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الكاملة من هذه السلسة الرجاء قرأهتا برتتيب   لإلستفادةمالحظة: 

األجزاء كاملة فعدم الرتتيب ميكن أن يسبب تشويش وعدم االستمرار 
 قد يسبب إحباط.

 
 

لنا رجاء فى المسيح ان تصل هذه * 
السلسة إلى يد كل شاب مسيحى بأقل 

.تكلفة

يمكنك ان تشاركنا هذا الرجاء بإهداءها  *
.ألصدقاءك واحباءك
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ما هو   ؟!معوقنيولدوا  الذين  و ذنب أطفال أبرياء  : لكن ما هقلت
ما هو ذنب  ؟!الزوجية ل فقدوا أزواجهن يف بداية حياهتنذنب أرام

 !؟األمومةحب    أو  األبوةأيتام مل يتمتعوا برعاية  
 .حق  مهلو   مظلومني  بينا  يا  هؤالء: كل قال

ما أعرفه أن هذا صليبهم  !! كل  بكلمة حق  يا أيبماذا تعىن  :  قلت
أن أناس كثريين لدرجة ، صليبهه ل فكل شخص! وضرورى أن حيملوه

أصبحت كلمة الصليب بالنسبة هلم خوف وتعب وليس فرح وغفران 
أن املظلوم له حق هو موضوع  الصرحةكما تعلمىن دائما يا أىب؟! 

  وكيف يأخذه؟!  د علّى يا أىب؟ لكن حقه عند من  جدي
بني   فهناك فرق  ،األمورس يف  يا ابين حصل خلط ولبّ   لألسف:  قال

وهذا هو  مسيحيني ألننا عاىن منهنأن مكن امل ذى مناالضطهاد ال
وماتوا   عذبوات  ذينالشهداء ال  كمثل  ،صليب  الذى من املمكن أن نسميه

بسبب أمور طبيعية دخلت العامل  نيعانو  من، وبني اسم املسيح على
أمور طبيعية ويعاين  هذهف ،واملوت واإلعاقةاملرض  مثلبسبب اخلطية 

: 8رو ) فاخلليقة كلها تئن وتتمخض ،منها املؤمنني وغري املؤمنني
هذه و  مسيحي.غري  أويعاين سواء مسيحي متعب و والكل  .(22

بيعة الط بسببكل ذلك لكن   ،إطالقا  اهلل  االمو ليس السبب فيها



5 
 

واملرض   واإلعاقة  1فلما دخلت اخلطية العامل دخل معها املوت  الفاسدة،
  .والظلم والشر واالغتصاب

لكن ما هو ذنب   ،أخطأ  الذيهو  آدم  أبونا    أيب.ساحمين يا    قلت:
 يولد معوق  ذنب طفل  ما هو  !كل هذه املعانة؟  يعانوا  حىتالناس  باقي  

 ملةأر ذنب  ما هو ‼و أمهأبوه أمن رم وحييتيم  صبحيطفل ذنب  أو
الزوجية وقد يرتك هلا أطفال صغار   امسكينة تفقد زوجها يف بداية حياهت

 ملاذا يعمل اهلل كل هذه األمور؟  ؟واهتمامحيتاجون لرعاية  
توجد حقيقة مهمة لو أدركنها ستحل لنا هذه اإلشكالية   أوال  قال:

 بسهولة. وهى:
 . هو السبب لكن هو المسئول ليساهلل 

ماذا تعىن يا أىب بقولك "أن اهلل ليس هو السبب لكنه  قلت:
 املسئول" ما هو الفرق؟ 

ىف املدرسة و إىل  ذاهبفتخيل طفل صغري كان  كبري.الفرق   قال:
، ضربوه وكسروا له رجلهو  شراراألوالد األ منجمموعة الطريق أمسكه 

 ماذا سيفعل معه أبوه عندما يراه يف هذه احلالة؟ 
 عة إىل املستشفى لكى يعاجله. خذه بأقصى سر بالتأكيد سيأقلت:  

 
واحد دخلت الخطية الى العالم وبالخطية الموت وهكذا اجتاز  بإنسان كأنماجل ذلك أمن  1

 .(12: 5رو )" لى جميع الناسإالموت 
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 رجله؟أبوه هو السبب يف كسر    بذلك يكون  هل  :لقا
 .األشرار  األوالدبالطبع.  ال   قلت:
 ؟عالجهاملسئول عن    ن هوملكن    قال:

