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 محاضرة عن الشفاء فى المس�ح�ة
 �قلم األن�ا ب�شوى 

 مطران دم�اط والبرارى 
 

 اآل�اء واإلخوة واألخوات األح�اء فى المس�ح
لجم�ع الحضور أعتذر عن عدم الحضور وأطلب صلواتكم عن ضعفى، وأرسل تحیتى وشكرى 

 ولن�افة الحبر الجلیل األن�ا ب�سنتى الذى استضاف هذا اللقاء ولجم�ع من ساهموا فى نجاحه..
 

 قوانین التى وضعها هو نفسه �حكمته لكى تكون نظاماً لعجزات بل �امد العالم �الو الله ال �ق
مثل قانون الجاذب�ة بین األجسام وقانون القوة الطاردة المركز�ة، وقانون الضغط  ؛للخل�قة

 ،والكثافة ،وٕانتقال الحرارة ،والثرمودینام�كا ،والحرارة ،الضغطو  ،ةعسر الو  ،وقوانین الطاقة ،زموزى و األ
الكتلة  وعالقة ،والنظر�ة النسب�ة ،والصوت ،ضوءالو  ،اإلستات�كاو وقوانین الدینام�كا  ،واللزوجة
والمدارات المح�طة  ،وعالقة الذرة والجزئ  ،واإلشعاع ،والتوصیل والحمل ،وسرعة الضوء ،�الطاقة

وعلوم  ،وسر�ان اإللكترونات ،وتكو�ن النواة فى الذرة واإللكترونات المح�طة بها ،�النواة فى الذرة
 ،γا وجام β تا�یو  αمثل ألفا  :شعاتواأل ،والموجات الكهرومغناط�س�ة ،واإللكترون�ات ،الكهر�اء

 . ئيوقوانین الطیف الضو  ،واإلیرودینام�كس ،وقوانین الهیدرول�كا

۱ 
 



ة لكائنات الح�ّ لم الكون بهذا النظام البد�ع ومنح الح�اة نظام العالم یدل على وجود خالق قد نظّ 
ْرَمِد�َُّة َوَالُهوُتهُ ُمْدَرَكًة ِ�اْلَمْصُنوَعاِت ُمْنُذ َخْلِق اْلَعاَلِم ُأُموُرُه َغْیُر اْلَمْنُظوَرِة ُتَرى " : ١" (روُقْدَرُتُه السَّ

 ). فالخل�قة هى من معجزات الله كخالق قدیر یدیر العالم �القوانین.٢٠
ٕاال ما حسبت معجزة. فالسید المس�ح كان �مشى �صورة طب�ع�ة على و ولكن المعجزة هى اإلستثناء 

الماء فهذه معجزة تتخطى قوانین الطب�عة. وم�اركة الخمس خبزات األرض ولكنه حینما مشى على 
وج بركة بیت لوسمكتین وٕاش�اع آالف ال�شر فى الجموع هو شئ خارق للطب�عة. وفى شفاء مف

وهو غیر قادر على المشى والحركة هو أمر �فوق كل األنظمة  ثالثین عاماً و حسدا �عد ثمان�ة 
 الطب�ع�ة.

مثل وقوعه  .ة كان السید المس�ح یترك القوانین الطب�ع�ة هى التى تسرى ولكن فى أوقات أخرى كثیر 
شهور فى الحبل  ٩تحت ثقل الصلیب فى طر�قه نحو الجلجثة، وفى نموه التدر�جى على مدى 

رحم فى ینمو جسد�ًا مثل أى طفل  المقدس �ه فى �طن السیدة القد�سة مر�م والدة اإلله فإنه كان
 طالق.أمه وهو �ال خط�ة على اإل

حسب تعل�م السید المس�ح المعجزة تستلزم اإل�مان ولكن حتى مع وجود اإل�مان ال یتم الشفاء 
نجبر الله أن �عمل المعجزات ولكنه �عملها �حسب �معجزة فى جم�ع األحوال ألننا ال نستط�ع أن 

