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لنا رجاء فى المسیح ان تصل ھذه * 
السلسة إلى ید كل شاب مسیحى بأقل 

.تكلفة
یمكنك ان تشاركنا ھذا الرجاء بإھداءھا  *

.ألصدقاءك واحباءك



٣ 
 

  

  قداسة البابا تواضروس الثاني 
  )١١٨ اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية (
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  تقدمي
أصوات   من  العامل  خيلو  مل  مكان  وىف كل  عصر  يف كل 
املتأملني واملظلومني، إن كان من أمراض أو جروح من األحباء  
وتتمخض  تئن  اخلليقة كلها  واحلقيقة  األشرار،  ظلم  من  أو 

  والبشرية مجيعها حتت األمل.  
أو  تيتموا  أطفال  إن كانوا  ء،  األبر ذنب هؤالء  لكن ما 

    !!عانونمرضى يسيدات ترملت أو 
ء  ال يوجد ذنب لكل هؤالء  حلقيقةا ، ولكن يوجد األبر
  كبريين.   حق وتعويضهلم 

يف هذه النبذة ستجد مفاهيم يف غاية األمهية عن املعىن  
للصليب ء وكيف حيصلون احلقيقى  األبر ، وعن حق هؤالء 

  . عليه
االستنارة   يعطى  أن  احلنون  إهلنا  الرب يسوع  نطلب من 

مألذهاننا   لكل  احلقيقية  املفاهيم  ونعلن  ومتعب، لنفهم  تأمل 
وى  أبينا الطو القديسة مرمي وبصلوات  العذراء  أمنا  بشفاعة 
د يف كنيسته من اآلن  قداسة البا تواضروس الثاىن، وإلهلنا ا

  وإىل األبد أمني. 
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 أىب للقاء  طريقى  التشويش   يف  منتهى  يف  وأ 

والقلق، ملاذا يوجد تعب وظلم يف العامل!! ملاذا يتعب أطفال  
ء ويعانون من أمراض صعبة!! ملاذا   ت صغريات أبر ترتمل شا

ويتيتم أطفال رضعان!! أمور متعبة جدًا والتفكري فيها أكثر  
يف   قلت   . عنده   نفسيتعبًا يكون  رمبا  أىب  أسأل  أن  البد 

ت. وصلت   يبدو   ابين وسلمت عليه. فقال ىل: مالك   إجا
 عليك القلق والتعب فيما تفكر؟!   

تؤرقىن  :  قلت التساؤالت  بعض  توجد  أىب،  الصراحة  
ت.    وتتعبىن، وفكرت فيها كثريًا لكن مل أجد هلا إجا

  ابين؟ قال: وما هي تساؤالتك  
ء  ما ه  قلت: مرض وا وعندهم  ولدالذين  و ذنب أطفال أبر

ل فقدوا  ما هو ذنب أرام  ؟!تعب يف أي عضو يف أجسادهمأو  
ن  حيا بداية  يف  مل    ؟!الزوجية  أزواجهن  أيتام  ذنب  هو  ما 

  !؟األمومةحب  أو األبوةيتمتعوا برعاية 
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ء  بينا    هؤالء: كل  قال األمور   .حق  مهلو   أبر   فهذه 
العامل   لطبيعتنادخلت  اخلطية  لدخول  منها    ويعاين   ،نتيجة 

رو ("اجلميع كما هو مكتوب "
لكن   ،إطالقاً هللا    ليس السبب فيها  رمو هذه األو   .)٢٢:  ٨

ذلك   بسبب كل 
فلما    الفاسدة،الطبيعة  

العامل   اخلطية  دخلت 
املوت  معها    ١دخل 

والشر  والظلم  واملرض 
   .واالغتصاب

لكن ما    ،أخطأ  الذيهو  آدم  أبو    أيب.ساحمين     قلت:
ذنب   املعانة؟  يعانوا  حىت الناس  قي  هو  هذه  هو   !كل    ما 
رم وحييتيم    صبحيطفل  ذنب    أو  مبرض صعبيولد    ذنب طفل

مسكينة تفقد زوجها يف    ملةأر ذنب    ما هو   ‼أبوه أو أمهمن  

 
واحد دخلت الخطیة الى العالم وبالخطیة الموت وھكذا اجتاز    بإنسان  كأنما جل ذلك  أمن   ١