 .أبوه  بالتأكيد  قلت:
. لكن هو املتعبني واملظلومني  معاناةالسبب يف هو    ليسفاهلل   قال:

ل  كف .2وظلمهم أتعاهبم وتعويضهم عن سئول عن شفاء جروحهم امل
 ترمل، يتم، إعاقة،مرض،  ما أمر ليس له فيه ذنب مثليعاين من من 

 يدرك أن ليس له أي ذنب لكن له حق. أن    الضروريفمن    ظلم،
ولد ي   أنهو ذنب طفل مسكني فما  ذنب. بالطبع ليس له قلت:

تكمل  ةأرمل أو يف احتياجفقري يعيش  أو يتيم صبحرضيع ي أومعوق 
لكن فأنا أتفهم كلمة ليس هلم ذنب  زوجها.باقي حياهتا حمرومة من 

 ؟ نهما معىن هلم حق!! عند من حقهم وكيف يأخذو 
لكن حقي عند الرب وعملي هو مكتوب"  كما  اهللحقهم عند    قال:

  أمور.فهم حمتاجني ثالثة    نهو ذ خيأ  كيفأما    .(4:  49اش  )"إهليعند  
 أيب؟هم يا  ما  قلت:
 شيء:  أول  قال:

 
 . (6:  103مز لجميع المظلومين ) والقضاءالرب مجري العدل  2
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 .أن يقتنعوا به
وبعد   العشوائية،أمريكا يف اهلجرة    إىلسافر شخص من صعيد مصر  

 إحدىيف العمل وفقد  أصيبسنني طويلة يف عمله كعامل يف مصنع 
 ويأخذيرفع قضية    أن   مكنامل  من  له حق وإنه  إن فقالوا له    يده،أصابع  

 يقوليرفض و   ري لكنه كان تعويض كب
 أفقد يدى كلها  من املمكن أنعلى ذلك كان "نشكر ربنا    -
هذا هو   لك ذلك.  حقك والقانون بيضمن  هذالكن    ربنا.نشكر  -

شيء ولن تضر أحد إن أخذت ختسر لن  وأنت هنا.نظام احلكومة 
تعويض فاملصنع تابع للحكومة وهذا هو قانون احلكومة. ومن املمكن 

 أن تأخذ مليون دوالر. 
مل تصاب  يديإن ربنا كر نش أبدا . ال أقبل التعويضأنا  ال ال.-

 أريد أي تعويض.كلها فيوجد من ضاع يده ويوجد من ضاع عينه. ال  
كبري ولكن بسبب عدم وتعويض  حق  كان له  نهإبالرغم  ولألسف

 حقه ذيأخ أنه أمامن اكاقتناعه به ضيعه وعاش طول عمره يعاين و 
عاش يف تعب وأمل طوال عمره دون أي  اقتناعهلكن بسبب عدم 

أمريكي   شخص  يعمل معه يف املصنع علي العكس كان  لكن  تعويض.  
وطالب حبقه أخذ   اإلصابةأصيب نفس    عندما  القانون  يعرفو   األصل
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ه علي التعويض الكبري نو وكان باقي العمال حيسد   ،تعويض مليون دوالر
 خده.أ ذىال

 ؟!حق  كيف يعرف الشخص املتعب أن لهلكن    قلت:
إنه  عن اهللفمكتوب  ،من الكتاب املقدس أتىت القناعة قال:

 وأمريض    شخصفكل  .  (7:  146مز  )  "ا للمظلومنياجملري حكم"
اليت يعانوهنا ، فاملعاناة مظلومني هؤالءفقري …كل أو  أرملةأو يتيم 

 ذيالنوع من الظلم والشر    هي  هذه  األمور، فكل  ليس هلم فيها ذنب
 ليساهلل  "  أن   أوضحت لك  وكما  اخلطيةالعامل نتيجة لدخول    إىل  دخل

ناس ختلط بني أ يوجد  لألسفلكن ". هو السبب لكن هو املسئول
تطالب له و  تشتكيأن بدل ما و اهلل هو السبب  نأ ظنتو  ،ثننياإل

 ذيالاهلل هو  إن تشعر و  ،منه وتشتكيتبعد عنه حبقها على العكس 
 .حقها ويعوضها  عطيهاسي  الذيهو    وليسظاملها  