 ).١٢: ٤لو " (َال ُتَجرِِّب الرَّبَّ ِإَلَهكَ مقاصده وتدابیره اإلله�ة "
تفارقه ألنها  تضرع إلى الرب ثالث مرات من جهة شوكة فى الجسد لكى الرسول مثالً بولس 

ْعِف ُتْكَملُ فقال له الرب "جسمان�ًا تسبب له ألمًا  ِتي ِفي الضُّ : ١٢كو ٢" (َتْكِف�َك ِنْعَمِتي، َألنَّ ُقوَّ
٩.( 

ِلَتُكْن " القرار قائلین تخاذاصالتنا �األسلوب الذى ف�ه منفعتنا لذلك نصلى ونترك له لالرب �ستجیب 
َماِء َكَذِلَك َعَلى اَألْرضِ   .)١٠: ٦(مت "َمِشیَئُتَك َكَما ِفي السَّ

اإل�مان ال یتعارض مع استخدام العالج فى المس�ح�ة سواء �العقاقیر أو �العمل�ات الجراح�ة فلهذا 
 حتى نقل وزراعة األعضاء.

۲ 
 



غى أن تكون وسیلة لإلستثمار وطلب الغنى ألن وص�ة مح�ة القر�ب �ولكن الطب رسالة ال ین
 تقف أمام هذا التوجه. )٣٩: ٢٢(مت "ُتِحبُّ َقِر�َ�َك َكَنْفِسكَ "

التجارة �األعضاء شئ غیر مرغوب ف�ه. ولكن الغنى عل�ه أن �ساعد فى إطار القانون الفقیر 
من أهم الم�ادئ التى مارستها الكن�سة مس�ح�ة هى الرع له �عضو من أعضائه. الشركة فى بالذى ت

ِإْذ َلْم َ�ُكْن  َوِنْعَمٌة َعِظ�َمٌة َكاَنْت َعَلى َجِم�ِعِهْم."فى العصر الرسولى وكانت سبب بركة للجم�ع 
 ). ونالحظ "إذ" السبب�ة للنعمة الممنوحة.٣٤، ٣٣: ٤أع " (ِفیِهْم َأَحٌد ُمْحَتاجاً 

لینالوا العالج لهم أو ألقر�ائهم وتعّرضوا لمخاطر رصید بدون  ت�عض األشخاص كتبوا ش�كا
ن. هذا شئ ل�س من المفروض أن �حدث ومن واجب الرعاة والخدام فى كل مكان أن جالس

 مور.یتداركوا هذه األ
الطب یتقدم �سرعة ولكن هناك أش�اء یجب مراعاتها وتسمى �أخالق�ات الطب، والق�م األخالق�ة 

moral issues  أوethics  ومن ضمن هذه األش�اء وسائل اإلنجاب التى ین�غى أن تحرص على
وكذلك عدم استخدامها لغیر الوالدین الحق�قیین. وكذلك مراعاة عدم  ،كل بو�ضة ملقحة كجنین

 اإلجهاض حتى �حجة احتمال تشوه الجنین الذى من حقه أن ینال العماد �عد والدته.
أما عن "الموت الرح�م" فنحن ال نقبله على اإلطالق بدعوى تخفیف اآلالم عن المر�ض ولكننا 

َأنَّ آَالَم "علینا أن نح�طه �العنا�ة الروح�ة والتساب�ح والمزامیر والصلوات وآ�ات الكتاب المقدس 
َماِن اْلَحاِضِر َال ُتَقاُس ِ�اْلَمْجِد اْلَعِتیِد َأْن ُ�ْسَتْعَلَن فِ  ولكن الموت �حدث حینما  .)١٨: ٨(رو "یَناالزَّ

�موت المخ �معنى أن الموجات الكهر�ائ�ة ف�ه تكون صفرًا مؤكدًا وفى هذه الحالة ال ین�غى 
 االستمرار فى استخدام التنفس الصناعى والمحالیل.

