بالتّواصل مع يسوع المسيح سينمو وينمو إلى أن يصير قادًرا على عمل أموٍر عظيمة. 

جاًحا فوريًا ومباشًرا. إيمان حبّة الخردل هو إيمان باهلل ال يستسلم بسرعة في يأٍس حين ال تحقّق مجهوداته ن

يحافظ هذا اإليمان على التواصل الحيوي والدائم غير المنقطع مع هللا، ويستمّر بالصالة بحرارة عارفًا أن هللا 

سيستجيب الّصالة في وقته وبطريقته. هذا اإليمان باهلل يربط الُمصلّي بموارد حكمة وسلطة ومحبة هللا غير 

 المحدودة وغير المنتهية.  

 

 يعمل اإليمان بانسجام مع إعالن هللا في كلمته. د. 

(. ولو لم 8-1: 11كان نوح وإبراهيم قادرين على ممارسة إيمانهما بعد أن أعلن هللا إرادته لهما )عبرانيين 

يعلِن هللا إراداته لهما لما عرفا كيف يمارسان إيمانهما. وهكذا، بإعالن هللا كلمته وإرادته لك في الكتاب 

فإنّه يمكنك أن تمارس إيمانك باهلل وبما يقوله. وحينئٍذ يمكن إليمانك أن يصير قادًرا على أن ينقل الُمقدس، 

جبل  1: 1الجبال. ينبغي عدم فهم نقل الجبال بالمعنى الحرفي بل بالمعنى المجازي، ألنَّ في زكريا 

س من مهمة أعطاها هللا لك الصعوبات التي كانت تواجه زكريا هو الذي اختفى. ما يقصده يسوع هو أنّه لي

(. 13: 1؛ فيلبي 01: 11؛ متّى 01: 18ستكون مستحيلة اإلنجاز حين تبقى في تواُصٍل واثق باهلل )مزمور 

وهكذا، باإليمان المبني على المهّمة التي يحّددها هللا والتي تنمو من دون استسالم أو تراٍخ، لن يكون شيٌء 

 مستحياًل عليك! 
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   .اءالمحبّة والّشف. 2

قائاًل: "ولو ... كان عندي اإليمان كله حتى أنقل الجبال، وليس عندي  0: 13كورنثوس 1يعلّمنا الوحي في 

محبة، فلسُت شيئًا." حين يصلّي المسيحيّون ألجل مريض، عليهم أيًضا أن يصلّوا في جوٍّ تسوده المحبة. 

 ينبغي أال تتسبّب خدمة الّشفاء بأيِّ جرٍح للّشخص المريض. 

د بعض المسيحيّين المؤمنين على قّوة وسلطان هللا في الّشفاء.   أ. يشدِّ

أن  ينبغييرّكز هؤالء على وعد هللا بأن يشفي ويعمل معجزات. إنّهم يشّددون على اإليمان. فيقول هؤالء إنّه 

ّشفاء. الذين يكون لدى المريض إيمان لينال هذه الوعود. ويقولون إن هللا سيكرم إيمانهم بممارسة سلطانه لل

يشّددون على قوة هللا وسلطانه في الّشفاء يميلون للّصالة بطريقة "سلطوية" وبصوٍت مرتفع مع وضع األيدي 

بطريقة ضاغطة. ولكن ما يعلِنه هؤالء بصوٍت مرتفع يشير إلى إحساٍس داخلي بعدم اإليمان، وكلماتهم 

 واتهم. التأكيدية عادةً ما تخفي وراءها مخاوفهم من عدم قبول صل

قد يدّمر هذا النّهج المريَض حين ال يشفيه هللا إذ يكون هلل قصد في ذلك بحسب حكمته المطلقة. فقد يقول الناس 

إّن المريَض لم يُشَف ألنّه لم يؤمن أو لم يؤمن بما يكفي. وقد يشعر المريض بأنّه هو سبب عدم نواله الّشفاء 

الرفض. أو قد يلوم هللا، فيقول إّن هللا ليس لديه ما يكفي من قّوة وقد يُصاب بإحباٍط شديد وبالفشل واإلدانة و

 لشفائه أو أنّه ال يهتم بأن يسمع صالته. ونتيجةً لهذا، قد يصير لديه موقف سلبي تجاه هللا. 

 

 ب. يشّدد بعض المسيحيّين المؤمنين على محبّة هللا في الّشفاء.  

هللا في ما يختّص بحكمة هللا ومحبّته. يشّدد هؤالء على المحبّة. يشّدد هؤالء المسيحيّون المؤمنون على وعود 

للمريض أن يطرح كل ما يعارض المحبّة، خاّصة بغضه ومرارته وعالقاته الّرديئة مع اآلخرين،  ينبغيف

ال أن يفعل هذا. يترك هؤالء النتائج هلل بشكٍل كامل. إنّهم يعترفون أن سيادة هللا سّر وأنّه ال ين يستطيعوهو 

الجميع الّشفاء. النّاس الذين يشّددون على محبّة هللا في الّشفاء ال يحتاجون ألن يتّخذوا موقفًا سلطويًا، بل عليهم 

أن يعملوا كل ما يستطيعون للتعبير عن المحبّة. المحبّة صبورة وطويلة البال ولطيفة. المحبّة ال تتفاخر وال 

 حّق. تتطلّب ما لنفسها. المحبّة تغفر وتفرح بال
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ال يضّر هذا النّهُج المريَض، ألن المريَض وإخوته وأخواته الذين يصلّون معه قد أخضعوا أنفسهم إلرادة هللا 

 الّسياديّة الفُضلى. "لتكن ال مشيئتي بل مشيئتك!" 

 

 دقائق( 8) صالة  5

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

 تعلَّمتموه اليوم. صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما  َصلُّوا بالتناُوب

  أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.

 )دقيقتان( واجب بيتي 1

 القادمللّدرس 

 أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوبًا، أو أطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(.  قائد المجموعة.)

  تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح.: تعهُّدال .1

 " مع شخص آخر أو ضمن مجموعة. المرض والشفاءالمتعلِّق بـ" ِعظ أو علّم أو ادرس التعليم .0

. 1-1رؤيا يوحنا  ِمن يوميًّا تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح الخلوة الروحية: .3

ن مالحظاتكطريقة الحَ استخدم  ل. َدوِّ   .ّق الُمفضَّ

. راجع يوميًا آخر خمس آيات 13: 11تأّمل بآية الكتاب الُمقدس الجديدة واحفظها. يوحنا   :الحفظ .1

  كتابية حفظتَها.

. استفد من منهجية 02حّضر لدرس الكتاب التّالي في البيت، والمتعلّق بيوحنّا  درس الكتاب الُمقدَّس: .5

 سة الكتاب الُمقدَّس. الخطوات الخمسة في درا

 (. 3: 5هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما  الّصالة: .1

ن مالحظاتك .1 ن أيًضا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع  َدوِّ حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 هللا، وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.

 

 

 


