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ِّ
الشفاء ،من وحي أحد المخلّ ع
خواطر في
إعداد أسرة التراث األرثوذكسي

ها نحن ذا ،في منتصف الطريق بين قيامة الرب المقدسة ،ي وم خالص الع الم ،والعنص رة المقدس ة ،عي د ميالد

الكنيسة .تخبرنا الكنيسة المقدسة ،كما لو أنها تربط العي دين بخي ط غ ير م رئي ،عن ش فاء المس يح للمخل ع في

يوم عيد العنصرة اليه ودي .في ه ذه القص ة نس مع عن ش لل الخطيئ ة واالنتظ ار الطوي ل للش فاء ،وعن الي أس
ً
وأخيرا نسمع الوصية بأن نحيا حياة صالحة…
ومجيء المسيح الذي هو رجاؤنا،
في هذه الفترة ،من الفصح إلى العنصرة ،نالحظ مطابق ة الرواي ات اإلنجيلي ة م ع حي اة الكنيس ة األولى .ي روي
اإلنجيل حياة المسيح في الجسد ،بينما يروي سفر أعمال الرسل قص ة قيام ة المس يح من بين األم وات وعمل ه
في الكنيسة .يمكن أن نرى هذا التطابق بين إنجيل يوحن ا وس فر أعم ال الرس ل الل ذين يق رأان مع ًا خالل ه ذه

الفترة.

ظه ر اس تمرارية
قد يبدو هناك بعض التكرار لقصص الشفاء بين عمل المسيح وعمل الكنيسة األولى .هذا األمر يُ ِ

ً
ويبين قوة الشفاء التي تحملها الكنيسة إلى العالم.
خاصة،
اإليمان والحياة
ّ
الكنيسة ككيان للعالج والشفاء

تأتي كل قصة شفاء في العه د الجدي د برس الة على مس تويين ،أح دهما م ادي واآلخ ر روحي وهم ا مترابط ان:

هناك نوع خاص من العمى الروحي يأخذ في االعتبار شفاء العمى الجسدي .وكذلك الحال مع الشلل.
ّ
المخل ع) ه و ش خص ال يس تطيع الحرك ة .قابلي ة التنق ل هي ج زء رئيس ي من حياتن ا .عن دما
المصاب بالشلل (

تحرك من خاللها ،نكون قد قاربنا الموت .كل عجز عن الحرك ة ي ؤثّر
تتوقف أجسادنا عن الحركة  ،والن َْف ُس عن ال ّ

على الجسد والنفس كليهما .بدون القدرة على الحركة نحن محاصَرون .وقد نفقد مرونة النفس كما الجسد .كل

ه ذا وأك ثر ه و م ا نتح رر من ه عن دما ي أتي المس يح الق ائم من بين األم وات إلى حياتن ا ليش فينا بجس ده ،أي
الكنيسة .عندها نعود أحرار ًا لنتقدّ م من جديد.
للش فاء مع نى مهم في البيئ ة المعاص رة .فالكنيس ة هي بالدرج ة األولى مك ان للش فاء ،ال ب ل ه ذه هي ص فتها

األساس ية بحس ب العدي د من كتاب ات الم تروبوليت ي يروثيوس فالخ وس .نحن جماع ة عالجي ة ،وإذا لم يكن

األمر كذلك ،فنحن ال نرقى إلى مستوى الدعوة العلوية التي نحن مدعوون إليها.
تتم في جسد المسيح الي وم ليس ت دائم ًا على نفس المس توى الظ اهر كتل ك الموص وفة في
إن الشفاءات التي ّ
َ
البعض من اإلدمان بقوة الصليب والقيامة،
الكتاب المقدس ولكن الشفاء موجود وحقيقي .عندما تحرر الكنيسة
تم .عندما يتخلّص البعض من قي ود غض بهم المهلِك ة ،يك ون الش فاء حقيقي ًا .عن دما
يكون الشفاء الحقيقي قد ّ

تحرك الكنيسة المؤمنين إلى تجاوز البرودة وعدم االهتمام باآلخرين ،يكون شفاؤهم من الشلل قد حدث.
ّ
يدعونا المسيح جميعً ا إلى هذا النوع من الشفاء .هو ليس فوري ًا كالش فاءات في الكت اب المق دس .نحن بحاج ة

إلى االعتراف إلخراج المشاعر التي تغذّي أشكال الشلل الخاصة والشخصية فينا ،واالعتراف في النهاية س وف
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يثمر ً
أيضا وسنشفى .ع ّبر القديس إيريناوس عن هذا جيدً ا" :إن مجد اهلل هو وجود اإلنس ان الكام ل" .تحقي ق
ِ
هذا يحدث عندما نشفى بقوة المسيح وقيامته.

