الشفاء عند الربكة
يوحنا 15-1 :5
سؤال للمشاركة :شارك عن وقت احتجت فيه إىل املساعدة من أحدهم وهب ذلك الصديق
ملساعدتك؟ كيف ق ّدم املساعدة؟ وكيف شعرت بعد ذلك؟
وبعد هذا كان عيد لليهود ،فصعد يسوع إىل أورشليم ويف أورشليم عند ابب الضأن بركة يقال
هلا ابلعربانية بيت حسدا هلا مخسة أروقة .يف هذه كان مضطجعا مجهور كثري من مرضى وعمي وعرج
وعسم ،يتوقعون حتريك املاء.ألن مالكا كان ينزل أحياان يف الربكة وحيرك املاء .فمن نزل أوال بعد حتريك
املاء كان يربأ من أي مرض اعرتاه وكان هناك إنسان به مرض منذ مثان وثالثني سنة .هذا رآه يسوع
مضطجعا  ،وعلم أن له زماان كثريا ،فقال له :أتريد أن تربأ .أجابه املريض :اي سيد ،ليس يل إنسان
يلقيين يف الربكة مىت حترك املاء .بل بينما أان آت ،ينزل قدامي آخر .قال له يسوع :قم .امحل سريرك
وامش .فحاال برئ اإلنسان ومحل سريره ومشى .وكان يف ذلك اليوم سبت .فقال اليهود للذي شفي:
إنه سبت ال حيل لك أن حتمل سريرك .أجاهبم :إن الذي أبرأين هو قال يل :امحل سريرك وامش.
فسألوه :من هو اإلنسان الذي قال لك :امحل سريرك وامش .أما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو،
ألن يسوع اعتزل ،إذ كان يف املوضع مجع .بعد ذلك وجده يسوع يف اهليكل وقال له :ها أنت قد
برئت ،فال ختطئ أيضا ،لئال يكون لك أشر .فمضى اإلنسان وأخرب اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه.
يوحنا 15-1:5
مستشفى بيت حسدا
جرت احلادثة الواردة يف هذا الفصل عند ابب الضأن الذي كان يقع على األرجح يف اجلهة
الشمالية خارج السور ملدينة أورشليم .وكان يسوع يف أورشليم بسبب عيد اليهود (ع  .)1نقرأ أن اسم الربكة
هو بيت حسدا والذي يعين بيت الرمحة .وكانت الربكة قد مت اكتشافها وتنقيبها واعتُربت موقعا رمسيا .كانت

على شكل خزان مياه حمفور يف الصخر بطول مخس ومخسني ذراعا وعرض اثين عشر ذراعا .وكان عليك أن
لكين
تنزل درجا للوصول إليها .وماتزال آاثر األروقة اخلمسة اليت يتكلم عنها يوحنا موجودة إىل يومنا هذاِّ .
متأ ّكِد أهنا بدت يف شكل خمتلف عندما كان يسوع على األرض.
1

يصف لنا يوحنا مشهدا مليئا ابلبؤس حيث كان حيتشد هناك عدد كبري من املرضى .ما املقصود
ابلعدد الكبري؟ رمبا أكرر من مئة أليس كذلك؟ أيخيل أبن املكان كان مكتظا والكل كان حياول اإلقرتاب من
الربكة على أمل أن يتحرك املاء" :ألن مالكا كان ينزل أحياان يف الربكة وحيرك املاء .فمن نزل أوال بعد
حتريك املاء كان يربأ من أي مرض اعرتاه" (ع .)4
ويبدو من النص أن األمر تطلب سرعة بعد حترك املياه .هل كان املالك يظهر للعيان؟ تراودان أسئلة
كررية ...أكانت تلك رمحة هللا موجهة لتلك الكتل البشرية املمددة هناك؟ رمبا هلذا السبب كانت تُدعى