  .ى من هللاتكنش  أنو نشتكى هلل    بني أنفرق كبري    يوجدف
تعبنا وأملنا وجروحنا أعن له نعرب كى هلل و تنش نحن حنتاج أنف

 .نطالبه بوعدهو   املسئولية  هلحنمّ ونطالب حبقنا و 
لكن الشيطان حياول أن جيعلنا أن نظن أن  

 هوبدل ما ننتظر من آملناتعبنا و يفهو السبب اهلل 

نشتكى منه التعويض نبعد عنه وخناف منه و
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لنا  احملامي هويكون  أن وبدل ما ،نتذمر عليهو

 ونناحل ونابأهو يكون من أن وبدل  ،ناعدويصري هو 

  تزداد معانتنا وآملنا.ذلك امل. وبظالبار اجل لنا يكون

خدعة حقا إهنا  ،هذا هو ما حيدث كثريا  يا أىب لألسف: قلت
الثاين الذي ال جيعلنا نثق يف احلق   ء!! لكن ما هو الشيشيطانية كبرية

 عويض؟والت
  شيء جتعل الناس ال يقتنعون أن هلم حق هو:  ثاين:  قال

 :أن حيملوه  ريدهمصليب من هللا يهم فيه    ظنون أن ماهنم يإ
 ولو ،جمربين-اليت يعانوهنا ويتعايشوا معهايتقبلوا املعاناة وبذلك 

 ذلكوبالصليب يتذمر على محل  ه بذلكظن إنياشتكى و  أحد  تعب
هو وإنه صور صعبة عن اهلل  هتسم يف ذهن، وقتها تر األبديةخيسر قد 

ظلم حتت مسمى صليب وإن مل المل و األتعب و باليسمح له الذى 
داخله خوف   يف، بذلك يتكون  األبديةاحلياة  حيرمه من  سوف  يرضى به  

 هلل.ا  عدم راحة ناحيةو 
 هيقلت: لألسف هذه األفكار عندي أنا أيضا يا أىب، لكن ما 

 احلقيقية؟
 شاعر بكلاهلل    وآملنا،تعبنا    شاعر بكلاهلل    إن   ابىنيا    احلقيقة  قال:
يف كل ضيقهم تضايق ومالك "مكتوب كما هو   جروحنا،معناتنا و 
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 األايمهو فكهم ورفعهم ومحلهم كل    ورأفتهحضرته خلصهم مبحبته  
يتضايق  بنفسه مبعىن إنه عندما تتضايق اهلل .(9: 63اش ) "القدمية
 ك وحيملك.ويرفع ليخلصكضرته  ك حك ويرسل مالمن أجل

يعني اجملربني"   أن أيضاقادر  جمربا   تأملفيما  ألنه" مكتوب وأيضا  
 يفكان   عندما ألنهباجملربني واملتعبني  يشعرفاهلل  .(2: 18)عب

عارف  أنا" أيضا   ومكتوب .مثلنا متاما   واألملالتعب  ذاقاجلسد 
 ا متاما ،فأتعابنا وصربنا اهلل يعرفه  (.2:  2" )رؤصربكو   تعبكو   أعمالك

إننا يف العامل سيكون لنا ضيقات وأتعاب كما هو مكتوب  لم يعفاهلل 
: 16يو  )  "قد غلبت العامل  أناثقوا    ولكنيف العامل سيكون لكم ضيق  "

 األمل واملعاناة.   لكنه وعدنا إنه سيكون معنا ويعطينا الغلبة وليس  .(33
ونعرب له   نشتكى هللمن الضروري أن    متأملنيو   متعبنينكون    عندماف
، واليتيم مرضههلل من  يشتكي تاج أنقد حي املريضف أتعابنا وآملنا،عن 

هلل من  تشتكي عرضت ألذىت من  و  ،هلل من حرمانه كيتيشميكنه أن 
 مرارهتا وجروحها.

