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شخاص ذوي اإلعاقة أو كيف تشكِّل اإلعاقة يف إمياننا وكذا يف فهمنا هلل  لست وحيًدا إذا ما تساءلت يوًما عّما يقوله الكتاب املقّدس عن األ 
تك على فهم  ولآلَخرين. إّن مركز ويتون لإلميان واإلعاقة، وهو مركز متجذِّر يف الكتاب املقّدس؛ من ِسفر التكوين إىل ِسفر الرؤ�، موجود ملساعد

حبيث تصبح املدارس، مجاعات االميان، املخيمات واخلدمات شبه الكنسّية جمتمعات انتماء وازدهار   أكثر كتابيًّا ومعيار�ًّ وحتويليًّا من جهة اإلعاقة، 
، لوضع  للجميع. لقد دعت قيادة املركز، وبدافع الوكالة الصاحلة لبيان املهمة/االرسالية، علماء مسيحيني وأولئك الذين تتأثر حياهتم ابإلعاقة 

 .العشرة أد�ه  الهوت كتايب لإلعاقة يف شكل األركان

 توطئة 
 

ومن يتم على الرغم من أتثري اإلعاقة على كل ِعرق/إثنيّة، دين، عمر، جنس، وطبقة اجتماعية واقتصادية، إال أّن ما يُنَظر إليه على أنه إعاقة  
نقيسها ملستوى معني من األداء أكان دون أو  تصنيفهم على هذا النحو فيختلف من ثقافة إىل أخرى. ال بّد أن نعرتف بتعسفّية هذه املعايري بينما 

هم ابإلعاقة  متوّسط أو عاٍل. يف �اية املطاف، ونظرًا النتشار اإلعاقة يف اجملتمع، فمن املرجح أن تتأثر لدرجة ما حىت الفئات اليت مل يصب أحباؤ 
 (سواء كانت جسدية، فكرية، تنموية أو عصبية غري منطية)، أو مبرض عقلي بعد. 
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نقرأ يف ِسفر التكوين ذروة عمل اخللق يف أن مجيع البشر خملوقني على صورة هللا ومصممون ليكونوا يف عالقة محيمة معه ومع  

اآلخرين. وكل منا حيمل صورة هللا على حنو فردّي كأشخاص متكاملني من اجلسد والنفس/الروح، وذلك بغض النظر عن  
أيًضا. إن هدفنا اجمليد كحاملني للصور هو أن نعكس شخصية هللا يف العامل   قدراتنا. كما ونعكس صورة هللا بشكل مجاعي

 ) 18: 3؛ كورنثوس الثانية  27-26: 1كعائالت، ومجاعات وأفراد. (تكوين 
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نا نصّوِر خالَقنا، إال أن  لقد حتطمت قدرتنا على عكس صورة هللا بدقة منذ فساد اخلليقة. وعلى الرغم من أننا كبشر ما زل 

هذا االنعكاس أمسى ُيصوَّر اآلن على حنو مشوَّه. لقد اغرتبنا ُكلُّنا عن هللا بسبب التمرد. لقد أمست قلوبنا أسرية إرادتنا  
،  يف أجساد�   -اخلاصة، وقد ركََّزة أهدافنا على متجيد أنفسنا. إنّنا خنترب عوامل االنكسار يف كل جانب من جوانب حياتنا 

كما وخنتربها خارجًيا بينما حنيا يف عامل يتأوه ليتحرر من عبودية اخلطيئة واالحنالل. وبينما    –عقولنا، عواطفنا وعالقاتنا  
 ال  االجساد اليت يتأصَّل االنكسار يف احلالة البشرية، إال أّن عادة ما تلفت اإلعاقة انتباًها خاًصا لتحد�تنا. يتم اختبار اإلعاقة وظيفًيا من خالل

ال    يسمح مركز ويتون لإلميان واإلعاقة ويشجع على استخدام هذه املواد وتوزيعها، شريطة أن يتم استخدامها ألغراض تعليمّية أو خدمّية، وأن
 منتج يتم بيعه ما مل يتم منح إذً� خاًصا، ويتم منح االئتمان املناسب. يرجى استخدام االقتباس التايل: يتم بيعها أو تضمينها يف أي  

