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السيدة لوا 
من المائدة الروحانية إلى روح الخدمة
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 املائدة الروحانية

هذه القّصة عن لوا كتسنجر، وهي من أوائل البهائّيني يف الغرب، وعن تجربة تعلّمت منها درًسا  

مهامً عن تالوة الّدعاء واملناجاة. أحّبت لوا الله  كثريًا وكانت تتوّجه إليه دوًما بترّضع وابتهال، 

الّتواقة املتلّهفة  طالبة أن ميكّنها من أن تعيش حياة مكّرسة للخدمة، كام دعت أيًضا لروحها 

أن تتعلّم الّتحّل بالّصرب. وبالطّبع كانت تريد أن تتعلّم الّصرب برسعة من دون أن تكون مضطرّة 

لالنتظار طوياًل .

كانت لوا تعلم أّن حرضة عبد البهاء أراد لها أن تتعلّم الصرب أيًضا. يف يوم من االٔيّام، لدى ترشّفها

بزيارة حرضته يف االٔرض االٔقدس، ساعدها عىل معرفة أّن هناك بعض االٔمور الّتي ال بّد أن نخّصص 

لها وقًتا عىل الّدوام مهام كّنا يف عجلة من أمرنا. 
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فقد صادفت لوا حرضة عبد البهاء يف الرّدهة وهي مرسعة لتنأّول طعام الفطور دون أن تتلو 

دعاء ومناجاة الّصباح حسب املعتاد. نظر حرضته إليها، وحّدق يف عينيها بعمق. ماذا تعتقدون 

أنّه قال لها؟ قال: »لوا، يجب أن ال تتناويل أبًدا غذاءك املاّدي يف الّصباح قبل غذائك الّروحايّن.« 

وهكذا تعلّمت لوا أن ال تتهاون أبًدا يف طلب رزقها من مواهب الله وبركاته الّسامويّة، الّتي 

هي مصدر القّوة الحقيقّية.
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روح اخلدمة

       تروي لوا كتسنكر Lua Getsinger و هي من اوائل املؤمنني يف أمريكا، تجربًة لها يف 

عكاء. لقد قامت  برحلة إىل مدينة السجن عكاء للترشف مبحرض حرضة عبد البهاء.و ذات يوم 

قال للسيدة لوا بأنَّه مشغول جداً يف ذلك اليوم و لن يتمكن من زيارة صديق له كان فقرياً جداً           

و مريضاً و طلب منها أن تذهب بدالً منه، و أن تأخذ طعاماً للرجل املريض و تعتني به كام كان 

يفعل هو بالّضبط.  

       أخذت لوا العنوان و ذهبت فوراً للقيام مبا طلب منها حرضة عبد البهاء.كانت تشعر بالفخر 

ألن حرضة عبد البهاء قد انتدبها للقيام ببعض أعامله.و لكنها رسعان ما رجعت إىل حرضته يف 

حالة من الذهول و قالت:"موالي،لقد أرسلتني إىل مكان فظيع جداً! كاد يُغمى عل من رائحة 

املكان النتنة و من قذارة الغرف و من الحالة املزرية لذلك الرجل و بيته  .لقد غادرت برسعة 

قبل أن يصيبني مرض خطري." 
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       رمقها حرضة عبد البهاء بنظرة حزينة حازمة، و قال لها بأنها إذا أرادت أن تخدم الله،عليها 

أن تخدم إخوتها يف اإلنسانية ألّن عليها أن ترى يف كّل واحد منهم صورة الله و مثاله. و طلب 

منها أن ترجع إىل بيت ذلك الرجل،فإن كان قذراً نظفته،و إن كان متسخاً غّسلته،و إن كان جائعاً 

أطعمته.

   و طلب منها حرضة عبد البهاء أن ال تعود حتى تقوم بتلك األعامل.لقد تعّود حرضة عبد البهاء 

أن يقوم بنفسه بهذه األعامل لهذا الرجل عدة مرات،و أخرب لوا أنها تستطيع عمل ذلك و لو ملرة 

واحدة. هكذا علّم حرضة عبد البهاء لوا كتسنكر كيف تخدم إخوانها يف اإلنسانّية.

 Lua Getsinger السيدة لوا كتسنجر

)1871-1916م(

كتسنجر                     لوا  السيدة  قرب  عند  تذكاري  نصب 
يف الروضة األبدية بالقاهرة 
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االخراج الفني قناة نافذة بهائية


