الشفاء
عندما هلخلق هلال هل-سبحاناه هلو هلتعاله -هلالسماوات هلو هلالراض هللم هليكن هلهناك هلمرض هلاو هلموت,لكن هلمنذ هلان هلعصى هلالناسان هلال هلاول
مرة هلو هلناحن هلناواجه هلالمرض,و هلهذه هللم هليكن هلضمن هلتكويننا هلمنذ هلالبداية هلو هللذلك هلو هلبسبب هلمحبة هلال هلالعجيبة هللنا هلال هليريد هلالشفاء
لنا هلو هلاسترداد هلهذه هلالصحة هل,و هللتحقيق هلذلك هلكلن هللديه هلخطة هلمميزة هلو هلهي هلان هليرسل هللنا هلمنقذ هلو هلمخلص هل ,هلو هلعن هلذلك هلالمخلص
الذي هلسيخلصنا هليقول هلالناجيل هلالشريف :هل"لكنه هلجرح هلبسبب هلمعاصينا ،هلسحق هلبسبب هلآثامنا ،هلنازل هلعليه هلالتأديب هللنحصل هلناحن
على هلالسالم ،هلوبجروحه هلشفينا" هل)كتاب هلالنبي هلاشعياء هل (5:53هل
و هلهذه هلالمخللص هلهو هلعيسى هلابن هلمريم ,هلالمسيا هل)المخللص( .هلعنما هلجال هلفي هلالراض ,هلعيسى هلشفاالكثيرين هل)مثال هلاناجيل هللوقا
 ( 17:5هلو هلبالتوافق هلمع هلخطة هلال هلالمسبقة هلمات هلعيسى هلابن هلمريم هلككفاراة هلمن هلاجلنا هلو هلقام هلمن هلالموات هلحتى هلناستطيع هلان هلناتمتع
بحياة هلجديدة .هلو هلمع هلاناه هلليس هلفي هلالراض هلفي هلهذه هلاللحظة هلفهو هللم هليتغير هلو هلل هليزال هليتمتع هلبالقدراة هللشفاء هلالناس هلو هلاطلقهم
بالحرية,و هلهو هليدعوناا هلان هلناتبعه هلو هلناطيع هلوصاياه,و هلاهم هلشء هلفي هلناظر هلال هل-عز هلو هلجل -هلان هلنااخذ هلالقرارا هلان هلناقبل هلعطيته هلو
هذه هلالعرض هلالذي هلقدمه هللنا هلو هلناستقبل هلشفاءه هلالنفسي هلو هلالروحي هللنا هل
و هليدعو هلعيسى هلالمسيح هلاتباعه هلحتى هليصلو هللشفاء هلللمرضى هلو هلاعطاهم هلالقوة هلو هلالسلطان هلحتى هليفعلو هلهذه,كما هلهو هلمكتوب
"عوعجعمعع هلاللـِ  12هلعمةعا ،هلعوأعمععطابهمم هلبقموة هلعوبسملعطةة هللعطمرلد هلالمشعيالطيلن هلعولشعفالء هلا م ع
ض .هلبثم هلأعمراعسعلبهمم هللبيمعلبنوا هلبمشعرىَ هللقعيالم هلعمممعلعكلة هلالل
لممعرا ل
ضى ".هل)اناجيل هللوقا هل :9هل (2-1هل
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الخطوة هلالولى :هلاسال هلالشخص :هل"ما هلهي هلالمشكلة؟ هلما هلالذي هليؤلمك؟ما هلالذي هليمكنني هلان هلادعي هللك هلمن هلاجله؟"
و هلاسأل هلايضا"هل هلتشعر هلباللم هلاو هلالضعف هلفي هلهذه هلاللحظة؟" هل) هلحتى هلتستطيع هلان هلتعرف هلاذا هلحصل هلاي هلتغيير هلبعد
الصلة هل(
اشرح هلله هلاناك هلستصلي هلاو هلتدعي هلله هلدعاء هلقصير هلباسم هلعيسى هلالمسيح هلو هلاناك هلممكن هلان هلتضع هليدك هلعليهم هلازا هلكان
ذلك هلمقبول هللديهم.خذ هلاذناهم هلبذلك
ضع هليدك)او هلكل هليديك( هلعليهم هلبطريقة هلمناسبة.
عند هلالصلة,خاطب هلاللم هلاو هلالعضو هلفي هلالجسد هلبطريقة هلمباشرة
صلي هلو هلعيناك هلمغتوحتين هل,ل هلتغمضهما هلحتى هلتستطيع هلان هلترىَ هلاذا هلحصل هلاي هلشئ
صلي هلصلة هلقصيرة هلوموجزة .هلجملة هلواحدة هلمثل هل"ايها هلاللم ،هلاذهب هلبعيدا هلفي هلاسم هلعيسى هلالمسيح! هلآمين هل" .هلتكفي
بعد هلالصلة ،هلاسال هلالشخص :هل"هل هلشعرت هلبشيئ؟ هلكيف هلحال هلاللم هلالن؟"
يمكنك هلاستخدام هلمقياس هلمثل :هل"على هلمقياس هلمن هل 0هل)ل هلألم هلعلى هلالطلقا( هلإلى هل 10هل)ألم هلشديد( ،هلكيف هلكان هلمن هلقبل؟
كيف هلهو هلالن؟"
إذا هلكان هللديهم هلعجز هلمعين هل ،هلاطلب هلمنهم هلأن هليحاولوا هلمرة هلأخرىَ هللمعرفة هلما هلإذا هلكان هلقد هلحدث هلتغيير.
اعرض هلعليهم هلمواصلة هلالصلة .هلفي هلكثير هلمن هلالحيان هلالشفاء هليأتي هلخطوة هلخطوة هلأو هلبعد هلعدة هلمرات هلمن هلالصلة.
عندما هليتلقى هلالشخص هلالشفاء :هلقم هلبتقديم هلالشكر هللعيسى هلالمسيح هلمعهم!!