    . ، مت اسرتجاعه يف [التاريخ]"www.wheaton.edu/faithanddisability"مركز ويتون لإلميان واإلعاقة، 
 



؛ رومية  9: 17؛ إرميا 3تعمل كما قد يـَُتوقع منها، ويتم اختبارها اجتماعًيا من خالل العالقات اليت ال تنم عن احرتام وتوطيد وأتكيد. (تكوين 
8 :19–23 ( 
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السقوط يف اجلنة، أن امرأة ستحمل نسًال يسحق رأس الشيطان، وستتغلب  دون رجاء. لقد أعلن هللا، وحىت بعد هللا ال يرتكنا 
على االغرتاب الذي فصلنا عن هللا وعن بعضنا البعض، وبذلك يُشفى االنكسار وُتسَتكَمل الكرامة البشرية وتتبّدد الصعوبة  

ون يف جميئه مجيالً أو جليًال كما  اليت نعيشها يف هذا العصر. وقد تنبأ إشعياء بناء على هذا الوعد أن هذا النسل لن يك 
نرغب له أن يكون. سيكون حمتَـَقرًا ومنبوًذا؛ رجل األحزان ملًما أبشّد احلزن. هذا الذي سيسحق رأس الشيطان لسوف  

؛  15: 3وين يسحق نفسه ليفدينا من خطا�� ويشفي انكسار� ويُسَتكَمل شرفنا وقيمتنا. إنّه جمروح ألجل معاصينا ومسحوق ألجل آاثمنا. (تك
 ) 20: 16؛ رومية 31: 25؛ مىت 53إشعياء 
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حتكي لنا األ�جيل سرية حياة يسوع، موته، قيامته وصعوده بكو�ا الدفعة األوىل لوعد هللا ابإلصالح الكامل يف عودته  
االنسان، القائم من بني األموات   االله  املستقبلية. نالحظ ضمن شهادة الرسل واألنبياء يسوَع بكونه النسل املسيحاين،

، مبا يف ذلك "املساكني واجلُدَع، الُعرَج والُعمَي،" ذلك   لعهد القدمي وغريهم من األممهللا من ا  أمام شعب والذي شرَّع الباب
لة، فداء أجساد� األرضية. (أيوب    1؛ 8؛ رومية 23-12: 14؛ لوقا 27-25: 19يف سبيل اخلالص، التبين، ويف احملصِّ

 ) 15كورنثوس 
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حادثة لقاء يسوع ابلرجل املولود أعمى أّن يسوع يعاجل التداعيات االجتماعية لإلعاقة كما والتداعيات  نرى من خالل 

الوظيفية. يصحح يسوع أوال املفاهيم اخلاطئة لتالميذه مفادها أّن معا�ة الرجل من اإلعاقة سببها اخلطيئة الشخصية (واليت  
). ويعلن يسوع بدال من ذلك أن: "الَ هَذا َأْخطََأ َوَال أَبـََواُه، لِكْن  من شأ�ا خلق حواجز اجتماعية للرجل املولود أعمى 

لَِتْظَهَر َأْعَماُل ِهللا ِفيِه". لقد مت اعتبار إعاقة الرجل بكو�ا ذات مغزى يف أيدي إله صاحل وحمب وذو سيادة يعمل يف سياق  
قوة هللا وقصده منظورًا لعمل هللا بيننا ومن خاللنا على الرغم من حالتنا    عامل ساقط. ومن مث يرد يسوع البصر للرجل. يُظهر لنا كّل من إظهار 

املكسورة بسبب السقوط. نرى يسوع ميِسك ابلتوتر احلاصل بسبب االنكسار البشري وصعوابته من جهة وابلقيمة والقصد اإلهليان من جهة  
 ) 9؛ يوحنا 6-1: 42؛ 2أخرى. جيب أن نقوم ابألمر عينه. (أيوب 
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ال تُقاس القيمة البشرية يف تدبري هللا مبا ميكننا القيام به أو مبا نعجز عنه، بل تُقاس من خالل من نكون وملن ننتمي. أجاب  