بيت حسدا أي بيت الرمحة .رمبا قادهم أيسهم لإلميان أبن هللا سيشفيهم هبذه الطريقة وكان أن هللا شفى
الكرريين منهم .فاهلل يستجيب الصلوات احلارة واملليئة ابإلميان .لكن من نزل أول بعد حتريك املاء كان يربأ
من أي مرض ويبدو أن بعضهم مل يكونوا سريعني كفاية .وكلما اقرتب املريض من الربكة كلما ارتفعت نسبة
بلوغه املياه أول حينما ُحترك وكلما ارتفعت نسبة شفائه .ل نعلم توقيت حتريك املياه لكن كان اجلميع مربيت
ِ
أهب اإلستعداد للقفز.
األنظار على املياه وعلى ّ
يذكر النص ثالثة أنواع من املرضى الذين كانوا مستلقني هناك :العمي والعرج والعسم (املشلولني)
(ع  .)3مل يكن مبقدرة العمي ريية املياه تتحرك فلم يعلموا مىت حتركت املياه؛ خاصة إن كانت حركة املياه
خفيفة .فكان اآلخرون يقفزون قبلهم .أما العرج والعسم فكان مبقدورهم ريية املياه تتحرك لكن كانوا حباجة
ملن يساعدهم يف القفز إىل املياه .ل بد أنه كان شعورا حمبطا أبن ترى اآلخرين يقفزون من فوقك إىل املياه
الشافية! وكلما طال بقاء أحدهم قرب الربكة كلما اقرتب من الربكة واقرتب من أن يُشفى .أتساءل كم بقي
أي محام استخدموا وكيف اهتموا بنظافتهم
بعضهم هناك آملني أبن يُشفوا؟ كيف تناولوا طعامهم و ّ
الشخصية؟ فبالطبع مل يريدوا التخلِّي عن أماكنهم املميزة ابلقرب من الربكة .رمبا استعان بعضهم ابألهل

واألصحاب إلمدادهم ابملؤونة أو لتنظيف املكان .لكن إبمكاننا التخيل أن املكان كان قذرا ومتلؤه الرائحة
ِ
الكم من الناس ذوي اإلحتياجات اخلاصة .ول بد أن
الكريهة .وابلطبع كان مكاان مليئا ابليأس بتواجد هذا ّ
نسبة الوفيات كانت مرتفعة بسبب طول اإلنتظار كما أ ّن املرارة والعراك اشت ّدا بني املوجودين إن استُبعد
بعضهم أو ُمنعوا من الوصول إىل الربكة بعد أن سبقهم األقوى من بينهم.
ووسط اجلو اليائس لذلك املكان نرى يسوع يزور هذا العدد البائس من البشر .نقرأ يف العدد

اخلامس أن املشلول كان على هذه احلال لرماين وثالثني سنة! فمهما كان له من زمن هناك ومهما اقرتب من
املياه مل يكن لديه من يساعده يف القفز.
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كان ذلك الرجل قد بقي مل ّدة طويلة على هذه احلال؛ ماذا قال؟ كيف كانت حالته النفسية

برأيكم؟ إىل من تذهب عندما تتأذى نفسيًا؟

أتساءل عن وضع حالته النفسية؟ ٍ
فرمان وثالثني سنة مدة طويلة .ألعله بقي هناك طوال هذه
الفرتة؟ أم أنّه قام بزايرات متعددة للمكان؟ وقد أشار خالل حديره القصري مع يسوع إىل أن ليس له من
يساعده على القفز يف الربكة.
ايئسا وحمبطًا ووحي ًدا .هل مررت حبالة مشاهبة جعلتك تشعر كما شعر ذلك الرجل؟ هل
بدا ً

تو ّد املشاركة مبا حصل معك؟

كم من أمل كان قد بقي لديه حني قابله يسوع؟ هل صلى يف السابق؟ هل صرخ إىل هللا وسط
خوفه؟ أين وضع ثقته؟ بدا وكأنه ِّ
مصوب تركيزه وأمله على رمحة هللا من خالل ذلك املالك الذي كان ينزل
بني احلني واآلخر وكان أيمل أبنه يوما سيتم اختياره هو ليشفى .ما نعلمه هو أن هللا رأى ذلك الرجل