  . ) ١٢: ٥رو ("لى جمیع الناس إ الموت 

 أو والحمى والتشوھات، الشلل إن
 الخطیة. عن ناتجة كلھا ھذه األمراض،

 الشرور. كل أصل ھي الخطیة ألن
 النفس أھواء عن الناتجة الشھوات وكل

 إلى كلھا ترجع إنما الشر، أفكار من أو
 .الخطیة

 ٣٧٢ص عظات القدیس أنبا مقار 
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الزوجية وقد يرتك هلا أطفال صغار حيتاجون لرعاية    ابداية حيا
  ملاذا يعمل هللا كل هذه األمور؟  ؟واهتمام
توجد حقيقة مهمة لو أدركنها ستحل لنا هذه    أوال  قال:

  : وهياإلشكالية بسهولة. 
  .هو السبب لکن هو المسئول لیساهللا 

ليس هو السبب ماذا تعىن  أىب بقولك "أن هللا    قلت:
هو    هو  لكن ما  املسئول" 

  الفرق؟  
فتخيل   كبري.الفرق    قال:

إىل   ذاهبطفل صغري كان  
أمسكه املدرسة و  الطريق  ىف 
األ  منجمموعة   رجلهو   شراراألوالد  له  وكسروا  ماذا  ضربوه   ،

  يف هذه احلالة؟   ى ابنهعندما ير  األبسيفعل معه 
قصى سرعة إىل املستشفى  قلت:    لكيلتأكيد سيأخذه 
  يعاجله. 

  رجله؟أبوه هو السبب يف كسر  بذلك يكون هل :لقا
  . األشرار األوالدالسبب هم لطبع. ال  قلت:

الجسدیة ھي  األمراضاعلم أن 
إذ ھو  للجسد،أمر طبیعي بالنسبة 

 .مادي وقابل للفساد
 ق. أنبا أنطونیوس.

 .٩ص  ٤كاتیكیزم ج 
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  ؟عالجهاملسئول عن  ن هوملكن  قال:
  . أبوه لتأكيد قلت:
ةهو السبب يف    ليسفا    قال: ه هو . لكناملتعبني  معا

م  سئول عن شفاء جروحهم وتعويضهم عنامل  .وظلمهم  أتعا
مز  ("فمكتوب "

  أمر ليس له فيه ذنب مثل يعاين من  من  ل  كف  .)٦:  ١٠٣
أن   الضروريفمن    من الناس.  ظلم  مل،ترّ   يتم،  ،صعب  مرض

  يدرك أن ليس له أي ذنب لكن له حق. 
له  قلت: ليس  هلم   ذنب.  لطبع  ليس  أتفهم كلمة  فأ 

مْن لكن    ،ذنب عند  حق!!  هلم  معىن  وكيف   ،حقهم  ما 
  ؟ نهخذو 

عند    قال: خلقهم   نفسه.  هللا حقهم  الذي  هو  ألن هللا 
تعويضهم. عن  مسئولية كاملة  املسئول  فهو  هو    كما  لذلك 

:  ٤٩اش  مكتوب"
    أمور.فهم حمتاجني ثالثة  نهو ذخ كيفأما   .)٤

  أيب؟هم   ما قلت:
  شيء:  أول قال:
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  .أن یقتنعوا به
خذ الشخص حقه والتعويض عن تعبه وآالمه البد  فلكي 

ألنه بدون اقتناعه به يكون احلق أن يقتنع ويعرف أن له حق.  
خذه.    والتعويض قريب منه جدًا وهو ال ميد يده و

وبعد سنني   العشوائية،أمريكا يف اهلجرة    إىلشخص    هاجر
مصنع يف  عمله كعامل  يف  وفقد    أصيب  ،طويلة  العمل  يف 

  أن  مكنامل   من   له حق وإنه  إنفقالوا له    يده،أصابع    إحدى
خذيرفع قضية    :يقوليرفض و  ري لكنه كانتعويض كب و

 يديعلى ذلك كان من املمكن أن أفقد  "نشكر ربنا    -
  .كلها
لك ذلك.   حقك والقانون بيضمن  هذالكن    ربنا.نشكر  -