 َفًما؟  هللاُ موسى عندما تردد يف قبول تكليف هللا خلالص شعبه عرب االستشهاد بقيوٍد ُمَتَصوَّرة ذاتًيا، قائًال: "َمْن َصَنَع ِلِإلْنَسانِ 
؟ فَاآلَن اْذَهْب َوَأَ� َأُكوُن مَ  َأوْ  َع َفِمَك َوأَُعلُِّمَك َما تـََتَكلَُّم بِِه".  َمْن َيْصَنُع َأْخَرَس َأْو َأَصمَّ َأْو َبِصريًا َأْو َأْعَمى؟ أََما ُهَو َأَ� الرَّبُّ

سول بولس يف العهد اجلديد أن  ال يرى هللا أيَّة عوائق متنع من استخدام األشخاص ذوي اإلعاقة لتتميم مقاصده. يعلن الر 
لواقع األعضاء األضعف ظاهرً� يف مجاعة االميان ال غىن عنها، بل وجيب أن ُمتَنح شرفًا مضاعًفا. عالوة على ذلك، يُفَهم الضعف البشري يف ا

 البشرية هم مناسبني فحسب، بل إّ�م يف  بكونه مساحة إلظهار قدرة هللا. ليس من يُنَظر إليهم بكو�م ضعفاء وأقل استحقاقًا للثناء حبسب املعايري
؛ كورنثوس الثانية  26-20: 12؛ كورنثوس األوىل 12-10: 4بعض األحيان وسائط نعمة ورمحة وحمبة ُمعطاة على حنو مميَّز من هللا. (خروج 

12 :7-10 ( 
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ن أنتم أيًضا بعضكم بعًضا". يُلزِمنا احلب املضّحي من  هللا حمبة. قال يسوع يف مسريه على األرض: "كما أحببتكم أ� ُحتبو 

جهة كيفية معاملتنا لآلخرين. إّن البشر مجيًعا، وبكو�م خملوقات حمدودة، قاصرون بشّىت الطرق. أِضف أن ال أحد منا  
لية وتعاونية. ميكن  بل وال يُقَصد لنا أن نكون كذلك. حنتاج بعضنا االخر ضمن عالقة تباد – مستقل أو مكتف ذاتًيا ومتاًما 

لإلعاقة أن تعزز رؤية حمبة هللا وملموسّيتها ضمن اجملتمع عرب تركيز مطالب احملبة حيث تعكس شخصية هللا بصورة أفضل.  
:  13حنا ؛ يو 18: 19ابإلضافة إىل ذلك، ميكن لذوي اإلعاقة أن يقودوا اآلخرين إىل احملبة اجلمَّة من خالل إظهار حمبة هللا بطرق فريدة. (الويني 

 ) 12–4:7؛ 20–16: 3يوحنا   1؛ 13كورنثوس   1؛ 34
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ما هو دور� كشعب هللا من جهة االستجابة لإلعاقة؟ على الكنيسة أن تُظِهر حمبة هللا لعاَمل يشاهد� بينما حتيا على حنو  
رأسنا. إننا مدعوون للحفاظ على الوحدة  مغاير للثقافة حبيث تعكس قيم ملكوت هللا على األرض. حنن جسد يسوع وهو  

 ) 13: 4؛ 11-10: 3حىت ننمو إىل ملء قامة يسوع. (أفسس  -يف التنوع (مبا يف ذلك القدرات املتنوعة) 
 

ومع   ال تعتمد وحدة شعب هللا على املوهبة أو الفكر، بل على احتاد� مع يسوع. إّ�ا وحدة عالئقية يف املسيح (الذي هو نفسه واحد مع اآلب)
جلسد.  بعضهم اآلَخر. عالوة على ذلك، وكما وضع هللا كل جزء يف اجلسد متاما حيث أراد له أن يكون، إن لكل منها قصًدا إهليًّا ونعمة لتخدم ا