وأرسل يسوع ملساعدته .وكان بذلك سيخترب أخريا رمحة هللا الشافية .فاهلل يهتم ابلذين ليس هلم من يهتم
هبم وقد أرسل ابنه الوحيد الرب يسوع املسيح ليهتم به .ل نقرأ أبن الرب شفى آخرين عند الربكة يف ذلك
اليوم بل يبدو أن ذلك الرجل كان الوحيد الذي ُشفي .خيربان البشري يوحنا التايل:
"هذا رآه يسوع مضطجعا  ،وعلم أن له زماان كثريا ،فقال له :أتريد أن تربأ( ".ع )6

هللا يعلم أبمرك
تُ ِّبني لنا الصورة تركيز يسوع املفاجىء على ذلك الرجل من بني كل املوجودين؛ فقد علم أنه كان
هناك لفرتة طويلة .ل نعلم إن عرف ذلك من املوجودين حول الربكة أو أظهر اآلب له األمر من خالل رياي
مساوية األمر الذي كان حيدث غالبا .ورمبا كان قد سأل الرجل عن مدة وجوده هناك .لكن كل ما نعرفه هو
أن اآلب مد يسوع ابملعلومات عن ذلك الرجل وقد عرف أنه أتى الوقت ليُشفى .وكان يسوع يقوم مبا يشعر
و"يرى" اآلب يعمل .كانت تلك اللحظة ما ندعوه "لقاء إهلي" .لكن مل ِ
يشفه يسوع من دون أن يتكلم معه
ّ
ويسأله سؤال مهما .ويف هذا النص نرى مرال مجيال عن كيف مشى يسوع ابلروح وقام بعمله عامل ـا أنه يقوم
إبرادة اآلب.
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ِّ
املتجسد ،أم ألن روح هللا كان يقوده؟ هل كان
هل أُظهرت له تلك املعلومات ألنه كان هللا
ّ

يسوع على علم بكل األمور بينما كان على األرض؟

يف عدة أماكن يف األانجيل جند أن يسوع مل يكن على علم بتفاصيل كل حالة .وجنده أحياان يطرح
األسئلة ليعرف املزيد عن وضع أحدهم .مرال :عندما ذهب يسوع يف السفينة إىل كورة اجل ِّدريني عرب حبر

اجلليل قابله رجل مسكون ابألرواح الشريرة .فسأله يسوع عن امسه.أجابت الشياطني من خالل الرجل:
وحيِّرر الرجل منها .ول يشري اإلجنيل إىل أ ّن
"جلئون ".وقد استخدم يسوع تلك املعلومة لينتهر األرواح الشريرة ُ
يسوع كان يعلم اإلسم بل بدا وكأنه اقتيد ابلروح ليسأل (مرقس  .)9:5وعندما نزل من جبل التجلِّي قابله

رجل له ابن يسكنه روح فسأله يسوع" :كم من الزمان منذ أصابه هذا؟"(مرقس .)21:9وعندما سأله
اعةُ فَالَ يَ ْعلَ ُم
ك الْيَ ْو ُم َوتِّل َ
تالميذه عن موعد رجوعه إىل األرض وعالمات جميئه قال هلمَ " :وأَما ذلِّ َ
ْك الس َ
ِّهبِّما أَح ٌد ،والَ مالَئِّ َكةُ السماو ِّ
ات ،إِّال أَِِّب َو ْح َدهُ( ".مىت .)36:24أيمن أنه اآلن جالس على ميني اآلب
َ َ َ َ
ََ
وهو يعرف ابلفعل ساعة جميئه .لكنه مل يكن يعلم حني كان على األرض إذ كان هللا نفسه لكنه كان إنساان