 أونكون مظلومني  ال يريدنا أن اهلل ن أنعرف أن  ضروريمن الف
خلت للعامل األمور دوكل هذه    ،أراملوال معوقني وال يتامى وال    متأملني

أي  اصليب وليس هلب تليس عصيان أبونا آدم وسقوطه، لكنبعد 
 ارتباط بالصليب من قريب أو بعيد. 
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جيب أن حنمله كما هو مكتوب   الذيما هو الصليب  لكن قلت:  
 يف االجنيل يا أىب؟
هو أن حنتمل يا ابىن كما هو مكتوب يف االجنيل   قال: الصليب

سيحيني، الصليب هو أن منوت عن إننا مبسبب  داألمل واالضطها
 ىف أمانةجلسدية من أجل أن حنيا يف قداسة و إرادتنا الشريرة وشهواتنا ا

نرفض املتعة الشريرة من أجل رجاء  لوصية املسيح، الصليب هو أن
احلياة األبدية. هذا هو املعىن الصحيح للصليب، لكن املرض واالعاقة 

طالقا بكلمة "محل الصليب" كما هو واليتم والرتمل ليس هو املقصود إ
ور يعاين منها املسيحيني وغري موجود يف االجنيل ألن هذه األم

 املسيحيني.
فالبد أن منيز بني الظلم الناتج عن دخول 

اخلطية للعامل وهذا تعاني منه كل الناس جمربين 

حنمله بإرادتنا كشهادة وحب  الذيوبني الصليب 

 للمسيح إهلنا. 

كان سبب تشويش أمر مهم   يلحت أىب أوض أشكرك يا قلت:
 ؟أأخذ التعويض  لكي  الثاين  ءالشيلكن ما هو    ني طويلة،سن  يلوتعب  

 :أن   لكى تأخذ التعويض هو  شيء  ثاين  قال:
 .هبتطالب 
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ليون دوالر مب  أخذ شيكاملصنع    يف  أصيب  ذيالالشخص    إنختيل  
اكتفى بأن معه و  التعويض مل يصرف لألسفلكن  تعويضقيمة ال

عويض يستفيد بالتسهل بذلك  -الشديد  احتياجهبالرغم من -كشي
  صغري؟  أوكان تعويض كبري سواء  

 . بالطبع ال  قلت:
أكرب مؤشر إننا غري مصدقني أن   هيض  قال: فعدم املطالبة بالتعوي

ق إن له تعويض إن قال الشخص إنه مصد   فحىت  لنا تعويض أو حق،
 حقيقيقه غري لكن مل يطالب به فهو بذلك يعرب عن أن تصدي

أن يكون من مثاره أن جيعل الشخص   ضروريال  من  احلقيقيفالتصديق  
 حبقه.يطالب  يتشجع و 

من  يعاينالبنك وهو  يف عنده مليون جنيه شخصيكون  كيف
 !!وال يفكر أن يصرف من رصيده واالحتياجالفقر  

 مساوي  أب  من الرعاية واألبوة ولهحمروم    يعيششخص يتيم  ل  كيف
 ‼يطلب الرعاية واالهتماموهو ال    اناتهعمب  رعشوي

 مساويعريس    هلاو   حمرومة من احلب واالهتمام  تعيش  رملةأل  كيف
 !!بتعبها واحتياجها  يشعر

ه حبيب وصديق لو   ومتأمل  متعبيش  يع  عنده إعاقةشخص  ل  كيف
 !!بأمله  يشعر  مساوي
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حاسس  شايفا طبيب هلو  تظل تنزففتاه جمروحة ل كيف
 ؟!جبروحها

وصديق  أبم م حق وهلهل هؤالءفكل 

ر تعبهم هم ومقّدب شاعرب وعريس وحبي

حبقهم ويعربوا عن  يطالبوانهم إاملهم  وآملهم.

 .معاناتهم واحتياجهم

 ؟ طريقة املطالبة هيحبقهم. ما    لكن كيف يطالبواقلت:  
 يف حبقهشخص   لبمثلما يطال وبسيط يطالبوا  سهاملوضوع  :  قال

 أب  لكنه أيضا  قاضى عادل  س فقطلي، واهلل  ضى عادلقا  كمة أماماحمل
فعرب له   ،5عطوفة  وأم  األخلصق من  أوصديق    ،4وعريس حمب  ،3حنني
يتيم   طفليوجد  عىن لو  مببالتعويض واملكافأة    تعبك وطالبهو مك  الآعن  

 كنه أن يصلى ويقول:مي
ليه  ب ليه احترمت من بابا وانا صغري،يار"

