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 األلم ومجد هللا
 أر. سي. سبرول�قلم 

فقط �سبب  �انت �ائسة جًدا وذلك لیس، حتضر �سبب إصابتها �سرطان الرحمفي إحدى ز�اراتي المرأة �انت ت
جنینها وهي �عد صغیرة في السن، و�أنها مقتنعة إجهاض � قامتآالمها الجسد�ة. حیث شار�تني �أنها �انت قد 

هو عقاب من هللا ان �السرط�انت مقتنعة �أن مرضها  ،أن اإلجهاض هو السبب المباشر لمرضها. �اختصارٍ 
 لها.  

لیس  األلموالذي �أتي من شخص �حتضر هو القول �أن رد الفعل الرعوي المعتاد لمثل هذا السؤال المؤلم  إن
 امعها، فأخبرتها �أني ال أعلم. فر�ما �كون عقا�ً  ن علّى أن أكون صادًقاعقاً�ا من هللا على الخطیة. ولكن تعیّ 

ة أو أعرف �الكامل عنایته، لذا فأنا لم أكن أعلم من هللا أو ر�ما ال. فأنا ال أستطیع أن أفهم مشورة هللا الخفیّ 
السبب وراء آالمها. ولكنى �نت أعلم أنه مهما �ان سبب ذلك، فیوجد عالج لشعورها �الذنب. فتحدثنا سوً�ا عن 

 المسیح وعمله على الصلیب، وماتت وهي مؤمنة. رحمة 

نجد الكتاب المقدس یتعرض و ده یومًیا �ل من �عاني من األلم والمعاناة. السؤال الذي طرحته هذه السیدة یردّ 
: "َوِفیَما ُهَو ٩العهد الجدید. نقرأ في إنجیل یوحنا ة في الكتابیّ  النصوصلهذا الموضوع في واحد من أصعب 

 »َ�ا ُمَعلُِّم، َمْن َأْخَطَأ: هَذا َأْم َأَبَواهُ َحتَّى ُوِلَد أَْعَمى؟«ى ِإْنَساًنا أَْعَمى ُمْنُذ ِوَالَدِتِه، َفَسَأَلُه َتَالِمیُذُه َقاِئِلیَن: ُمْجَتاٌز َرأَ 
 ).٣-١(اآل�ات  "»َال هَذا َأْخَطَأ َوَال َأَبَواُه، لِكْن ِلَتْظَهَر أَْعَماُل ِهللا ِفیه«َأَجاَب َ�ُسوُع: 

لماذا اعتقد تالمیذ المسیح أن السبب الرئیسي لعمى هذا الرجل هو خطیته أو خطیة أبواه؟ �التأكید �ان لدیهم 
أساس لهذا االفتراض، فالكتاب المقدس یوضح بدا�ة من السقوط فصاعًدا أن سبب وجود االلم، والمرض، 

ما لها دخل �بیر في معاناة  یة �شكلٍ أن الخط على حقٍ والموت في العالم هو الخطیة. لذا فالتالمیذ �انوا 
دة. ففي القد�م وسط ب هللا في المعاناة �سبب خطا�ا محدّ اإلنسان. �ما نجد أمثلة في الكتاب المقدس عن تسبّ 

كت في دور موسى �متحدث �اسم هللا (عدد شعب إسرائیل، ضرب هللا مر�م أخت موسى �البرص ألنها تشكّ 
). ١٨-١٤: ١٢صموئیل  ٢الذي ولدته بثشبع نتیجة خطیة داود ( ). و�المثل، أمات هللا الطفل١٠-١: ١٢

 لقد عوقب الطفل لیس نتیجة أي أمر فعله ولكن �نتیجة مباشرة لعقاب هللا لداود. 
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مباشر  توافقمع ذلك، أخطأ التالمیذ في تخصیص العالقة العامة بین الخطیة واأللم. لقد افترضوا أن هناك 
و�الرغم من ذلك أصا�ه  �ارمعاناته. ألم �قرأوا سفر أیوب، والذي �خبرنا عن رجل بین خطیة الرجل األعمى و 

أخطأ التالمیذ إذ اختزلوا االختیارات إلى بدیلین فقط بینما یوجد بدیل آخر. طرح التالمیذ  هللا �معاناة شدیدة؟
إذ افترضوا أن  ،وهمیة سؤالهم على �سوع في صیغة هذا أم ذاك، مرتكبین بذلك المغالطة المنطقیة في حیرة

 وراء عماه. خطیة الرجل أو خطیة أبواه هي السبب 

مرة  یبدو أن التالمیذ افترضوا أ�ًضا أن مقدار األلم الذي �عاني منه الشخص یتوازى مع الخطیة التي ارتكبها.
والمعاناة  الماآل�نًة أیوب الذي احتمله �ان هائالً مقار  مآالأخرى، یدحض سفر أیوب هذا االستنتاج، إذ أن مقدار 

 لها آخرون �انوا مذنبین أكثر منه �كثیر.  التي تحمّ 

خطیة مع مباشر  توافقأو في  ةمباشر  نتیجةلذا �جب أال نقفز إلى استنتاج �أن حادثة معینة من األلم هي 
 فقصة الرجل األعمى توضح لنا هذه الفكرة.  .معینة للشخص

مصحًحا افتراضهم الخاطئ �أن عمى الرجل هو عاقبة مباشرة لخطیته أو خطیة  على سؤال التالمیذ ر�ناأجاب 
�عاقبه أو �عاقب أبواه، ولكن لسبب آخر. فاذ �ان هناك �ان أبواه. وأكد لهم �أن الرجل ولد أعمى لیس ألن هللا 

 مالها.   سبب آخر في هذه الحالة، لذا �مكن دائًما أن �كون هناك سبب آخر لآلالم التي یدعونا هللا الحت

). ماذا �ان �عنى بذلك؟ ٣َال هَذا َأْخَطَأ َوَال َأَبَواُه، لِكْن ِلَتْظَهَر أَْعَماُل ِهللا ِفیه" (اآل�ة أجاب �سوع تالمیذه قائًال "
 المسیحفي الوقت المعین �شهادة عن قوة  المسیحأن هذا الرجل ولد أعمى حتى �شفیه  المسیح، قال ببساطةٍ 

 ته �ونه المخلص وابن هلل من خالل هذا الشفاء.  عن هو� ر�نا. �علن یتههو لأو 

عندما نتألم �جب أن نثق أن هللا �عرف ما �فعله، وأنه �عمل في ومن خالل ألم ومعاناة شعبه لمجده ومن أجل 
للسر  ر�نامر تهون �شدة عندما نسمع تفسیر من الصعب احتمال ألم طو�ل المدى، ولكن صعو�ة األتقد�سهم. 
 .   المسیح دعاه هللا لسنوات �ثیرة من األلم لمجد الذي ،المولود أعمىالرجل في حالة 

 

القد�س أندرو في مدینة  الد�تور أر. سي. سبرول هو مؤسس هیئة خدمات لیجونیر، و�ان أحد رعاة �نیسة
الكتاب المقدس لإلصالح. وهو مؤلف أكثر من مائة �تاب،  سانفورد بوال�ة فلور�دا، �ما �ان أول رئیس لكلیة

 .)The Holiness of God( "قداسة هللا"�ما في ذلك 
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 .تیبولتوكتم نشر هذه المقالة في األصل في مجلة 
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