حمدودا ابلزمان واملكان .كان على يسوع أن خيترب معىن أن يكون بشراي .وكان عليه أن يتعلم أمورا بينما كان
يكرب .وكإنسان مل تكن لديه كل املعلومات .فحني كان على األرض وضع يسوع جانبا جزءا كبريا من طبيعته
اإلهلية .وقد كتب بولس يف رسالته إىل أهل فيليب:
"فليكن فيكم هذا الفكر الذي يف املسيح يسوع أيضا .الذي إذ كان يف صورة هللا ،مل حيسب
خلسة أن يكون معادال هلل.لكنه أخلى نفسه ،آخذا صورة عبد ،صائرا يف شبه الناس .وإذ وجد يف
اهليئة كإنسان ،وضع نفسه وأطاع حىت املوت موت الصليب( ".فيليب  ،8-5:2التشديد مضاف).
كل شيء .والكلمة اليواننية  kenoōتعين "أن
نقرأ يف هذا النص أن يسوع أخلى نفسه من ِّ
يفرغ أن يصبح دون أية حمتوايت أن حي ِّقر أن يصبح بال قيمة أن يصبح بال منفعة أن خيلي أمرا ما من
ّقوته .وتكون النتيجة عدم املقدرة على حتقيق اهلدف 1 ".اعتمد يسوع على ارشاد الروح وقيادته عندما كان

على األرض متاما كما علينا أان وأنت أن نفعل .ونقرأ يف يوحنا " 19:5فأجاب يسوع وقال هلم  :احلق

احلق أقول لكم :ال يقدر االبن أن يعمل من نفسه شيئا إال ما ينظر اآلب يعمل .ألن مهما عمل ذاك
فهذا يعمله االبن كذلك".
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ووجه اآلب انتباهه إىل الرجل املشلول معطيا
نظر يسوع من حوله على املرمتني ابلقرب من الربكة ّ
ّإايه نظرة اثقبة .كان اآلب قد رأى الرجل وعلم كل أمر عنه وأراد أن يشفيه .وحاملا أظهر اآلب إرادته
للمسيح سأل يسوع الرجل" :أتريد أن تربأ؟"

موجودا هناك لذلك السبب عينه؟
ملاذا برأيك سأله يسوع إن كان يريد أن يربأ؟ أمل يكن
ً
سيغري
كان ل بد لتغريات كررية أن حتدث يف حياة ذلك الرجل يف حال برأ من مرضه .فشفايه كان ِّ
كل نواحي حياته .كان سيبدأ ابلعيش حقا .ولن يتصدق الناس عليه من اآلن فصاعدا بل سيهتم هو
بنفسه .وستقع املسؤولية عليه أبن جيد عمال وأبن يصبح جزءا طبيعيا من اجملتمع .ويتوجه هذا السؤال إىل
قلوب الكرريين منا :هل نريد أن نُشفى وأن نتغري؟ هل نريد أن ندع قوة هللا تقود حياتنا؟ العنصر األهم يف
قبول قوة هللا الشافية أو يف تغيري حياتك هي رغبتك التامة لذلك .وقد طرح يسوع السؤال نفسه على
ابرتيماوس األعمى يف إجنيل مرقس األصحاح العاشر .فعندما علم ابرتيماوس أن يسوع كان مارا من هناك
ِ
وع ابْ َن َد ُاو َدْ ،ار َمحْ ِّين!" (مرقس .)47:10وعندما استدعاه
س ُ
صرخ بينما كان يتعرر يف مشيته قائالَ " :اي يَ ُ
نعرب هلل عن رغبتنا من حنوه .إنه
يسوع سألهَ " :ماذَا تُ ِّري ُد أَ ْن أَفْ َع َل بِّ َ
ك؟" (مرقس .)51:10من املهم أن ِّ
يسمع لنا بينما نتأمل ونصرخ إليه .فالشعب يف العهد القدمي مل يُطلق من العبودية يف أرض مصر إل بعد أن
صرخوا إىل الرب:
ت صر َ ِّ
ت م َذلةَ َش ْعِّيب ال ِّذي ِّيف ِّم ْ ِّ
َج ِّل ُم َس ِّّخ ِّر ِّيه ْم.
"فَ َق َ
اخ ُه ْم م ْن أ ْ
ال الرب« :إِِّّّين قَ ْد َرأَيْ ُ َ
ص َر َو ََس ْع ُ ُ َ
اعهم،فَ نَ زل ُ ِّ ِّ ِّ
ني" (سفر اخلروج)8-7:3
إِِّّّين َعلِّ ْم ُ
ْت ألُنْق َذ ُه ْم م ْن أَيْدي ال ِّْم ْ
ص ِّريِّّ َ
ت أ َْو َج َ ُ ْ َ