شيء ولن تضر ختسر  لن    وأنت  هنا.نظام احلكومة  هذا هو  
تعويض أخذت  إن  للحكومة وهذا هو    ،أحد  بع  فاملصنع 

خذ مليون دوالر.    قانون احلكومة. ومن املمكن أن 
.  ال أقبل التعويضأ    ال  ال.- مل    يدي إن  نشكر ربنا    أبدًا

عينه. ال   فقد يده ويوجد من    فقد فيوجد من    ،تصاب كلها
  أريد أي تعويض. 
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له  نهإلرغم    ولألسف ولكن  وتعويض  حق    كان  كبري 
خذه،  بسبب عدم اقتناعه به يف تعب  وعاش طول عمره    مل 

يعمل معه يف  العكس كان    علىوأمل دون أي تعويض. لكن  
 عندماو   ،القانون  يعرفو   األصلأمريكي    شخص  املصنع

نفس   حبقه  اإلصابةأصيب  مليون   ،وطالب  تعويض  أخذ 
قي العمال حيسد  .دوالر  الذي التعويض الكبري    علىه  نو وكان 

  خده.أ
  ؟! حق كيف يعرف الشخص املتعب أن لهلكن   قلت:
"فمكتوب    ،من الكتاب املقدس  تى  القناعة  قال:

"  )  ٦:  ١٠٣مز( .
 هؤالءكل  "  …أو  أرملةأو  يتيم    وأمريض  "  شخصفكل  
ء ة  أبر فاملعا فيها  ،  ليس هلم  ا  يعانو فكل    .ذنبأي  اليت 
العامل    إىل   دخل  الذينوع من الظلم والشر    هي  األمورهذه  

هو   ليسهللا  "  أن  لك  تأوضح  وكما  ،اخلطيةنتيجة لدخول  
س ختلط  أ  يوجد   لألسفلكن  ".  السبب لكن هو املسئول

 تشتكيأن  بدل ما  و   ،هللا هو السبب  نأ  ظنتو   ،اإلثننيبني  
   .منه تشتكي وأتبعد عنه تطالب حبقها على العكس له و 
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أنف حنتاج  و   كىتنش  نحن  و أعن  له  نعرب    منا  الآتعبنا 
  .نطالبه بوعدهاملسئولية و  هلحنمّ وجروحنا ونطالب حبقنا و 


     






 
ا   ،هذا هو ما حيدث كثريًا  أىب  لألسف:  قلت إ حقا 

  !! خدعة شيطانية كبرية
عد عن اإلجنيل ُ ّ   وعدم فهمنا له،  قال: ب ع علينا بركات  ضي

عظيمة،   ونعمّ  نكبرية  معانتناوجعلنا  عن هللا    بقى يف  ونبعد 
روحة   ونشتكى منه بدل من أن نقرتب إليه ونطرح أنفسنا ا
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خذ تعزيتنا وتعويضنا منه. فكما قال الكتاب    يف أحضانه و
"٦: ٤"(هو  .(  

   





 
 ّ ضي املقدس  الكتاب  معرفة  عدم  فعال  "دنيا   ناعقلت: 

  وآخرة"!! 
ن هلم حق هو  :قال فأول سبب ال جيعل الناس يقتنعون 

  سبب هو: ين عدم معرفة الكتاب املقدس. 
 

أن   ريدهمصليب من هللا ي  هو  هم فيه  ظنون أن ما ي  فالكثري
ةوبذلك    .حيملوه ا ويتعايشوا معها  يتقبلوا املعا - اليت يعانو
يتذمر على    ه بذلك ظن إناشتكى يأحد و   تعب   ولو  ،جمربين

  وقتها ترتسم يف ذهنه و ،  األبديةخيسر  قد    ذلكوبالصليب  ل  َمحْ 
تعب الأرسل له    الذيهو  وإنه  صور صعبة عن هللا  الالوعى  
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وحيمله وإن مل يرضى به    ،ظلم حتت مسمى صليبالمل و األو 
من  سوف   داخله و ،  األبديةاحلياة  حيرمه  يف  يتكون  بذلك 

  حية هللا. من  خوف وعدم راحة 
قلت: لألسف هذه األفكار عندي أ أيضا  أىب، لكن  

  احلقيقة؟ هيما 
وبني   ،أن منيز بني الصليبجدًا  ابىن    الضروريمن    قال:

ة الذي ليس لنا فيه أي ذنب.     التعب واألمل واملعا
بكلا  ف   شاعر     

   
     





  
"  مكتوب  وأيضاً 

ألنه  ،ربني واملتعبني   يشعرفا    .)٢:  ١٨" (عب 
مثلنا    والظلم واخليانة   واألملالتعب    ذاقاجلسد    يفكان    عندما
"  أيضاً   ومكتوب   .متاماً     "
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،   ).٢:  ٢(رؤ إننا يف    لميعفا    فأتعابنا وصرب هللا يعرفها متامًا
العامل سيكون لنا ضيقات وأتعاب كما هو مكتوب "

"  )  ١٦يو  :
 ن يرتكنالكنه وعد إنه سيكون معنا ويعطينا الغلبة ول .)٣٣

ة.  ل   ألمل واملعا
نكون مظلومني   ال يريد أن  هللا   نأنعرف  أن    من الضروريف

كل  ف  . أراملوال يتامى وال    عاقات   أن نكون  وال   متأملني  أو
آدم وسقوطه،  أبو  عصيان  بعد  للعامل  دخلت  األمور  هذه 

لصليب من    اوليس هلصليب  هي ال  تليس  لكن أي ارتباط 
ولنا حق أن نشتكى منها ونعلن تعبنا وآملنا    ،قريب أو بعيد

  . قنا وتعويضناحبلب اونط
جيب أن حنمله كما هو  الذيما هو الصليب لكن قلت: 

   أىب؟  اإلجنيلمكتوب يف 
هو أن  ،ابين  اإلجنيلكما هو مكتوب يف   قال: الصليب

إننا مسيحيني، الصليب هو   دواالضطهاحنتمل األمل   بسبب 
أن منوت عن إرادتنا الشريرة وشهواتنا اجلسدية من أجل أن 

نرفض    لوصية املسيح، الصليب هو أن  ىف أمانةحنيا يف قداسة و 
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املعىن   هو  هذا  األبدية.  احلياة  رجاء  أجل  من  الشريرة  املتعة 
للصليب هو   .الصحيح  ليس  والرتمل  واليتم  املرض  لكن 

إطالقاً  موجود يف    املقصود  هو  الصليب" كما  "محل  بكلمة 
   .اإلجنيل

    


  
 

كما    ،منها اخلليقة كلها  تعاينأمور    فالتعب واألمل واملرض
هو مكتوب "

" ) ٢٢: ٨رو( .  



    
       
 

  فيوجد أوجه تشابه وأوجه اختالف بني الصليب واألمل.
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  يريد أن يسري وراء الرب    خيتاره مْن اختيار  هو
 فلينكر  ورائي   يت   أن  أحد  أراد  إنيسوع كما هو مكتوب 

. فالصليب هو )٢٤:  ١٦مت  (  ويتبعين"  صليبه  وحيمل  نفسه
أن خيتار اإلنسان أن ينكر 
وشهواته  ئه  وكرب ذاته 
الرب   وراء  ويسري  ورغباته 
الكاملة.  رادته  يسوع 

 ذلك أو ال وميكنه أن يفعل 
  .يفعل

    هو النتيجة
الطبيعية لدخول اخلطية والفساد العامل، وهذه يتحملها مجيع  

ويعاين    ،رارًا وليس اختيارًا طاخلليقة املوجودة على األرض اض

ات تفوق الضیقات یالتعز إن
تمنح  ألنھاحقا وفعال  واألتعاب

وسط الصعاب  والطمأنینةالھدوء 
الحالیة ، وتعطى الرجاء فى 

 .العتیدة األمور
 ق. أمبروسیوس

كتاب لقاء یومى مع إلھي. ص 
٢٠٦ 
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أملنا   عن  نعرب  أن  وميكن  خمتلفة.  بصور  لكن  منها  اجلميع 
  ونشتكى  متاعبنا.

 اخلطية  عن  الناتج  األمل  وبني  الصليب  بني  اخللط  فخطورة
رادتى الكاملة وال    .العامل  دخلت  اليت هو أن الصليب أختاره 

أشتكى منه بل أتقبله وأفرح به. ولكن الظلم واملرض من حقي  
  أن اشتكى وأعرب عن تعىب وأملى وأطلب بتعويض. 