لحاظ:
•

•

•

الصلة هل"باسم هلعيسى هلالمسيح" هلل هليعني هلاستخدام هلصيغة هلاو هلتركيبة هلسحرية هل.تعني هلفقط هلإعطاء هليسوع هلالتقدير هلو
العتراف هللما هليقوم هلبه هلوضمان هلأن هلجميع هلالمعنيين هلبالشفاء هلسوف هليعرفو هلبعد هلذلك هلان هلعيسى هلالمسيح هلهو هلالذي
تسبب هلفي هلالشفاء.
لحدوث هلالشفاء هليجب هلان هليكون هلهناك هلشخص هلواحد هلعلى هلالقل هللديه هلاليمان هلبيعسى هلالمسيح ،هلوالثقة هلأناه هليمكن هلأن
يحقق هلالشفاء .هلاليمان هلهو هلمثل هلعضلة :هلكلما هلاستخدمتها هلودرابتها هلكلما هلاصبحت هلأقوىَ ,هلإذا هلكنت هلل هلتزال هلتشعر
باليأس هلمن هلمشكلة هلاو هلمرض هلمعين ،هلاعرض هلعليهم هلالصلة هلبوقت هللحق هلبصحبة هلاشخاص هلاخرين هللديهم هلالمزيد
من هلالخبرة هلفي هلالصلة هلمن هلأجل هلالشفاء
تعامل هلبحذرا هلمع هلالطريقة هلالتي هليتعامل هللها هلالشخاص هلمع هلاجسادهم هل ,هلفمثل هلاذا هلكان هلقدوصف هللههم هلعلجا هلمن هلقبل
الطبيب هل ,هلفذلك هلالطبيب هليجب هلان هليؤكد هلالشفاء هلو هليعطي هلالمر هلبالتوقف هلعن هلالعلجا

