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و�م   طو� ل�م إذا ع�َّ
 دو� فر�در��سن  بقلم

المُ اكن وجه األستاذ �ستشيط غ  ش  اتهم� باتلحرُّ فقد  قة يف وج�.  مزَّ ضبًا وهو يرصخ و�ليق حفنة من األوراق 
عالنات  اإلقد قمت بنرش الفتة ُمعتمدة ىلع لوحة  فب اجلامعة. ما العمل الفظيع اذلي ارت�بته؟  واالعتداء ىلع طالَّ 

قط مثل هذه    دمت. لم أتلقَّ ة. لقد ُص بيَّ الَّ الطُ   احلرم اجلاميع تراعها اخلدمة  ىلع مستوى ة  تعلن عن خدمة كراز�َّ 
 االتهامات القاسية. 

رت أن اخلالف مع هذا الرجل لم ي�ن ميع ىلع اإلطالق، بل مع املسيح. عندما يف ابلداية أردت االختباء. ثم تذكَّ 
َّ اذلي    ذاكيف وسط األلم ألجل    أفرحة جًدا من أن  �صغنت بطر�قة  ألن� تمكَّ   بفرح �سيطاغدرت، شعرت   ن  م   متأل

  لفرح أج�. ختربنا تطو�بة املسيح األخ�ة أنه رغم أن تعي�نا هو جانب صعب من حياة املؤمن�، فهو أيًضا سبب  
 عظيم. 

الرت�� يف هذه اتلطو�بة األخ�ة.  هناك حتوُّ  السابقة اكنت مُ ف ل طفيف يف  هة إىل فئة من انلاس  وجَّ لك اتلطو�بات 
مُ  بالروح،  نعيَّ بصفات  للمساك�  أو  لوداعءل  وأة: طو�  السالم. ل�ن هذل ،  إىل    هصانيع  تنتقل  األخ�ة  اتلطو�بة 

هد.  ن. سوف نُضطَ الضم� املخاطب: "طو� ل�م". يقول املسيح اآلن ألتباعه أن هذا ما سيحدث نلا. سوف نُلعَ 
ض لالعتداء اللفظي، واالعتداء اجلسدي، والتشه�  . سوف نتعرَّ واأل�اذيبلك أنواع الالكم الرش�ر    ضدنا   سيُقال

�ونمُ  سيح. وعندما �دث هذا، �نمن أجل امل    بار�ون.مُ و طوَّ

  للفرح سبيًال للرب�ة، ول�ن هناك ثالثة أسباب ىلع األقل    ا أو االضطهاد أو االتهام زورً   للتعي�ض  قد ال يبدو اتلعرُّ 
 عندما نتعرَّ 

ً
َعالَُم �ُ ، �ب أن نبتهج ألننا ُمنحنَ ض لالضطهاد. أوال

ْ
بِْغُضُ�ْم  ا امتياز املشار�ة يف آالم املسيح. "إِْن اَكَن ال

تَُه. َولِ�نْ  َعالَُم ُ�ِبُّ َخاصَّ
ْ
َعالَِم لاََكَن ال

ْ
ْ�َغَضِ� َ�بْلَُ�ْم. لَْو ُكنْتُْم ِمَن ال

َ
نَُّه قَْد أ

َ
َعالَِم، بَْل    فَاْعلَُموا أ

ْ
نَُّ�ْم لَْستُْم ِمَن ال

َ
أل

َعالَمُ 
ْ
ال ُ�بِْغُضُ�ُم  ذِللَِك  َعالَِم، 

ْ
ال ِمَن  تُُ�ْم  اْخرَتْ نَا 

َ
(يوحنا أ إ١٩-١٨:  ١٥  "  أجل  نا �ِّ عُ   ن).  ألنها   فافرحوا املسيح،    من 

 عالمة ىلع أننا يف املسيح. 

ر املسيح  ذكِّ ب من ب� أبطال اإليمان اذلين سبقونا. يُ ل االضطهاد بأمانة يعطينا سببًا نلُحسَ ألن حتمُّ   افرحوا ثانيًا،  
يَن َ�بْلَُ�مْ ل االضطهاد:" فَِإ�َُّهْم هَكَذا َطَرُدوا احتمَّ تالميذه بأنهم ليسوا أول من   ِ

َّ
نِْبيَاَء اذل

َ
). ال �شارك  ١٢  : ٥" (مىت  أل

 يف املسيح، ولكنَّ   باعتبارنا فقط  
ُ

لوا االضطهاد من أجل املسيح.  القد�س� اذلين حتمَّ   مجاعةما مع لك    ب بطر�قةٍ سَ نا �
سَ احلق اإلل��سبب إعالن    ع�َّ نُ عندما  

ُ
عندما ننظر إىل حياة أوئلك     منظورنا انلبيلة. يتغ�َّ   اجلماعة  ب� ب  ، فإننا �
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بَِديًّا" يفوق لك مقارنة ( نرتك لوا بأمانة. يمكننا أن اذلين حتمَّ 
َ
َة ِضيَقِتنَا الَْوقِْتيََّة" يف مقابل "ثَِقَل َ�ٍْد أ كورنثوس   ٢"ِخفَّ

  �ة. بر العارللمسيح. يصبح اخلزي �ًدا. يصبح  جيًدا تمصبح تاإل�سان  معايرة). يمكننا أن نفرح ألن  ١٧: ٤

عظيمة يف السماء. لم يتم الكشف عن تفاصيل هذه    بمجازاةٍ   نلا الوعد،  ع�َّ نُ ألننا عندما    نفرحثاثلًا، يمكننا أن  
). بينما قد  ١١  :٧العطايا الصاحلة (مىت    يعطي  د من أن اهللا يعرف كيفاملجازاة بالاكمل، ول�ن يمكننا أن نتأ�َّ 

إىل السماء من أجل �ازاتنا. وعلينا يف انلهاية    عنتطلَّ ه علينا أن  نعرف أننعمة اهللا يف هذه احلياة،  ت  �ترب بعض بر�
  له هنا.أن نثق يف أن ماكفآت اهللا سوف تفوق ب�ث� االضطهاد اذلي نتحمَّ 

 

بمدينة  ) Lakeside Presbyterian Church(ة املشيخيَّ  كنيسة اليف  الرئييس رايعالهو  دو� فر�در��سنالقس 
 ت�ساس.  يف والية ليكساوث

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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