مهم كان سبب   قلت: أمر  أوضحت يل  أىب  أشكرك  
طويلة وتعب يل سنني  الشي  لكن  . تشويش  هو  الثاين   ء ما 

  ؟ لكي أأخذ التعويض 
خذ التعويض هو أن تقتنع به. أما  قال: أول شيء لكي 

  :ين شيء هو أن
  . هبتطالب 

شيكاملصنع    يف  أصيب  الذي الشخص    إنختيل     أخذ 
-شيكال  مل يصرف  لألسفلكن    تعويضمبليون دوالر قيمة ال

هل بذلك   .معه  بوجودهواكتفى    -لرغم من احتياجه الشديد
لتعويض سواء  س    صغري؟ أوكان تعويض كبري يستفيد 
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  . لطبع ال قلت:
غري  إننا  مؤشر  أكرب  هي  لتعويض  املطالبة  فعدم  قال: 

إن قال الشخص إنه   فحىت  مصدقني أن لنا تعويض أو حق،
فهو بذلك يعرب   ،لكن مل يطالب بهو ن له تعويض  أمصدق  

الضروري   احلقيقي منفالتصديق    .عن أن تصديقه غري حقيقي
  حبقه.يطالب  أن يكون من مثاره أن جيعل الشخص يتشجع و 

جنيه  شخصيكون    کیف مليون  وهو   يف   عنده  البنك 
  واالحتياج وال يفكر أن يصرف من رصيده!!من الفقر  يعاين
 واألبوة ولهيعيش حمروم من الرعاية  شخص يتيم  ل  کیفو 
ته وهو ال يطلب الرعاية واالهتمام مساوي أب   ‼ويشعر مبعا

وهلا عريس   حمرومة من احلب واالهتمام  تعيش  رملةأل  کیف
  !!وال تطلب حمبته ورعايته مساوي يشعر بتعبها واحتياجها

يعيش متعب ومتأمل    مرض صعبعنده  شخص  ل  کیف
وصديق  و  حبيب  تعزيته   مله  يشعر  مساوي له  يطلب  ال 

  !!ومعونته
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حاسس  شايفا طبيب هلو  تظل تنزففتاه جمروحة ل کیف
  ؟!وال تطلب شفاءه ونعمته جبروحها

    
   


   

 

  ؟ لكن كيف يطالبوا حبقهم. ما هي طريقة املطالبة قلت: 
وبسيط:  قال سهل  يطالبفل  ،املوضوع  مثلما   يطالبوا 

كمة  احمليف  حبقه  شخص  
عادلقا  أمام وهللا  ٢ضى   ،

فقط عادل  ليس    قاضى 
أيضا  ،٣ن و حن  أب  لكنه 

 
  . )١١:   ٧  مز( عادل قاض هللا ٢
  ) ٣١: ١تث ابنھ (  اإلنسانكما یحمل   إلھككیف حملك الرب   رأیتالبریة حیث   وفي ٣

 إذسندھش في یوم الرب  إننا
ً یحسبون  أطفاالً نري  صغارا
ً  أبطاالً  مجھولین من  وأشخاصا

بین الشعب احتلوا مراكز البطولة 
كثر من بعض رجال الكھنوت أ

 .والخدام والمبشرین
 العالمة أوریجینوس.

 ٣٠ص  ٣كاتیكیزم ج
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فعرب له    ،٥وأم عطوفة   األخلصق من  أوصديق    ،٤وعريس حمب 
لو أنه  عىن  مب  .لتعويض واملكافأة  تعبك وطالبهو مك  الآعن  

  كنه أن يصلى ويقول:يتيم مي يوجد طفل

      








 






 
  . )٥:  ٦٢اش (  إلھكالعریس بالعروس یفرح بك   وكفرح  ٤
  . )١٣: ٦٦اش ورشلیم تعزون (أنا وفي  أعزیكم أمھ ھكذا أنسان تعزیھ  إك ٥

