
إلى مئات مرضى السرطان 

 )وعائالتهم( الذين وضعهم اهلل في طريقي 
امُلستعصية، باألمراض   للُمصابني  كممرضة 

وألجل ما عّلموني إياه – 

 ،John Koon ،وإلى أخي احلبيب

الذي في طريقه تسامى فوق السرطان،

وكان قدوة ومرشًدا تقًيا.

مقدمة

بخصوص  أسئلتك  كل  على  الكتّيب  هذا  يجيب  لن 
كتاًبا  يكون  أن  هو  منه  املقصود  لكن  السرطان.  مرض 
تريد  التي  األساسية  املعلومات  ُيقّدم  أن  أي   – متهيدًيا 
قريًبا  أو  بالسرطان  مريًضا  بصفتك  تعرفها  أن   وحتتاج 

من شخص عرف مؤخًرا أنه مريض بالسرطان.

السرطان  عن  تعريفات  جتد  سوف  الكتّيب،  هذا  في 
وكيف يتكون وينمو وينتشر، وستجد أيًضا وصًفا لبعض 
معتمدة  ممرضة  أنني  ومبا  به.  اخلاصة  العالج  خيارات  أشهر 
امُلستعصية،  باألمراض  وللُمصابني  املسّكنة   للرعاية 

تقريًبا،  عاًما  لعشرين  السرطان  مرضى  مع  عملُت   وقد 
فلي خبرة باألمراض امُلستعصية.

األساس  في  مباشرة  يتحدث  الكتّيب  هذا  أن  جتد  سوف 
يسوع  ربنا  يتبعـــون  الذين  املؤمــنني  للمسيــحييني 
تنطبق  امُلقّدمة  الطبية  املعلومات  أن  من  وبالرغم  املسيح. 
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مقدمة

على اجلميع، إال أن التذكيرات الروحية مبواعيد اهلل ال تنطبق 
إليها  أشير  التي  املقّدسة  الكلمة  مواعيد  فإن  اجلميع.  على 

كثيًرا ُمقّدمة لشعب اهلل فقط.

املؤمنني،  غير  من  للُقّراء  قليلة  كلمات  أقول  أن  أريد 
يسوع  بالرب  اخلالص  إلى  اجلميع  ُيقبل  أن  إلى  يتوق  بقلب 
للخالص.  احتياجك  عن  قبل  من  تسمع  لم  رمبا  املسيح،. 
جعل  رمبا  الكتّيب  بهذا  مُتسك  جعلك  الذي  املوقف  لكن 
لك  أقول  أن  وأريد  لك.  باألكثر  مناسًبا  املوضوع   هذا 
تكون  أن  أو  احلسنة،  األعمال  فعل  على  يعتمد  ال  اخلالص  إن 
يقول  املقّدس  فالكتاب  سيئاتنا.  من  أكثر  احلسنة  أعمالنا 

في رومية 9: 16 

ِذي َيْرَحُم. ِ الَّ ْن َيْسَعى َبْل ِلَّ ْن َيَشاُء َواَل ِلَ َفِإًذا َلْيَس ِلَ

فالخالص يعتمد بالكامل على اهلل!

يسمح  أن  يستطيع  وال  للغاية  قدوس  اهلل  فإن  ترى،  كما 
أن  ميكننا  رغباتنا  على  بناء  أننا  من  وبالرغم  باخلطية. 
أبًدا  ميكنها  ال  األعذار  هذه  أن  إال  ُترضينا،  التي  األعذار   خنتلق 

فيها  يتدخل  التي  احلالة  هي  وهذه  متطلباته.  ُترضي  أن 
كان  أنه  ومع  ُمخّلصنا.  هو  خطايانا،  حامل  فهو  يسوع. 
البائسة  اخلطيايا  كل  نفسه  في  حمل  أنه  إال  خطية،  بال 
مات  ثم  واملستقبل.  واحلاضر  املاضي  في   – شعبه  لكل 
لشعبه  ميكن  حتى  اخلطايا  هذه  عقاب  ليسدد  الصليب  على 
أعـــطانا  أنه  هو  األمر  جوهر  أن  أي  أبراًرا.  ُيحسبوا  أن 
عقوبتنا  وسدد  وشّرنا«  »رداءتنا  مقابل  في  »صــالحه« 

بالكامل.