ل تكف عن الصراخ إليه إن كنت متر وسط األمل فإنه يرى ويسمع وهو يهتم آللمك .ل ِ
تكتف
ابلتأمل من دون أن تصرخ إليه ليشفيك .إن كنا نكتفي مبا حنن عليه فنحن مننع حدوث التغيري فينا .فاإلكتفاء
ِ
يؤدي إىل حتطيم حياتنا .لدى هللا طرقه ليجذب
من دون هللا هو من أخطر األمور على هذه األرض وقد ّ
انتباهنا إليه .وقد يكون املرض أحياان هبة من هللا ليوقظ اإلنسان من كبوته الروحية فيدرك حاجته للمسيح.
فاهلل يستطيع أن ِّ
حيول أملك إىل امتياز .ويكمن الفرق يف ردة فعلك لألمل ورغبتك ابلتوجه إليه .هل ترغب
فعال أبن تُشفى أو أن تتغري؟ ووجود حياة الصالة أو غياهبا يدلن عن مدى رغبتنا يف اختبار قوته يف
حياتنا .ل أعلم ملاذا يُشفى البعض ويبقى آخرون سقماء .سنجد اإلجابة عن هذه األسئلة يف الناحية الرانية
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من حياتنا .ومهما تكن حالك اثبر على الصالة فريى وجعك ويهتم ألملك .اطمئن ألنه يعلم ويرى وهو
سيكاىفء إميانك حبسب وقته هو وأبسلوبه هو.
عليك أن ختتار بني التعقل والتحجج والطاعة.

دارت إجابة الرجل حول غياب من يساعده على القفز يف املاء عندما تتحرك .فأحياان حند هللا حني
نف ِّكر أبن شفاءه أييت بطرق حمددة .أييت شفاء هللا من خالل وسائل نستوعبها مرل األطباء والعالجات

الطبيعية اليت اكتشفها الناس .لكن علينا أن ننتبه أبن هللا يشفي من خالل وسائل فوطبيعية .يظن البعض أن
الطبيب أو املستشفيات فقط ميكنها شفاءهم ول يف ِّكرون البتة يف طلب املساعدة من الرب يسوع والصالة
له بلجاجة.
ِ
ِ
أشجع الناس
حن ّد من تسديد احتياجاتنا إن كنا نرّكز على طريقة واحدة لتسديدها .وأان هنا ل ّ
على عدم اسشارة الطاقم الطيب يف حال احتياجهم لكن علينا أن نكون منفتحني على فكرة أبن هللا مايزال
يشفي اليوم وقد خيتارك إن كنت تتقدم منه ابلصالة الواثقة .حىت وإن كنت تستشري الطبيب ملرض ما
ِ
أشجعك على طلب الشفاء من هللا أيضا .رأى هذا الرجل الرب يسوع واقفا أمامه لكنه طلب منه املساعدة
ّ
ِ
ملن يلقيه يف املاء! كان ابنتظار مالك ِّ
تجسد واقفا أمامه ليخدمه
حيرك املاء بينما كان الرب يسوع هللا امل ّ
شخصيا!
ماذا نتعلم من كونه مل يعرف من هو يسوع؟
نقرأ يف العدد الرالث عشر أن الرجل مل يعرف من شفاه .رآه رجال الدين حامال فراشه يف السبت
لرب له .مل ميجدوا هللا ومل ينبهروا من عظمة رمحته بل انتقدوا الرجل على محله
ومل يكونوا ممتنني لشفاء ا ّ
ِ
أي شيء يوم
السرير يوم السبت األمر الذي كانوا مينعونه ابملطلق .وكان اليهود املتديّنون يعتقدون أن محل ِّ