عندمال يحصل الشفاء
الشفاء هلل هليحدث هلدائما هلمباشرة هلبعد هلالصلة ،هلاو هلعلى هلالقل هلليس هلبشكل هلواضح .هلويمكن هلأن هليكون هلذلك هللسباب هلمختلفة هلمثل هل:
عدم هلغفران هلفي هلقلوبهم,او هلخطية هلمستمرة هل)راسالة هليعقوب  5هل (16-15:هلاو هلنامط هلغذائي هلسئ هل ,هلاو هلراوح هلمقاوم هليحاول هللبس
الجسد هلاز هلقلة هلاليمان هل)اناجيل هلمتى هل 17هل (21-14:هلاو هلببساطة هلال هل-عز هلو هلجل -هللديه هلتوقيت هلمختلف هلللشفاء هل)اناجيل هليوحنا
 (11هل
و هلفي هلاغلب هلالحيان هلفي هلهذه هلالحالت,المشكلة هلالتي هلقالها هلالشخص هلليست هلهي هلالمشكلة هلالرئيسة ,هلفيكمن هلالحل هلبايجاد هلالسبب
الحقيق هلورااء هلاعراض هلالمرض هل,لهذه هلاستخدم هلهذه هلالرابع هلصلوات :هل
اربع صلواات مفيدة:
.1
.2
.3
.4

"يا هلراب ,هلافعل هلفي هلهذه هلالموقف هلاكثر هلشئ هلسيمجدك"
"من هلفضلك هليا هلراب هلاراناي هلما هلالذي هلتريد هلتعلمني هلاياههذه هلالمرة"
"من هلفضلك هليا هلراب ,هلاكشف هلالسبب هلالحقيقي هلاو هلالقصد هلمن هلهذه هلالمرض"
"يا هلراب ,هلماذا هليجب هلان هلاقعل هلالن؟"

اسأل هلالشخص هلالمريض هلعما هلإذا هلكان هلأي هلشيء هلقد هلجاء هلالى هلفكرهم هلعن هلالموضوع هل .هلعندما هليكشف هلال هلشيئا هللهم هلأو هللك
تعامل هلمع هلذلك هلأول .هل
الصلة بين الجسد وا الرواح
تقوم هلالنفس هلبإعلم هلالجسد هلعندما هليكون هلهناك هلشيء هلخاطئ .هلولذلك ،هلفإن هلالمشاكل هلالجسدية هليمكن هلأن هليكون هلسببها هلالحقيقي
في هلحياتنا هلالداخلية هلوهكذا هلالمرض هلالجسدي هلما هلهو هلال هلمن هلأعراض هلمشكلة هلالفعلية .هل
في هلهذه هلالحالة ،هلل هليوجد هلمنفعة هلكثيرة هلفي هلالصلة هلمن هلأجل هلالشفاء هلالجسدي .هلقد هليكون هلهناك هلتحسن هلفي هلالبداية ،هلولكن
العراض هلسوف هلتعود هلبعد هلفترة هلمن هلالوقت .هلهنا هلناحن هلبحاجة هلللتعامل هلمع هلالمشكلة هلالروحية هلوعندما هلناقوم هلبذلك ،هلفإن
العراض هلالجسدية هلتختفي هلخطوة هلخطوة .هلناوع هلالمرض هلغالبا هلما هليعطي هلتلميحا هلحول هلالمشكلة هلالروحية .هل
• مثال هلآلم هلالرقبة هل,الكتاف :هلعادة هلسيئة هلتثقلني هلأو هلأناا هلاحمل هلأحمال هلالخرين هلالتي هلأناا هلل هليفترض هلفي هلالواقع هلأن
احملها هل)اناظر هلمتى هل 11هل.(30:
ولكن هلل هلتعطي هلحكم هلمتسرع هل -هلدائما هلكن هلحذرا هلللستماع هلإلى هلراوح هلال هلتفاعل هلمع هلالشخص هلالخر هلبدافع هلالحب هلوالرغبة هلفي
صالحهم! هل

