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رَُحوا لُكَّ ِح�ٍ 
ْ
 اف

 بقلم ا�ش. يب. �شارلز االبن 

يف ترمجتنا  آيةأقرص  إنها  .�َُسوُع" : "بََ�ى٣٥: ١١يف العهد اجلديد؟ اإلجابة الواضحة � يوحنا  آيةأقرص  تعرفهل 
  ة قص�   إنها آية   .ِحٍ�"  لُكَّ   : "افْرَُحوا ١٦:  ٥�سالونييك    ١يف العهد اجلديد ايلونا� �    آيةللكتاب املقدس. ول�ن أقرص  

 آثار كب�ة.  هلا 

�ن أ�رث من مصطلح  و� األوائل. ب� املسيحيِّ  عبارة عن شعارهذا املصطلح اكن " � دعوة للفرح. افْرَُحوا لكمة "
كورنثوس    ٢). واستخدمها بولس كلكمة وداع (٩:  ٢٨ة (مىت  ة. استخدمها �سوع كتحيَّ حتيَّ لكمة  للعبادة، فقد اكنت  

". ول�ن �م سيكون مقدار التشجيع إن دخلنا  ودااًع " أو "مرحبًا  بعضنا ابلعض ب�لمة "ي �ما  ). اعدةً ١١: ١٣
 لفرح. �رض بعضنا ابلعض ورحلنا منه بدعوة ل

السعادة  فح أن الفرح أ�رث من �رد السعادة.  وضِّ ت  إنها وصيَّةىلع الفرح.  �  �س بولس القدِّ   ، حثَّ ١٦:  ٥�سالونييك    ١يف  
هذا  . فأن ي�ون سعيًداىلع    ا رد فعل اعطيف ىلع الظروف املالئمة، أو املمتعة، أو املجز�ة. ال يمكنك أن جترب شخًص 

. وهو  ضارع � أن يفرحوا. هذا األمر بالفرح هو يف صيغة املهللا يأمر املسيحيِّ ىلع ما �دث للمرء. ول�ن ا يعتمد
هذا اتللكيف اإلل�  ي�ون من السهل قبول  وصية صعبة.    ١٦:  ٥  �سالونييك  ١يع� "استمروا يف الفرح". ما �عل من  

فرح.  إىل التدعو  اليت  ناسبات  املو  ،سباباألوقات، واأل  هناك العديد من،  يف الواقعفرح.  إىل الببساطة    يوجهنا إن اكن  
 ؟ لك ح�. كيف يفرح املسييح األحيانيف بعض فقط ول�ن األمر هو أن نفرح لك ح�، وليس 

م  � يف لك ىلع لك املسيحيِّ هذه الوصايا نطبق ت .ادلائمة لإل�يل" الوصايا " ما يُعرف باسم ١٨ -١٦: ٥�سالونييك  ١تُقدِّ
ٍء".  لُكِّ  يِف  اْشُكُروا  .انِْقَطاٍع  بِالَ  َصلُّوا  .ِح�ٍ  لُكَّ  ُحوا لك ظرف. "افْرَ � ماكن و هذه الوصايا مألوفة. قد ت�ون يَشْ

نَّ ايا ترب�ر هذه الوص جتاهليتم ما ول�ن اغبًلا 
َ
ر�د  نهل  .ِجَهِتُ�ْم"  ِمنْ  �َُسوعَ  الَْمِسيِح  يِف  اهللاِ  َمِشيئَةُ  ِ�َ  هِذهِ  : "أل

أن نفرح لك ح�، وأن نص� بال انقطاع، وأن �شكر يف لك   � أي موقف؟ إن إرادة اهللاعلم إرادة اهللا نلا يف نأن 
ما هو أ�رث من الظروف    د رويح إن لم ن�ن فرح�، ومصل�، وشاكر�ن. إن إرادة اهللا حلياتنا تع�. �ن يف تمرُّ يشء

 ة جتاو�نا مع تلك الظروف. كيفيَّ  اليت نواجهها. إنها تع�

ق فقط باإليمان تحقَّ ت بلاإلرادة.  بفعلق ال تتحقَّ هذه الوصية ا أن نفرح لك ح�. ل�ن طاعة إنها إرادة اهللا نل
". هذا هو مفتاح حياة الفرح. من لم  �َُسوعَ  الَْمِسيِح  يِف باملسيح. إن فرح املؤمن اذلي ال ينت� هو إرادة اهللا نلا "