َمَعُه،  أْحَياُكْم   ... َطاَيا  اْلَ ِفي  أْمَواًتا  ُكْنُتْم  َوِإْذ 

ِذي  الَّ كَّ  الصَّ َمَحا  ِإْذ  َطاَيا،  اْلَ ِبَجِميِع  َلُكْم  ُمَساِمًحا 

َرَفَعُه  َوَقْد  َلَنا،  ا  ِضّدً َكاَن  ِذي  الَّ اْلَفَراِئِض،  ِفي  َعَلْيَنا 

ِليِب. اُه ِبالصَّ ًرا إيَّ ِمَن اْلَوَسِط ُمَسمِّ

)14-13 )كولوسي 2: 

عنا،  نائًبا  هذا  فعل  الصليب  على  يسوع  مات  عندما 
املقّدس   الكتاب  يؤكد  نستحقها.  التي  الدينونة   فحمل 

18 على هذا التعليم: في بطرس األولى 3: 
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َطاَيا،  ًة َواِحَدًة ِمْن َأْجِل اْلَ َم َمرَّ ِسيَح َأْيًضا َتَألَّ َفِإنَّ اْلَ

اًتا  ُمَ اِل،  إلى  َبَنا  ُيَقرِّ ِلَكْي  ِة،  اأَلَثَ َأْجِل  ِمْن  اْلَبارُّ 
 

وِح. َسِد َوَلِكْن ُمْحيًى ِفي الرُّ ِفي اْلَ

أنه  كما  األبد،  إلى  الصليب  على  إًذا  املسيح  يبقى  لم 
ليس في القبر الذي وضعوه فيه حتى اآلن. ومع أننا نتذّكر 
نفّكر  عندما  أننا  إال  عليه،  األبد  إلى  اهلل  ونشكر   الصليب 

وصعد  وقام  املوت  هزم  قد  أنه  نفهم  أن  يجب  املسيح   في 
ضمن  وقد  اآلب.  اهلل  ميني  عن  يجلس  حيث  السماء  إلى 
ميكننا  رحمته  وبسبب  شعبه،  من  واحد  لكل   النصرة 
أيًضا  أنت  وميكنك  به.  املوعود  الرجاء  ذلك  في  نطمئن   أن 

أن تكون واحًدا من الناس الذين مات ألجلهم.

وعدم  بخطيتنا  اعترفنا  إن  هو:  إًذا  السار  فاخلبر 
بأنفسنا  وألقينا  الســماء،  استحقــاق  على   قــدرتنا 
املسيح.  يسوع  ابنه  بدم  يفدينا  سوف  اهلل،  رحمة   على 
إن املسيح يصنع املبادلة بني بره الكامل في مقابل طبيعتنا 
أية  بدون  امللكوت  ندخل  أن  ميكننا  فقط  عندها  اخلاطئة. 

التي  العقوبة  ودفع  خطيتنا  أزال  ألنه   – للخطية  شائبة 
علينا. كانت 

هذا  فعلت  قد  تكن  لم  إذا  منك،  أطلب  فإني  لذلك 
منه  اطلب  اهلل.  رحمة  على  بنفسك  تلقي  أن   بالفعل، 
املقّدس  الكتاب  يقول  هذا!  يفعل  وسوف  ُيخّلصك.   أن 

في رومية 10: 9

ِبَقْلِبَك  َوآَمْنَت  َيُسوَع  بِّ  ِبالرَّ ِبَفِمَك  اْعَتَرْفَت  ِإِن   ...
 

َأنَّ اَل َأَقاَمُه ِمَن اأَلْمَواِت َخَلْصَت.

إنه وعد! وصالتي أن تلتفت إلى اهلل فتنال هذا الوعد. 

واجتيازه بدون الرجاء  ُيعد اجتياز السرطان أمًرا صعًبا، 
أمر  هو  املسيح  يسوع  الرب  مع  العالقة  من  ينتج  الذي 

رهيب.