 باباه،عاية واحلب، ما كل واحد ليه حمروم من الر أعيش

أنت املسئول حاسس بالتعب  أناحاسس باحلرمان  أنا

 
 (31: 1تث )االنسان ابنه  يحملكما  إلهككيف حملك الرب  رأيتالبرية حيث  وفي 3
 . (5: 62اش ) إلهكبك  عروس يفرحالعريس بال وكفرح 4
 . (13: 66اش ) ورشليم تعزونأفي نا وأعزيكم أكذا مه هأ تعزيهنسان إك 5
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 أنت بابا،بابا خالص تكون  أخدت أنت قدامى يارب،

مسئول عن االهتمام بيا  مسئول عنى،أنت تكون  ضرورى

 معاناتى فى الدراسة، كل املشاكل فى املستقبلمسئول عن 

م زالزم حتس بيا ال أنت اروح ملني غريك،ه أنايعنى 

البشرى بيسدد احتياجات  األباجاتى زى ما تسدد احتي

 .مستنيك" أناخرش يا بابا يسوع متتأ ،ابنه

طالب يأن  لليتيم  ميكنالصغرية والكبرية  األموركل   يف مثل ذلكو 
هو  البشرى األب كما أنيساعده وحيل مشاكله وحيميه. ف أن اهلل 

 األباملسيح  وىلكم باألفسئول عن تسديد احتياجات ابنه امل
مسئول عن تسديد كل احتياجات كل يتيم احترم من  يكون  اويالسم 

ليتوكلن  عليّ  راملكأو حييهم أنا أايتامك  اترككما هو مكتوب"  أبوه
عرف أن ال يو  متأمليتيم يكون شخص  نأفخسارة  .(11 :49 )ار
 األب تالتزاماميع يقوم جببنفسه و  ر تعبهن اهلل مقدّ أحق كبري و  له

  .جتاهه
تصلى  ستطيع أنمن رعاية واهتمام زوجها ت رمتح اليت واألرملة

هو  ،الرعايةو" يارب انت عارف احتياجى احتياجى للحب تقول  و 

نا أ ،احترم من االهتمام واحملبةليه  ا،ليه جوزى ميوت بدرى كد
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نت الزم حتس ، أواالهتمام ةعندى احتياج للحب احتياج للرعاي

 ".نت الزم تعوضنى انت املسئول عنىأ ،يارب بيا

 ا حق كبري من الرعاية واالهتماميكون هلأن  رملةأل كبريةفخسارة  
 ريد أن يعطىاهلل ي نأخسارة  .وتعبانةتعيش حمرومة  وهي عند اهلل

. التعب واملعانة يف يفضلوا وهم لألراملتعويض واهتمام ورعاية 
: 68مز  )  "هلل يف مسكن قدسهرامل اي األقاضبو اليتامى و أكتوب "م ف
5). 

 يطالب ويقول  عاقة ميكنه أن ذى لديه إص الالشخ  أيضا
ليه أنا  ومرضى،ى أملشتكى أمعاناتى ب شتكىأب أنا" يارب  

 ،عانىأناس كتري كويسني ليه انا افضل  يهاتولدت معوق طيب ماف

شاعر بتعبى  أنت!! إيهحاسس بيا يارب وال  أنت ،إيه ذنيبنا أ

الزم حتس  نتأ؟! افضل طول العمر اعانى كداه أناب يط إيه!وال 

 عنى،املسئول  أنت مبعاناتى،حتس بتعبى حتس  يارب،بيا 

 أنااخرتت اللى  أناهو  إيه،ذنبى  أناهو  ،مسئول عن تعويضى

تعاىل وشوف  ،تعاىل بسرعة ورحينى ،تعاىل بسرعة يارب ،فيه

تقدر على كل  أنتلكن  إيههتعمل  أنتمش عارف  أنا ايه!هتعمل 

 "   حاجة!
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 أكاليلمثل  أكاليلد شخص متعب وله وجأن يفخسارة كبرية 
حزن  يفيعيش وهو  ،باخوميوس األنبايقول القديس ما ك  الشهداء

أو م يتيلل تعويض ريد أن يعطىي بنفسهاهلل  إنخسارة  وكآبة وتعب،
ال يعرف أن له تعويض وبركات  وهو ،ملن يعاىن من مرضأو  ألرملة
 ااتنوعظ اماعاتناجت يفم عن التعويض نعلّ  أن  ضروريال. فمن تنتظره

له  التعويض حق ن أوجمروح  ومتأملنقول لكل تعبان  أن  ضروريالمن 
تعلم عن   أنمسئولية على الكنيسة    فسه يريد ان يعطيه له. هذهواهلل بن

تعبها ومرارهتا   يفاملتعبة واملتأملة تظل  الناس    ن أناحلق والتعويض بدل م
عقاب أو  هي -ذنب أيليس هلم فيها  اليت-عاناهتم ظنون أن موي

صليب من اهلل هلم. ويكون هلم حق وتعويض كبري وهم ال يعرفون وال 
 يدرون. 