السبت هو كسر إلحدى الوصااي العشرة .وأرادوا أن يعرفوا من طلب منه أن يفعل ذلك .وبنظرهم مل يكن
ذلك الرجل خمطئا فقط بل أن يسوع أخطأ أيضا بكونه شفى إنساان يوم السبت .كم تعمينا عقائدان الدينية
أحياان! مل يفهموا املوضوع من أصله؛ فالسبت ُوضع لإلنسان وليس اإلنسان للسبت (مرقس.)27:2مل
يستوعبوا عظمة تلك األعجوبة وعمل رمحة هللا .مل يكن أحد يعرف من املرضى املوجودين من هو يسوع وإل
فإهنم قالوا له .وعندما ُسئل الرجل من شفاه أجاب أبنه ل يعلم .خيربان النص أن يسوع انصرف عن اجلموع.
لقد تواجد يسوع بينهم وكأنه كان متخفيا واختفى بعد أن شفى الرجل (ع  .)13وهذا خيربان الكرري عن
شخصية املسيح.
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اندفاعه إىل اخلدمة

ِ
ِ
ميجد
ألي سبب إل لكي خيلّص الناس من آلمهم ولكي ّ
مل يقم يسوع ابملعجزات والشفاءات ِّ
بكل بساطة شفاه ِّ
ليحرره من
ويطيع اآلب .وكل ما فعله كان إطاعة لآلب .مل يلفت اإلنتباه إىل ذاته بل ِّ

آلمه .مل يطلب الرب من الرجل أن يؤمن به كابن هللا؛ حىت أنه مل خيربه من هو .فيسوع حيب أن يقوم
يسع للفت اإلنتباه إىل ذاته بدوافع أاننية .وقد لحظ مىت
ابملعجزات والشفاءات لكي يتمجد اآلب .ومل َ
موقف املسيح حني يصف خدمته كالتايل:
فَ علِّم يسوع وانْصر َ ِّ
اك .وتَبِّع ْتهُ ُمجُوعٌ َكثِّريةٌ فَ َش َف ُ ِّ
اه ْم أَ ْن الَ
صُ
اه ْم َمج ًيعا َ .وأ َْو َ
ف م ْن ُهنَ َ َ َ
َ
َ َ َ ُ ُ َ ََ
يُظ ِّْهروهُ ،لِّ َكي يَتِّم َما قِّ ِّ
ت بِّ ِّه نَ ْف ِّسي.
اي ال ِّذي ا ْختَ ْرتُهَُ ،حبِّ ِّييب ال ِّذي ُسر ْ
يب الْ َقائِّ ِّل ُ
":ه َوذَا فَتَ َ
يل ِِّب َش ْعيَ َ
ُ
َ
ْ
اء النِّ ِّّ
أ َ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
صبَةً
ص ْوتَهُ.قَ َ
َح ٌد ِّيف الش َوار ِِّّع َ
يحَ ،والَ يَ ْس َم ُع أ َ
رب األ َُم َم ِّاب ْحلَ ِّّق .الَ ُُيَاص ُم َوالَ يَص ُ
َض ُع ُروحي َعلَْيه فَ يُ ْخ ُ
ِّ
ِّ
ص ُ ِّ
وضةً الَ ي ْق ِّ
ص َرةِّ"(.مىت،20-15:12
َم ْر ُ
ِّج ا ْحلَق إِّ َىل الن ْ
ض َ َ
فَ ،وفَتيلَةً ُم َد ّخنَةً الَ يُطْف ُئَ ،حىت ُُيْر َ
التشديد مضاف).

لحظ أنه مل يرد أن يظهروه وكان هدفه أبن يتمجد اآلب من خالل شفاء املرضى .وقد استشهد
النيب ليصف شخصيته :ل خياصم ول يصيح.مل يكن خماصما .ومل جيرب الناس على
ّ
مىت بكالم إشعياء ِّ
اإلستماع إليه .مل يقم ابلصراخ يف الشوارع ومل يلفت األنظار إىل نفسه .والوصف يشري إىل رجل يساعد قصبة
ِ
مرضوضة ِّ
مدخنة (أي أهنا مل تعد مشتعلة) ل
تلوحها الرايح على اإلنتصاب .مث يشري إىل فتيلة أو مشعة ّ
يطفىء بل يعاجلها وينفخ عليها لكي تشتعل من جديد .يشري هذا الوصف الذي يستطيع أن يشفي
ِ
ويشجع فاقدي األمل واليائسني واملكسورين .يرافق هؤلء وينفخ يف حياهتم فيعطيهم سببا للحياة وأمال
ّ
جديدا ومستقبال .أل جيب أن حيرنا هذا الوصف أن نتصرف مرله ككنيسة؟ علينا أن حنذو مرل يوحنا

