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اذهب, وكما أمنت ليكن لك 
13. 8متي   

!ثق في المسيح !

االصدقاء2 االعزاء  ايها
جاء من بعيد إلى بحيرة طبريا بسبب مهنته. وكان رئيس مائه في الجيش الروماني.2 لقد شق طريقه بين .
الجنود العاديين ؛ لقد اعتنى بالناس في منزله بطريقة مثالية. كان السكان المحليون يهوًدا. وبالنسبة لليهود

كان غريًبا لهم وثنًيا. لقد علم أن اليهود األتقياء لن يدخلوا منزله أبًدا. وهذا تمنعهم الشريعه اليهوديه
.. شريعة  موسي

كقائد مائه  يعرف  الكثير من المعلومات . كما الحظ وجود حاخام شاب يثق به الكثيرون. هذا لم يبوح
بكلمات فارغة فهو يعرف جيدا ماذا يقول. بداًل من ذلك ، كانت هناك قوة نابعة من كلمته شفيت الكثير من

المرضى.2 شجعت هذه المعجزات الكثيره والكبيره شجعت  قائد المئة على االقتراب من يسوع.و2 قال له:
"يا رب غالمي  في المنزل ويتألم بشدة!" ثم أراد يسوع أن يأتي إلى بيته. هذا يعني أنه كان يخالف

القانون. ولكن قائد المائه لم يكن  يتوقع ذلك ، فأجاب: "أنا لست مستحًقا أن تدخل تحت سقف منزلي ،لكن
قل كلمه فقط فيبرا غالمي ، الني أيًضا انسان تحت سلطان.  ولدّي جنود تحت يدي؛ أقول لهذا : اذهب!
فيذهب والخر: ائت! فيأتي.  ولعبدي2  افعل هذا ! فيفعل "هذا اإليمان تعجب له يسوع. لذلك تركه يفهم:

.."اذهب! وكما امنت ليكن لك. "في تلك اللحظة بالذات كان الغالم على ما يرام

تلقيت مكالمة من امرأة مسنة. تخيلوا أن كاهًنا من إفريقيا2 جاء إلى رعيتنا لمدة عام. اآلن أنت بحاجة إلى
شقة قريبة من الكنيسة. جاء شعار اليوم على الفور إلى الذهن: "اخرج من نفسك ، اصنع نحن!" سمعت

 سنوات.5من األصدقاء: هل تبحث عن شقة في بلدتنا؟ عليك أن تضع نفسك على قائمة االنتظار لمدة 
المهمة المستحيلة! صليت إلى كاهن متوفى:2 أحتاج مساعدتك اآلن! - ثم جلست على الهاتف. قيل لي:

هناك شقة مؤثثة بشكل جيد متاحة مقابل الكنيسة. وصلت إلى المالك. على الفور كان هناك جو جيد على
الهاتف. في نهاية الحديث كان من الواضح أنه سيؤجر الشقة ألخيه األفريقي. التقينا في الشقة. كنت

مندهش. كل ما تحتاجه األسرة كان هناك. عندما عدت إلى المنزل ، كان واضًحا لي: مساعدة السماء فقط
!" جعلت هذا ممكًنا

ايها  االصد قاء االعزاء

فقط ثق في يسوع
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