السماء، هل  يفأم  األرض يفهنا  سيكون  وهل التعويض قلت:
 م سيأخذ وقت؟!سنأخذه بسرعة أ

 :وهي  تأخد التعويض  لكي ةثالثالنقطة ال  هيهذه   :قال
 الصرب

فال ما هو مكتوب "فك التعويض حىت ننالنصرب  نحن حنتاج أنف
. جيب أن (35: 10عب ) "اليت هلا جمازاة عظيمة ثقتكمتطرحوا 

 عويض اهلل لنا وإن صربنا سيكون لنا جمازاة عظيمة. ت  يفيكون لنا ثقة  
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أمام احملاكم وينتظر حىت يتم فكما يرفع شخص قضية تعويض 
وعدوه به ألنه إن   الذياحلكم وينتظر أيضا حىت حيصل على التعويض  

تعويض، وهكذا  أيال فإن مل ينتظر لن ين .يءشينتظر فلن يأخذ مل 
حنن أيضا جيب أن نطالب حبقنا وتعويضا وأيضا أن ننتظر حىت ننال 

 التعويض.
 السماء؟  يفقلت: لكن التعويض هل سيكون هنا أم  

  السماءوالتعويض بيكون هنا وىف  االثنني.    يفقال: التعويض  
. .   

هى  نظن أن حياتناإننا  هيمشكلتنا الكبرية 

 األرضهنا على نعيشها  يتالسنني القليلة الجمرد 

 ،نهاية ليس هلاانية ثحياة  توجد هنأوننسى  ،فقط

 األرضنعيشها هنا على  يتالا بالسنني هولو قارن

على  اليت سنجد أن أيامنا األبدية يف سنعيشهمبا 

  .لألبديةبالنسبة  ءشي كون التكاد ت األرض

 األبديةهنا تعزية وسالم واحتمال وفرح وىف  نم يعوضناسواهلل 
منتهى  يفيكون هنا يقبل التعويض  ذيفال ،الشهداء أكاليلالسعيدة 

منتهى   وىف  ،ملعاناةوىف منتهى التعزية بالرغم من ا  ،األملالفرح بالرغم من  
ه والروح القدس يكون معسن اهلل بنفسه أل ،من التعبالسالم بالرغم 
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الفرح أكثر من كثريين هى تمن يفري من األيتام لذلك نرى كثسيعزيه، 
منتهى التعزية أكثر كثريات هلن أزواج،   يفهلم أباء وأمهات، نرى أرامل  

ى السالم أكثر من يعيشون منته  يف  أو مرض  عاقةنرى من يعانون من إ
يكون س السماءوىف  ،جزء من التعويض بكامل صحتهم. وهذا كله

بلع املوت ي    كتوب "ا هو ممكف  ،ألبد ا  إىليدوم  س  الذيالتعويض    باقي
ينزع عار شعبه عن كل الوجوه و  الدموعميسح السيد الرب بد و ىل األإ

فالرب بنفسه . (8: 25اش )عن كل االرض الن الرب قد تكلم 
ئكة أو قديسني يفعلون لن يرتك مالو  سيمسح الدموع عن كل الوجوه

فرح ى تعزية و دموع احلزاىن واملتأملني ويعطذلك لكن بنفسه سيمسح 
املوت ال اهلل كل دمعة من عيوهنم و  يمسحسو ، وأيضا مكتوب "أبدى

مور ن األال وجع فيما بعد ألال صراخ و ال يكون حزن و يكون فيما بعد و 
أن اهلل كتاب مرة أخرى يؤكد الف. (4: 21رؤ )"وىل قد مضتاأل

ل دمعة من عيون أحبائه وال يكن هناك بعد حزن أو بنفسه سيمسح ك
وأفراح   ألوالدهات اهلل  مل سيوجد فقط تعزيأو وجع أو نوع من األصراخ  