املعمدان وخنتفي عن األنظار لنعطي اجملد هلل .وحنن نتشبه ابملسيح عندما ل نلفت األنظار إىل أنفسنا بل
هندف إىل متجيد هللا كما فعل يسوع ابلتمام.
لقد كان ذلك الرجل مقعدا لرماين وثالثني سنة وطلب منه يسوع ما ل ميكنه فعله " :قم .امحل
سريرك وامش( ".ع  .)11ومن املؤكد أنه ُشفي دون النظر إىل إميانه ومعرفته عن املسيح .مل يعلم الرجل

املقعد من الذي يتكلم معه لكنه بكل بساطة أطاع .وعندما نفذ ما طلبه منه يسوع تلقى قوة وانساب
الشفاء يف أطرافه .إل أن الكتاب املقدس يشري يف أحيان كررية إىل قصص شفاء كررية حيث يكون لطالب
الشفاء أو أي أمر آخر إميان ابملسيح .لكن حادثة الشفاء هذه كانت خمتلفة بعض الشيء .ابلنسبة يل كل
ما امتلكه ذلك الرجل كان أمال ضعيفا أبن يصل إىل املاء فيُشفى .لكن كانت مضى عليه فرتة طويلة هناك

7

ِ
مدخنة .أمله كان ضعيفا لكن متحورت حياته كلها من حوله .وحياته كانت ُيختصر بكلمة:
فأصبح كفتيلة ّ
اإلنتظار .وظهور يسوع على املسرح كان عمال إهليا إلجابة أمله الضئيل.
لقد أعطى يسوع أمرا واحدا :أن حيمل سريره وميشي .ل نعلم ماذا جال يف فكر الرجل إل أنه كان
فاقدا األمل ومستعدا أن يطيع حىت الطلب املستحيل الذي طلبه منه يسوع .وميكننا التخيل أبنه شعر بسلطة
يسوع اإلهلية عندما طلب منه ما هو مستحيل عليه القيام به .يبدو أن ما فعله كان قليال إذ جتاوب بطاعة
مع طلب الرب يسوع .كانت هذه خطوة كبرية ابلنسبة له خاصة وأنه كان واضعا أمله يف الشفاء بواسطة
القفز يف الربكة .وها يسوع ِّ
حيول تفكريه ابلتمام بواسطة طلب واحد! نتعلم من ذلك أنه ل ميكننا أن حند هللا
يف علبة .وهو يفاجئنا بشفائه بطرق مدهشة تفوق تفكريان لكنه يطلب منا أن نطيع عندما أيمر .وقد طلب
من الرجل ما هو مستحيل :أن يقوم وميشي! وقد قال آلخرُ " :مد يَ َد َك(".مىت .)13:12وعندما مد يده

فشفيتا يف احلال .ووضع
ُشفي .ويف مرة أخرى تفل على األرض (يوحنا )6:9وجبل طينا ووضعه على عينيه ُ
وشفي ابن رجل على بعد
فشفي (مرقس  .)50:4لكن يف حادثة أخرى نطق بكلمة ُ
اصبعيه يف أذين آخر ُ
عشرين ميال (يوحنا  .)50:4حنن حن ّد هللا عندما نطلب منه أسلواب معينا بدل أن نفتح قلوبنا وعقولنا له
قائلني" :لتكن إرادتك ولتكن طريقتك اي رب ".إنه يعمل مع الذي يطيع ما يقوله ببساطة! مل ِ
يشف ذلك
الرجل بسبب فضيلة امتلكها بل ألنه أطاع األمر البسيط الذي وجهه له.
نقرأ أن الرجل ُشفي للحال .ل يوجد ما يقول أن األايدي ُوضعت عليه أو أن يسوع مد يده