ات تفوق الضیقات یالتعز إن
تمنح  ألنھاحقا وفعال  واألتعاب

وسط الصعاب  والطمأنینةالھدوء 
الحالیة ، وتعطى الرجاء فى 

 .العتیدة األمور
 ق. أمبروسیوس

 . صإلھيكتاب لقاء یومى مع 
٢٠٦ 
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أن  لليتيم  ميكنالصغرية والكبرية   األموركل    يف  مثل ذلكو 
 األب  كما أن يساعده وحيل مشاكله وحيميه. ف  أنطالب هللا  ي

ألوىلفسئول عن تسديد احتياجات ابنه  املهو    البشرى  كم 
يكون  األباملسيح   تسديد كل   السماوي  عن  مسئول 

من   احترم  يتيم  مكتوب"  أبوه احتياجات كل  هو  كما 

"  ١١ :٤٩(ار( .  
حق   ال يعرف أن لهو  متأملشخص يتيم يكون  نأخسارة ف

و  مقدّ أكبري  تعبه  ن هللا  جبهو  و ر  يقوم  التزامابنفسه    ت ميع 
   جتاهه. األب
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 ستطيع أنمن رعاية واهتمام زوجها ت اليت حرمت واألرملة
تقول  و تصلى   
 

 
 

  



 

الرعاية أن    رملةأل  كبريةفخسارة   من  هلا حق كبري  يكون 
هللا   نأخسارة  .وتعبانةتعيش حمرومة  وهي عند هللا  واالهتمام

يف   يبقني ن وه لألراملتعويض واهتمام ورعاية  ريد أن يعطىي
التعب واملعانة. فمكتوب "

" ) ٥: ٦٨مز( .  
 ميكنه أن  تعب يف أحد أعضاءهلديه    الذي  الشخص  أيضا

  يطالب ويقول

ًا...لكي نحوط هللا  نجتمع مع
بصلواتنا بقوة األذرع فإنھ یسر 

 بعنف كھذا!
 العالمة ترتلیان.

 ١١٤ص  ٣كاتیكیزم ج
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   "  

وله  فخسارة كبرية   متعب  يوجد شخص  مثل   أكاليلأن 
الشهداء القديس  ك  أكاليل  يقول    هل "  خوميوس  األنباما 

 بل  استشهاد؟  مها  وحدمها  واحلرق  األعضاء  تقطع  نأ  تظن
 من  مراض،واأل  الشيطان  من  اليت  اآلالم  واحتمال  النسك  تعب

حزن   وهو.  ٦"الشهيد  هو  فذلك  بشكر  حيتملها يف  يعيش 
 

  ٢٩٦للقمص تادرس یعقوب ملطى ص إلھيكتاب لقاء یومى مع  ٦
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تعويض   ريد أن يعطىي  بنفسههللا    إنخسارة    وكآبة وتعب،
ال يعرف أن له    من مرض، وهو  يعاينيتيم أو ألرملة أو ملن  لل

  تعويض وبركات تنتظره. 
الضروري التعويض  نعلّ   أن  فمن  عن  اجتماعاتنم   ايف 

 نأوجمروح  ومتأملنقول لكل تعبان  أن من الضروري .وعظاتنا
مسئولية   يعطيه له. هذه أنله وهللا بنفسه يريد  التعويض حق
الناس   ن أنم عن احلق والتعويض بدل متعلّ  أنعلى الكنيسة 

م   ا ويظنون أن معا - املتعبة واملتأملة تظل يف تعبها ومرار
هي عقاب أو صليب من هللا    -اليت ليس هلم فيها أي ذنب

  هلم. ويكون هلم حق وتعويض كبري وهم ال يعرفون وال يدرون. 
  سنأخذه بسرعة أم سيأخذ وقت؟! وهل التعويض قلت:
  :هيو  خد التعويض لكي ةثالثالنقطة ال هذه هي قال:

 
أنف حنتاج  ننال نصرب    نحن  هو   التعويض  حىت  فكما 

عب  (  "مكتوب "
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لنا وإن ) ٣٥:  ١٠ لنا ثقة يف تعويض هللا  . جيب أن يكون 
  صرب سيكون لنا جمازاة عظيمة.  

فكما يرفع شخص قضية تعويض أمام احملاكم وينتظر حىت  
وينتظر أيضا حىت حيصل على التعويض الذي  فيها  يتم احلكم
به شيء   ،وعدوه  خذ  فلن  ينتظر  مل  إن  أي أو    ألنه  ينال 

حنن   .تعويض وهكذا 
أ جيب  نطالب أيضا  ن 

حبقنا وتعويضا وأيضا أن  
  ننتظر حىت ننال التعويض.

