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 عثرة املرض
نافوس )اليونان( ونيموس مطران الريسا وتتر وبوليت يتر  الميتر

اث األرثوذكس  نقلتها إىل العربية   أرسة التر
 

ن وأسباب صالتهم ط  عندما نستمع إىل ، نرى أن السائد غالًبا هو الصحة. هذا الطلب لبات المسيحيي 
 
 
ي آالف األوراق  تحملهن المعل

ا المذبح تصل إىل الت 
ً
ي حياتنا اليومية أيض

ن
ي جميع كنائسنا. وف

ن
، المقدس ف

، قول: "طالما أننا نتمتع بصحتنا غالًبا ما ننتهي بال ،كل ما يحدث من حولنا تتطّرق األحاديث إىل  عندما 
إىل الكنيسة  ممن نظرتهم. هناك الكثي  من األشخاص أولوية قصوىهو  طلب الصحة ". إننتدّبرفسوف 
ونها نوًعا من امتداد السحر. إنهم يعلنون رصاحة أنهم يذهبون إىل الكنيسة حت  إذ مشوشة  يعتير
ي اهللا بخي   هميحفظ

ن
 لنعمة اإللهية نوًعا من الحماية ضد أي نوع من األمراض. ، ويرون ف

هم بدأ تا نه
ُ
ت َجبلبات لم أن الط  هو يبدو ما . عير

َ
ست
ُ
ما زال بالمرضن و  ىألن الكنائس ال تزال مأل ت

ي النهاية يبدو أن كل هذه ن يمرضونو المسيحي
ن
عات ، وف تجاهلها.  من أجل الصحة الجيدة يتّم التضن

ي قصص الكنيسة  تروي، فلماذا، من ناحية
لذين لالصحة منحت العديد من معجزات المسيح الت 

أن هو  ،عىل األقلالظاهر ، أن ال معجزات تحدث اليوم أو استفادوا منها، بينما يبدو، من ناحية أخرى
طلب نفس تكون اإلجابة بسيطة للغاية. كيف يمكننا أن نقد القدوس ال يحمي شعبه بشكل كاٍف. إلهنا 

ء كما  ي
ي الش 

ي الماضن
ن
ن ، حدث ف يء كان   حي  ي والير

مإيمان الناس الحقيق 
ّ
دفعهم إىل حت  أنه يقلوب  هم  يضخ

اف به  ن أن أسلوب حياتنا ونوعية حالتنا ولو االعي  ي حي 
ن
عىل حساب دمائهم؟ لماذا نطالب بالمعجزات ف

نّ ها؟ ال ننَس اا أن تمنعماألخالقية من شأنه ب اإليمان إىل جانب أنه  ي 
ّ
ا. الالمعجزة تتطل

ً
 فضيلة أيض

  المنحنيةعن شفاء المسيح للمرأة  يةاإلنجيل الروايةتقدم لنا 
ً
 حيّ جوابا

ً
 ومختلف ا

ً
للسؤال الذي طرحناه  ا

المرأة كانت منحنية أي أنها لم تكن قادرة عىل الوقوف بشكل مستقيم هو عن شفاء صف فالو أعاله. 
 آالم كانت تسبب للوقوف بشكل صحيح   تها محاوال كل ورفع رأسها.  

ً
  ا

ّ
. من نشاطها ت بشدة رهيبة حد

ي تعريضمنظرها لكن المرأة لم تخجل من 
ن
دد ف نفسها للصعوبات. عىل وجه  بهذه الحالة. لم تي 

ه. ناموس عىل الذهاب إىل المجمع لسماع كانت مّضة ،  الخصوص  هللا وتفسي 
 
ّ
، ما يؤدي إىل الشعور مؤذيةالالحقة عىل نفسية المريض بطريقة  نتائجهر المرض و من الشائع أن يؤث

هو ، و من المرونة كاٍف   م يكن لدى المرضن احتياطي لإن بالخجل من جسده وحرمانه من إرادة الحياة. 
، مستفحلة إىل أوضاع، حت  ضيةرَ ظروف مَ  إىل، فقد ينتهي بهم األمر اإليمان باهللببشكل أساسي  يرتفع

ن قريبلل ، سواء بالنسبة لهم أو زيادة صعوبة الحياةما يؤدي إىل  يساهم المجتمع النادر أن غي   منهم. من ي 
ي تشجيع 