ِد، َبْل هَتَْتمُّ اَألْعَضاُء اْهِتَماًما َواِحًدا بـَْعُضَها لِبَـْعٍض.  يف واقع االمر "َهللا َمزََج اجلََْسَد، ُمْعِطًيا النَّاِقَص َكرَاَمًة أَْفَضَل، ِلَكْي َال َيُكوَن اْنِشَقاٌق ِيف اجلَْسَ 
  1 ؛17؛ يوحنا 133(مزمور   ِميُع اَألْعَضاِء تـَْفرَُح َمَعُه".فَِإْن َكاَن ُعْضٌو َواِحٌد يـََتَأملَُّ، َفَجِميُع اَألْعَضاِء تـََتَأملَُّ َمَعُه. َوِإْن َكاَن ُعْضٌو َواِحٌد يَُكرَُّم، َفجَ 

 ) 10: 4بطرس  1. 26-12: 12كورنثوس 
 
 



  حضور هللا وقصده يف آالمنا .9
 

مصدرًا لألمل   - أو رّدة فعل اجملتمع لإلعاقة   -كٌل منا خيترب اآلالم يف مرحلة ما من حياتنا. قد ختلق اإلعاقة ابلنسبة للبعض 
اجلسدي أو العاطفي. أين هللا من األمل؟ تشتد وطأة السؤال على حنو خاص إذا أخذ� اإلعاقة يف عني االعتبار. يف حني أن  

صادر األمل يف عصر� هذا، إال أن جتاربنا احلاضرة لن تكون مبا ال �اية! إّن آالم يسوع الشخصية من  هللا ال يعد إبزالة مجيع م 
أجل مجيع البشر تؤدي إىل تدفُّق تعزيته وحمبته وأفعاله حاضرًا ومن خاللنا ملعونة اآلخرين يف حمنتهم (والعكس صحيح!).  

سواء أكان هبداية القلوب الضالة إىل هللا، أو عرب إعالن قوة   –  سبيل إمتام مقاصده  تكشف كلمة هللا أيضا عن استخدم هللا لألمل البشري يف 
نثق أن هللا يستخدم كافة االمور من أجل خري أبنائه وبناته. أن وعد هللا أن يكون معنا على    –هللا وأعماله، أو لتكريس املؤمنني يف القداسة  

؛  33: 16؛ يوحنا 22-11: 3؛ أمثال 19-18: 34األبد ويشفينا وينجينا. (مزمور  لك ليخلصنا إىل   – الدوام، وحىت وسط أشد آالمنا،
 ) 8–5: 12؛ عربانيني 5-3: 1كورنثوس    2؛ 28-18: 8رومية 
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ها قد أتى النسل الذي سيسحق رأس االفعى إىل العامل للمرة االوىل، وذلك كما تنّبأ سفر التكوين وقد جلب معه اخلالص  

جلميع الذين قد وضعوا ثقتهم به. سيأيت يسوع امللك ومشتهى األمم، مرة أخرى إلخضاع العدو للدينونة االخرية. لن يكون  
ا أو مواتً 

ً
يف زمن حكم املسيح. ومبا أن هذه احلقيقة اجمليدة تتعلق ابإلعاقة، فلن يكون لكل ما جيلب   بعُد حزً� أو بكاًء أو أمل

سواء كان الضعف الوظيفي املرتبط ابإلعاقة، أو اجلوانب اليت يسببها   - لنا اخلسارة أو احلزن أو الكرب يف هذه احلياة 
القيام بذلك. نتطّلع مًعا كشعب هللا املفدي إىل جميء املسيح إىل األرض. الروح   القدرة بعُد على -اجتماعيا من اإلعاقة، أو مزيج من االثنني معا 

 ) 22-21؛ رؤ� 7: 2؛ حجاي  21-13: 3؛ أعمال الرسل 29–28: 29؛ مىت 8: 25والعروس يقوالن: تعال! (إشعياء 
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