 .ال ينطق هبا
 ؟ أىب  صعب يا  قلت: لكن الصرب

ى الثة أمور تساعدك علث  يهقال: فعال  يا ابىن الصرب صعب لكن ف
 الصرب:
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 :الصرب  تستأهلاملكافأة    :أولا 
 السماء  يف  الشهداءنه من  أوك  وكرامات  أكاليل  شخصن يكون للأف

فلكى حيصل شخص على دكتوراه فإنه  ،يستحق الصرب شيءنه أظ 
منتهى    يفويعمل كل ذلك وهو    تعب وجّد وسهر  يفيصرب سنني طويلة  

 يف، كم باألوىل عندما نتأمل  اهلدف الذى يسعى وراءهالفرح من أجل  
املعد والفرح الذى يدوم بال هناية  األبديال تنتهى واجملد  اليتاألبدية 
نت الظروف أو ذلك سنتعزى ونصرب وننتظر مهما كاكل   يفنا إن وثق

هكذا نكون كل حني مع و يقول بولس الرسول "طالت األيام كما 
 .(17: 4تس 1) "لذلك عزوا بعضكم بعضا هبذا الكالم، الرب

فعندما نتذكر إننا سنكون مع الرب كل حني هذا هو الكالم الذى 
 تعزية والفرح.يعطينا ال

 املكافأةأن  يساعدنا على الصرب هو ءشيقلت: متام يا أىب أول 
 لصرب؟الذى يساعدنا على ا  الثاين  ءالشيتستحق الصرب ما هو  

 هو:  على الصرب  يساعد   الذي  الثاين  ءالشيقال:  
 .التعويض يبدأ من هنا  نأ

يكون   لكن من هنا  ،من غري تعزية متاماهذه احلياة    يفيرتكنا    لنفاهلل  
وبرغم  ،متسح دموعنا يتال انيةاحل يدهنشعر بلمسة سالم وفرح و  لنا

يقول الكتاب كما و  ،نشعر بالتعزيةوبرغم املعاناة  ،نشعر بالفرح األمل
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 .اآلن وق امللكوت من نتذ من هنا و  األبديةعربون احلياة  ذخأنإننا 
ويقول ويصرب،    ذلك الفرح فهو الذى يستطيع أن حيتمل  ذى يتذوقفال
ذى ال يتذوق لكن ال  ."الباقيفكم سيكون  بداية  ال  هذه هى  ن كانتإ"

ذا مسكني وسيظل متعب اهلل من هنا فه يف يثق والمن هنا  األبدية
من   األبديةولن يتذوق الفرح ال هنا وال هناك. فكمثل    األبديةهنا وىف  

يثق  من مللن يعيشها هنا لن يعيشها هناك كذلك أيضا التعويض 
  يتقبله من هنا لن جيده هناك.و 

  :وه  تعويضيساعدنا على الصرب لكى نأخذ ال  شيءأما ثالث  
 .انوعود هللا ل

كما هو   نالوعوده    يفصادق  احلافظ العهد ال  األمنيهلنا هو االله  إف
مني احلافظ العهد هلك هو اهلل االله األإن الرب أفاعلم مكتوب "

: 7تث ) "لف جيلأىل إحسان للذين حيبونه وحيفظون وصاياه واإل
د اهلل تذكر وعو   قد طالالوقت    نأشعر  ت  أو  تأملت  أوتعب  تما  فكل  .(9

وأنه كل دمعة من عيوننا   يمسحسنه بإووعوده  ، تذكربالتعويض كل
ويهون علينا  األملون علينا يهّ س كله  هذاف ،ملن يصرب كاليلاأل يعد 

  قلوبنا.  زية متألالفرح والتع  سنجدالوقت و 
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 ذيالنا الفرق بني الظلم حوض ال ننسى،نلخص ما قلناه حىت 
حنتمله  ذى الصليب الوبني ،األشراربسبب الطبيعة الفاسدة والناس 

  باملسيح.  إمياننابسبب  
 السبب،  ليس هو  لكنعن أتعابنا وجروحنا  اهلل هو املسئول    إن وقلنا  

 : احلق والتعويض من اهلل حنتاج  نأخذ  لكيو 
  .نا حقل إن نقتنع    أن -

 .هنطالب بأن   -

  حىت نناله.نصرب  أن   -

 لصرب:ة أشياء تساعدنا على اثالثوقلنا توجد  
 حق الصربتتس  ةاملكافأ-
 لتعويض يبدأ من هناا-
 د اهلل بالتعويض.وعو -