و�النس�ة لألطفال فى أجهزة الحضانات یجب عمادهم �معمود�ة الضرورة إذا كانوا فى خطر 
و�قوم �العماد األب الكاهن أو األب أو األم أو أحد األقر�اء حسب الحاجة حتى ولو كان الموت 

�سرنجة ماء مقطر ثالث دفعات [أعمدك �ا (فالن) �اسم اآلب واالبن والروح القدس] وٕاذا عاش 
 الطفل �عد ذلك یتم رشمه فى الكن�سة �المیرون و�حتفل �ه هناك.

۳ 
 



عمل�ات زرع الكبد وزرع الكلى فى السنوات األخیرة. وهى وقد الحظت كثرة عالجات وكذلك 
تتكلف م�الغ كبیرة جدًا، یتحمل جزء كبیر منها مركز الرجاء. لذلك أرى أن القنوات الفضائ�ة 
الق�ط�ة األرثوذكس�ة وكل وسائل اإلعالم التا�عة للكن�سة علیها واجب تغط�ة دعم المساهمة لمراكز 

 ف على كثیر من مرضى الكبد والكلى.�الصر  مالرجاء خاصة التى تقو 
ضى السرطان سواء �العمل�ات الجراح�ة أو �العالج الك�ماوى أو اإلشعاع الذى ر كذلك العنا�ة �م

 �حتاج إلى مصار�ف كثیرة وم�الغ طائلة.
َمِر�ضًا "كنت... سة من أهم بنود رسالتها هو العنا�ة �المرضى مثلما قال السید المس�ح �والكن

�التعل�م مثل الموعظة على  د المس�ح اهتم جداً ی. ونالحظ أن الس)٣٦:   ٢٥ِني. (مت  َفُزْرُتُمو 
ْعبِ .. َوَكاَن َ�ُسوُع َ�ُطوفُ " الجبل، ولكنه أ�ضاً  : ٤(مت "َوَ�ْشِفي ُكلَّ َمَرٍض َوُكلَّ َضْعٍف ِفي الشَّ

َقَماِء اْلُمَصاِبیَن " )١٤: ١٤(مت "َفَتَحنََّن َعَلْیِهْم َوَشَفى َمْرَضاُهمْ " )٢٣ َفَأْحَضُروا ِإَلْ�ِه َجِم�َع السُّ
 .)٢٤: ٤(مت "ِ�َأْمَراٍض َوَأْوَجاٍع ُمْخَتِلَفٍة َواْلَمَجاِنیَن َواْلَمْصُروِعیَن َواْلَمْفُلوِجیَن َفَشَفاُهمْ 

س�ة ش�اع الجموع الذین لم �كن معهم طعام. لذلك فالمشروعات والم�انى الكنإوٕالى جوار ذلك اهتم ب
جم�ع  ة�سة بل یجب أن تساعد الكن�سنوحتى بناء الكنائس ال ین�غى أن تستنفذ كل أموال الك

 موال، وتقوم بتشج�ع األغن�اء على العطاء. لمحتاجین وال تكنز األا
ٕاننا نشكر الكنائس الغن�ة التى �قوم فیها �عض اآل�اء الكهنة وجماعات من الخدام والخادمات و 

ح�اتى  ائ�ة والقرى المحتاجة. وأتذكر فى ذلك أن أول عظة ألقیتها كخادم فىبخدمة المناطق العشو 
ا �األسكندر�ة التى كانت تا�عة لخدمة كن�سة مار جرجس كانت فى منزل قروى فى منطقة عز�ة دنّ 

فى �اكوس. وفى صوم السیدة العذراء هذا العام ألقیت العظة فى كن�سة العذراء والقد�س أثناسیوس 
دتها فى ح�اتى. وهكذا تنمو الخدمة بنعمة هاشفى نفس هذه المنطقة وهى من أكبر الكنائس التى 

 السید المس�ح.

٤ 
 