ن
ي تبّجل مقبولة الفكار غي  عندما يكون تحت تأثي  األ، مثل هذه األفكار السلبيةنفسه ف

الت 
ي عيرّ عنها نيتشه،

،و وتحقي   ةهاتفبمع المرضن  وتتعامل اإلنسان الخارق، الت 
ً
غلق يعندما  اعتبارهم عبئا

ا  عينهالمجتمع 
ً
 رافض  عىل األلم نفاق

ً
ي فيما يعلن  ،للتعامل معه أعضائهتهيئة  ا

إىل الرجاء السعي العبتر
 البائس بالسعادة الكاملة عىل األرض. 

فت بإيمانها ورجا المنحنيةلكن المرأة  ي اإلنجيل لم تتضف عىل هذا النحو. لقد اعي 
ن
ئها باهلل خاصة ف

اك العبادة و حضور ، أي من خالل النضال الجاد لمن خالل ما فعلته منها. ال  واستمداد القوةفيها االشي 
ي  ال ، و نعرف مضمون صالتها 

ي أغلب المّرات   شكواها. حت ّ  رفعتها وال أنواع الطلبات الت 
ن
ال يكون المرضن ف

ن  ا. عندما يكونون كذلكهادئي 
ً
 أيض

ً
ي عادة

ي تمىلي  أن لديهم، فهذا يعتن
احتياطي من القوة الروحية الت 

 بأنفسهم. و خرين بل حمل صليب المرض بشجاعة عليهم عدم إرهاق ال 
 يسوع المسيح "طبيب النفوس واألجساد"

 ف المرأة المنحنيةف المسيح بشكل مختلف تماًما. يرى ، يتضّ من ناحية أخرى
َ
ي إشارة هيقطع خطبت

ن
، ف

ا ه. لم تإىل اهتمام الخالق بخلق  
ً
، لكن المسيح وضع يده عىل رأسها تحدث إليه المرأة ولم تطلب شيئ
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ها أنها  ي حّرة وأخير
فاعل خي  عىل أي حال. كل  م  ، لكن المسيح عَ ء من ضعفها. لم يسأله أحد عن أي س 

ي يتضّ 
ا هي الطريقة الت 

ً
، حت  تجاه األشخاص الذين ال يعرفونهم والذين نا اليومو ف بها قديسهذه أيض

ا. 
ً
 لم يطلبوا منهم شيئ
ي حاالت أخرى

ن
إذ ال يفعل ذلك هنا، معجزة. يطلب المسيح يستفرس عن إيمان الشخص الذي نا رأي، ف
ها أكير من شهادة كافية عىل اعتمادها نفسل من نحٍت  نتج عنه. كان صير المرأة عىل المرض وما له حاجة ال 

ا عىل تقديس الروح. هذ بلالكامل عىل هللا باعتباره الوحيد القادر ليس فقط عىل شفاء الجسد 
ً
ا هو أيض

 
ّ
ي أن

ن
ا أرسار قلوبنا و  الذي السبب ف

ً
ن هو القادر أن يعرف جيد ّ ، يمكنه أن ةوغي  األناني ةالنقي ةحبم اليمي 

ن  ّ ا عىل التدخل بل هو  ليس فقط كل احتياجاتنا يمي 
ً
كل واحد منا ما هو منِح  مصلحتنا الروحية و لقادر أيض

 . يحتاجهبالضبط 
ي 
ي وأخوات 

ي حياتهم عىل أنه زيارة من هللامرض  إيماننا مع أيّ  و ، غالًبا ما يتعامل قديسإخوت 
ن
، وفرصة ف

ا عىلرارةلصالة أكير حدة وح
ً
، وبالتاىلي  ، وحث لنا لمعرفة كيف  مثاٍل إنهم موجودون كبركة. عىل أنه ، الصير

قة يمكننا يمكننا أخذ حوافز للفلسفة العملية والالهوت من الظروف الصعبة مثل المرض. وب  هذه الطري
 ب أكير من هللاأن نقي  

ّ
ي. يمكننا أن نقد ر أن وطننا ، ونفهم بشكل أفضل قدرته اإللهية وضعفنا البرس 

ي 
اثنا األبدي هو هو ملكوت هللا، وليس هذه األرضالحقيق  . حضن إلهنا  اد داسي  ، وأن مي  ن  وأبينا. آمي 

 