  قلت: لكن التعويض هل سيكون هنا أم يف السماء؟
االثنني.   يف  التعويض  وىف  قال:  هنا  بيكون  والتعويض 

    .السماء


 
  




كیف نحصل على التعویض

نطالب  الصبر
بھ ھنثق فی
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وىف    ،هنا تعزية وسالم واحتمال وفرح  من   يعوضنا سوهللا  
يقبل التعويض يكون   فالذي  .الشهداء  أكاليلالسعيدة    األبدية

لرغم    يفهنا   الفرح  منتهى 
وىف منتهى التعزية   ،األملمن  

ا من  ةلرغم    وىف   ،ملعا
السالم   من لرغم  منتهى 

بنفسه أل  ،التعب هللا  ن 
  . سيعزيهيكون معه والروح القدس س

نرى كثري من األيتام يف منتهى الفرح أكثر من كثريين لذلك  
ء وأمهات نرى و   .هلم أ

أرامل يف منتهى التعزية 
هلن   اتكثري من الأكثر 
نرى من يعانون    .أزواج

صعبة ض  امر أمن  

 أنتعرضت للتجارب فأعلم  إن
 تعد. األكالیل

 ق. أمبروسیوس
ونصرتنا علیھ ص كتاب الشیطان 

١٥٥ 

 والحرق األعضاء عیتقط أن تظن ھل
 النسك تعب بل استشھاد؟ ھما وحدھما

 الشیطان من التي الماآل واحتمال
 فذلك بشكر یحتملھا من واألمراض،

 .الشھید ھو
 أنبا باخومیوس.

كتاب لقاء یومي مع إلھي للقمص 
 ٢٩٦تادرس یعقوب ص 
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من  لكنهم   أكثر  السالم  منتهى  بكامل  الذين  يف  يعيشون 
يكون س   السماءوىف    ،جزء من التعويض  صحتهم. وهذا كله 

مكتوب   .األبد  إىليدوم  س   الذيالتعويض    قي هو  فكما 
"       

" 
  . فالرب بنفسه سيمسح الدموع عن كل الوجوه)٨:  ٢٥اش  (

أو   مالئكة  يرتك  ولن 
لكن   ،يفعلون ذلك  قديسني

دموع   سيمسح  بنفسه 
ويعطى   واملتأملني  احلزاىن 

أبدى وفرح  وأيضا   .تعزية 
مكتوب "



")  ٢١رؤ :
مرة  )٤ الكتاب  فيؤكد  سيمسح كل  .  بنفسه  أن هللا  أخرى 

يكن هناك بعد حزن أو صراخ أو  دمعة من عيون أحبائه وال  

 األعزاء األحباء أیھاتأملوا 
كانت  إنتاعب الحیاة حتي م

أما  األمدلمدة قصیرة  فإنھاقاسیة 
الصالحات التي تحّل بنا في الحیاة 

 .وباقیة ةبدیأالعتیدة فھي 
 ق. یوحنا فم الذھب.

 ٥٢ص  ٣كاتیكیزم ج
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ت هللا ألوالده وأفراح   وجع أو نوع من األمل سيوجد فقط تعز
ا.     ال ينطق 

للمسيحني للتعويض  لنسبة  هذا  ولنفرض   ،قلت:  لكن 
  شخص غري مؤمن ويعاين ماذا سيكون تعويضه؟

هو موجه للمؤمنني وكله من الكتاب  قال: الصراحة كالمنا  
لتأكيد هلم تعويض ولكن بطرق  املقدس، بينما غري املؤمنني 

فكما هو مكتوب "  ،أخرى. فطرق هللا عجيبة



" ) ٩: ٥٥اش(.    
  ؟ أىب صعب  قلت: لكن الصرب

فعالً    ف  ابينقال:  لكن  صعب  أمور    يهالصرب  ثالثة 
  تساعدك على الصرب: 

 

  الشهداء نه من  أوك  وكرامات  أكاليل  شخصن يكون للأف
حيصل شخص   فلكي  ،يستحق الصرب  شيءأظنه    السماء  يف