إرادة الشفاء
ّ
َّ
المخل ع األليم ة،
المخلع بين الجموع ،سأله "أتريد أن تبرأ؟" ومع أن ه رأى حال ة الرج ل
إن المخلّص بعد أن وجد

وأدرك انتظاره ورجاءه وصبره ،لكنه احترم حرية االختيار الكاملة لديه .قد يبدو هذا السؤال وكأنه َت َح ٍد لل ذين
ً
تحد للذين يقول عنهم الق ديس إس حق
يستسلمون لمرضهم ويعتبرونه
جزءا منهم ،وقد يجدون متعة فيه .إنه ٍ

السوري " كالكالب يلعقون المنشار وال يستطيعون التوقف ،ويسكرون من مذاق دمائهم" .وعندما سمع المخلص
يظهر أن الس يد ليس مهتم ًا بالتفاص يل ،وال بالمع ايير البش رية ،وال باألع ذار
جواب الرجل بادره
بأمر .هذا األمر ِ
ٍ
يعلم .يعلو صوت الرب بسلطان" :قم .احم ل س ريرك .لق د ّ
بأن ليس هناك َمن يساعد ،وال يوجد َمن يقود أو ّ
ولى

زمن شلل الخطيئة".

بشفاء المخلع جعله الرب رسوالً في العيد العظيم .بدالً من االستلقاء على فراش المرض ،صار الرجل الذي ُشفي

االبن في بيت اآلب ،أدرك أن ش فاءه ك ان
قاد ًرا على الذهاب إلى بيت اهلل بالتقدمات والتس بيح؛ وبع د أن وج د
َ
ت َقدْ ب َِرْئ َ
روحيا أكثر منه جسديً ا" .انظر ،هَا َأ ْن َ
تَ ،فالَ ُت ْخ ِطْئ َأ يْ ًضا!" قال السيد المس يح ،وبعب ارة أخ رى ،اس لك
ً
ً
بياض ا من الثلج ،وق د ُتك إلى بيت اهلل،
الب ّر" .لقد طهّ ر ُتك من األدران ،وشفيتُ ك من الخطيئة ،وجعلتُ ك أك ثر
في ِ

ً
ِع ْش الحياة التي ُخ َ
نظيفا وغير مدنس".
لقت من أجلهاِ :ع ْش ِبحق ،حافظ على ثوب المعمودية
ّ
كالمخلع ،ك انت البش رية كله ا في حال ة ش لل ،بع د أن أص ابها م رض الخطيئ ة األص لية .على م دى آالف
تماما
ً

الس نين ،ح اول البش ر أن يج دوا عالج ًا ،لكنهم لم يتمكن وا من الوص ول إلى اهلل بمف ردهم ،ولم يكن هن اك من

وأخيرا جاءتهم الزيارة اإللهية.
يساعدهم .ومع ذلك استمروا منتظرين رحمة اهلل
ً
بقيامته الفصحية ،فتح المسيح الطريق إلى ينبوع الحية ّ
لكل َمن يعطش ،وصار الطري ق إلى الش فاء من العمى

ً
مفتوحا لكل من يُ جيب "نعم يا رب!" عندما يسأله الرب "أتريد أن تبرأ؟".
الروحي والبالء والشلل
ت َق دْ َب ِرْئ َ
عندما يلتقي المسيح ب كل منا في هيكل اهلل ،يخاطبنا بكلمات الكتاب المقدسَ " ،ه ا َأ ْن َ
تَ ،فالَ ُت ْخ ِطْئ
َأ يْ ًضاِ ،لَئ َّ
سم الذي أدّ يته في جرن المعمودية ،حتى
ون لَ َك َأ َش ُّر " .احفظْ ثوب معموديتك بال دنس ،وتذكر القَ َ
ال يَ كُ َ

ممج ً
ِّ
دا ال ذي
م من ش لل الخطيئ ة ،وافتح عيني ك ال تي أعمته ا األه واء ،واذهب إلى بيت اهلل
ال تهلك روحكُ .ق ْ
ّ
المخلع ة ج ً
دا ب أنواع الخطاي ا واألعم ال القبيح ة ،أنهض ي ا رب بعنايت ك اإللهي ة ،كم ا أقمت
صك“ :لنفس ي
خل َ
َ
قديما .حتى إذا ّ
َّ
ً
ً
ناجيا أصرخ :أيها المسيح ،المجد َّ
لعزتك" (قنداق األحد).
تخلصت
المخلع
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