ون عندما �شعرون  ، و�صلُّ أحيانًا  يِّنوناملتد يفرح اهللا، وال يصلون هللا، وال �شكرون اهللا. ب�لصوا ال يفرحون 
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املؤمنون لك ح�، و�صلون بال انقطاع،  يفرح  . ول�ن  �شلٍك جيِّد عندما �س� األمور    �شكرونبالرغبة يف ذلك، و
� . بل ها ، وفخاخاتعابها احلياة، و بمخاطرر املؤمن ألننا ال نتأثَّ  استجابة تليسهذه . و�شكرون يف لك يشء

 لحياة ألننا يف املسيح �سوع. استجابتنا ل

مة،  يَّ لِّ الرب �سوع خطابه الودايع يف العُ   اختتم  عندما  رشادات األخ�ة اليت أعطاها للتالميذ  هلذه اإل  مثً�ا   ا رشحً   قدَّ
َعالَمِ  يِف . َسَالمٌ  يِفَّ  لَُ�مْ  يِلَُكونَ  بِهَذا لَكَّْمتُُ�مْ  : "قَدْ قائًال 

ْ
نَا : ثُِقوا  َولِ�نْ  ِضيٌق، لَُ�مْ  َسيَُكونُ  ال

َ
َعالََم"  َغلَبُْت  قَدْ  أ

ْ
ال

حلقييق ليس غياب الواقع السليب، أو االرب من تالميذه أن يعيشوا يف سالم. ل�ن السالم  أراد). ٣٣: ١٦(يوحنا 
� من املشالكت عب. احلقيقة � أن تالميذ املسيح سيكون هلم ضيق يف هذا العالم. �ن لسنا معفيِّ املؤلم، أو الص

د  هدِّ قل انلفس، وتُ ثالضغوط اليت ختترب اإليمان، وتُ   سيجلبباع �سوع  تِّ ا  فإن  ،من ذلك  العكسىلع  ألننا يف املسيح.  
يمكننا  ومع ذلك،  .  نفسهاملوت  حىت  سنواجه    واخلسارة.  ،اإلحباطو  ،الرفض و  ،االضطهادو  واحلزن،  ،املرض   مثل  احلياة

عأن   هذا ألن املسيح قد غلب العالم. لك وسط  نتشجَّ

  �ب أساسيَّان شيئانهناك 
ً

، العالم م�ء بالضيق. ول�ن ثانيًا، أن تعرفهما عن العالم بصفتك تابع للمسيح. أوال
ة السيادة ليس  اجلريء للسلطة لكيَّ  اإلعالن، هذا الضيق مغلوب. فالرب قد غلب العالم. هذا من ذلك واألهم
ظلم أخاليق، وألم جسدي، وعذاب رويح، اكن �سوع    ب�ل ما فيه منبعد القيامة. فقبل الصليب،  حدث    ا ترص�ً 

َّ  يلُعلن: "ُدفِعَ  قد غلب العالم بالفعل. من ُصلب عن خطايانا قام ثانيةً 
َ

َماءِ  يِف  ُسلَْطانٍ  لُكُّ  إِيل رِْض" (مىت   وىلََعَ  السَّ
َ
األ

١٨: ٢٨ .( 

َمن  هو من األموات قام املسيح املصلوب والمُ فال تملك اللكمة األخ�ة.  لكنها حت�.  أمرالضيقات يف احلياة إن 
اعملك اخلاص.  األعباء يف �شمل لك الرب�ت ووهذا الرب �سوع املسيح ىلع السماء واألرض. يملك العالم.  غلب

 افرح بهذا احلق املجيد اآلن و�ىل األبد. 

 

بوالية  دجاكسونفيل،    مدينة  ة يفم يف كنيسة شيلوه مرتو�ويلتان املعمدانيَّ علِّ مُ   �شارلز االبن هو قس  ادلكتور ا�ش. يب. 
م مُ ، وهو )It Happens after Prayer(من الكتب، بما فيها  العديدف ؤلِّ هو مُ و فلور�دا.   The On(برنامج  قدِّ

Preaching Podcast.( 

 

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