وسهر  وجّد  تعب  يف  طويلة  سنني  يصرب  فإنه  دكتوراه  على 
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 الذيويعمل كل ذلك وهو يف منتهى الفرح من أجل اهلدف 
ألوىل عندما نتأمل يف األبدية اليت ال    تنتهييسعى وراءه، كم 

د األبدي   اية إن وثقنا يف    الذياملعد والفرح  وا يدوم بال 
أو   الظروف  مهما كانت  وننتظر  ونصرب  سنتعزى  ذلك  كل 

م كما   يقول بولس الرسول "طالت األ

" )٤تس ١  :
فعندما نتذكر إننا سنكون مع الرب كل حني هذا هو    .)١٧

  يعطينا التعزية والفرح.  الذيالكالم 
قلت: متام  أىب أول شيء يساعد على الصرب هو أن 

يساعد   الذيالثاين  ءما هو الشيو  ،املكافأة تستحق الصرب
  على الصرب؟ 

  هو: على الصرب يساعد الذي الثاين ءقال: الشي
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لكن من    ،تعزية متاما  بدون  يف هذه احلياةيرتكنا    لنفا  
متسح   اليت  انيةاحل  يدهسالم وفرح ونشعر بلمسة    يكون لنا  هنا

لفرح  األملوبرغم    ،دموعنا لتعزية  ،نشعر  ة نشعر   ، وبرغم املعا
الكتاب  كما  و  احلياة    ذخإننا  يقول  هنا  األبديةعربون    من 

من  نتذو   )٥:  ٥كو  ٢( امللكوت    . )٢١:  ١٧(لو  اآلنوق 
ذلك   يتذوق  لذياف

فهو     الذي الفرح 
حيتمل   أن  يستطيع 

"ويصرب،    ن كانت إويقول 
هى سيكون  البداية    هذه  ملْن   ."الباقيفكم  يتذوق   فطوىب 

ف هنا  من  هللا  يف  ويثق  هنا  من  من األبدية  وىف    سيفرح  هنا 
سيكمل  التعويض من هنا    ومْن يتقبل.  سيكمل فرحهاألبدية  

   .تعويضه هناك
لث شيء يساعد على الصرب     خذ التعويض هو:   لكيأما 

 

أمور تساعدنا على الصبر

وعود هللا  التعویض
ایبدأ من ھن

المكأفاة 
تستحق 
الصبر
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 لناوعوده  يفاحلافظ العهد الصادق  األمنياالله  هلنا هوإف
كما هو مكتوب "

  

  

     
فكلما   .)٩:  ٧تث  (
  ن أشعر  ت  أو  تأملت  أو  تعبت

طالالوقت   تذكر    قد 
، لتعويض  كد هللا لوعو 

عيوننا  سنه  ووعوده    تذكر من  دمعة  يعد يمسح كل    وأنه 
ويهون علينا    األملون علينا  يّه س  كله  هذاف  ،ملن يصرب  كاليلاأل

   قلوبنا. الفرح والتعزية متأل سنجدالوقت و 
نا الفرق بني الظلم حوض  ال ننسى،نلخص ما قلناه حىت  

وبني الصليب  ،األشراربسبب الطبيعة الفاسدة والناس  الذي
   ملسيح. إميانناحنتمله بسبب  الذي

 ال خالصنا تمس موراأل بعض توجد
ً  لكننا نفھمھا، أن نقدر  سنفھمھا. ما یوما
 اإلیمان یسیر أن یلزم موراأل ھذه في
ً  العقل، مع ً  لیجعلھ القلب مطھرا  قادرا

  العظیم العقل نور یقبل أن
 أوغسطینوسق. 

لقاء یومي مع إلھي للقمص تادرس 
 ٣٧٢یعقوب ص 
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أتعابنا وجروحنا  هللا هو املسئول    إنوقلنا   ليس   لكنعن 
  احلق والتعويض من هللا حنتاج:  خذ ولكي السبب، هو

  .لنا حق إننقتنع  أن-
 . نطالب بهأن  -
  حىت نناله.نصرب أن  -

  وقلنا توجد ثالثة أشياء تساعد على الصرب:
  تستحق الصرب ةاملكافأ-
  التعويض يبدأ من هنا-
لتعويض. -   وعود هللا 
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