ليساعده على النهوض! ل شيء! كلمة أمر وانتهى كل شيء! نقرأ" :فحاالً برئ اإلنسان ومحل سريره

ومشى( ".ع .)9

ماذا برأيك كانت ردة فعل الناس عندما َسعوا بشفاء املشلول؟
ل بد أن حادثة الشفاء سببت بلبلة حول الربكة .ل خيربان يوحنا عن مفاعيلها لكن حاول أن
صعِقوا عندما رأوا الرجل قد ُشفي يف
تتخيل معي ما ميكن أن يكون قد حصل؟ أل تعتقد أن املوجودين ُ
احلال؟ ل بد أنه أاثر هو نفسه ضجة عندما لحظ أنه يستطيع املشي .أيخيل أنه طار من الفرح عندما
استطاع محل سريره للمرة األوىل خالل مثاين وثالثني سنة! هل ميكنك أن تتخيل ماذا فكر املوجودون عندما
رأوا ذلك الرجل يُشفى دون أن ينزل إىل الربكة؟ ل بد أن املشهد جذب "الشرطة الدينية" الذين ركزوا على
أمرين :كيف محل سريره يف السبت؟ وعندما مسعوا شهادته أرادوا أن يعلموا من هو ذاك الذي يشفي يف

السبت.
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نتعلم من هذا النص أن الرب يهمه أن يتواصل جمددا مع الذين ملسهم مبحبته فنقرأ يف العدد الرابع
عشر أن يسوع وجده يف اهليكل .ول بد أن يسوع فتش عليه ليعطيه بعض النصائح ملا بعد الشفاء:
"بعد ذلك وجده يسوع يف اهليكل وقال له :ها أنت قد برئت ،فال ختطئ أيضا ،لئال يكون لك
أشر( ".يوحنا.)14:5
ملاذا تكلم يسوع معه عن ارتكاب اخلطية؟ هل تعتقد مثالً أن املرض هو بسبب اخلطية؟

يوضح لنا الكتاب املقدس أن املرض ليس دائما بسبب خطية اإلنسان .فنقرأ مرال يف إجنيل يوحنا
ِ
َخطَأَ :ه َذا أ َْم أَبـَ َواهُ َحىت ُولِ َد
"اي ُم َعلّ ُم َم ْن أ ْ
عن املولود أعمى وسأل التالميذ يسوع عن سبب ذلكَ :
ال ِ
أ َْعمى؟" أَجاب يسوع« :لَ ه َذا أَخطَأَ ولَ أَبـواه ِ
هللا فِ ِيه( ".يوحنا  .)3-2:9املرض
لك ْن لِتَظْ َهَر أ َْع َم ُ
َ َ َُ ُ
ْ َ ََ ُ
َ

ليس دائما نتيجة للخطية .لكن يبدو من حديث يسوع مع الرجل أنه يف حالته هو ل جيب أن خيطىء
العدو وهنرب من اخلطية.
جمددا كي ل حيصل معه ما هو أسوأ .فالرب يهمه أبن نتحاشى مصايد ّ

مىت كانت آخر مرة أتذيت أو احرتقت؟ ماذا حصل؟ كيف أتى املسيح إليك؟ هل ما زلت

ِّ
جاهز لتمد يدك لشفاء املسيح حىت ولو عىن ذلك أن حياتك ستتغري؟
متألّ ًما؟ هل أنت ٌ
من املفضل أن ُيختم احللقة ابلصالة بعد أن يشارك املوجودون ابختباراهتم:

صالة :أشكرك أيها اآلب ألنك أرسلت يسوع إىل ظلمة وآالم حياتنا .نسألك أن أتيت
اليوم من جديد وتشفي الذي أتذى فانتهى به احلال كجمرة مشتعلة .انفخ فينا من روحك

فنحيا من جديد .أمني.

Keith Thomas
Website: www.groupbiblestudy.com
Email: keiththomas7@gmail.com
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