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 به إىل األبد  اتلمتُّع
 سينلك� ف�جسونبقلم 

"لقد استمتعت بذلك حًقا!"    :قائل�  أحيانًا �شلك عفوي   ظب احلضور بالواعَّ يرحِّ باب الكنيسة،  عند  أثناء املصافحة  
بيدي ىلع يد الُمصافح  دًة ما أقبض اع" ال ينبيغ أن أقول ذلك حًقا، أليس كذلك؟ أه!" : واليت يتبعها ىلع الفور—

املسييح ىلع  اإليمان    أسئلة وأجو�ةديلل  "أال �شجعنا السؤال األول يف    :، وأقول بابتسامةٍ ساًك بيده قليًال ُم أ�رث    بقوةٍ 
 "به إىل األبد، فلماذا ال نبدأ اآلن؟  اتلمتُّع إذا أردنا  القيام بذلك؟

ما " :تساؤليف ال حبكمةٍ  ز. يواصل ديلل أسئلة وأجو�ة وستمنسرت الُموجَ جيدهتم  دون باهللا  اتلمتُّعبالطبع، ال يمكننا 
س �توي ىلع  قدَّ الحظ أن الكتاب المُ " ل�ن ع به؟ة تمجيده واتلمتُّ هنا �و كيفيَّ هو القانون اذلي منحه اهللا يلوجِّ 

هنا ل�ن كيف يوجِّ   اهللا، تلمجيد باتلوجيهاتم�ء  سقدَّ الكتاب المُ   نعلم أن. ع باهللا و�ذلك تمجيدهلتمتُّ ل "قانون"
 ع به"؟أن "نتمتَّ 

يًْضا: افْرَُحوا " :ا ا اختيار�ًّ وليس أمًرا إضافيًّ  ة ع باهللا وصيَّ إن اتلمتُّ 
َ
قُوُل أ

َ
  ). ٤: ٤" (فيلىب ِافْرَُحوا يِف الرَّبِّ لُكَّ ِحٍ�، َوأ

 ؟ أليس كذلك"، باألمرال يمكننا أن "نبتهج  ول�ن كيف؟

  ون تصميًما ىلع ينمُّ  ة جيًدااذلين يتبعون اتلوجيهات الكتابيَّ س أن املؤمن� قدَّ يُظهر الكتاب المُ ، ومع ذلك، صحيح
 عن حبقوق م قدَّ  .الرب يف يفرحون  سوف  الفرح.

ً
  وقد مارس  ).١٨-١٧: ٣(انظر حبقوق  هذا يف األيام الصعبةمثاال

ا ىلع اختبار لك ما يأمر به الرب، بما يف ذلك الفرح، واستخدام  تصميًما قو�ًّ   ، وهوال"اإليمان الفعَّ ما أسماه أجدادنا "
د اهللا  مجِّ واليت �ب أن نالحظ أنها تُ —ما ي� أر�ع من هذه الوسائل . فيللقيام بذلكنلا الوسائل اليت وهبها اهللا 

 .  أيًضا 

 : اخلالصيف الفرح  

فَْرُح بِِإهِل َخاليَِص " . بيسوع املسيح ه نلا باهللا االستمتاع باخلالص اذلي يعطي اتلمتُّعيع� 
َ
يفرح  ). ١٨: ٣(حبقوق  "َوأ

حتديًدا باراًع   ١٤-٣: ١أفسس  م رسالةقدِّ تُ  . هنا،كذلك  �ب علينا �ن  ذلا   .)٣٢، ١٠-٩، ٧-٦:  ١٥نا (لوقا اهللا خبالص
جات ىلع سلم  در، أو مثل نبتهج به دائًما اإل�يل اذلي �ب أن   . إنه مثل االغتسال يفيف املسيحاذلي هلذا اخلالص 
 املصادر ، فإن  نفرحا أن  بينما يُطلب منَّ ).  ١٠:  ٨تنا (�ميا  نلخترب فرح الرب اذلي هو قوَّ   ، وذلكقه كثً�ا �ب أن نتسلَّ 

 . املسيحبللقيام بذلك � خارج ذواتنا، وال نعرفها إال من خالل االحتاد 
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 : اإلعالنيف الفرح  

ىلع ذلك مراًرا، إذ "يفرح"   ١١٩مزمور  �شهد س.قدَّ يف الكتاب المُ اإلعالن املوىح به ينتج الفرح من خالل اتلهام 
ِغَ� " : اكتب املزمور �شهادات اهللا

ْ
، ١٦٢، ١٠٣، ٧٧، ٧٠، ٤٧، ٣٥؛ انظر أيًضا اآليات ١٤: ١١٩" (مزمور َكَما ىلَعَ لُكِّ ال

ل).  ١٧٤ يقصد  ). هل  ١١: ١٥" (يوحنا تُُ�ْم بِهَذا ِليَكْ يَثْبَُت فََريِح ِ�يُ�ْم َو�ُْ�َمَل فَرَُحُ�مْ لَكَّمْ �سوع " يف لكمات  تأمَّ
ال  .  الكهما صحيح باتلأ�يد  ؟أن ي�ون فرحه فينا حىت ي�ون فرحنا اكمًال   أم  ،فرحنا   لكمَ فيُ أنه سيجد فرحه فينا  

نعطي أنفسنا أقىص قدر  الطر�ق إىل الفرح هو أن  . إذن،عندما نعلم أنه �د فرحه فينا  إال يف الرب �د فرًحا اكمًال 
 إىل الفرح.   اجلائعة نفسإنه غذاء الفرح لل. )١٦: ٣ كولويس ( بغ� �س�ن فينا  �علها ولكمة اهللا ل من اتلعرُّض 

 :الرش�ةيف الفرح  

لكنيسة � أورشليم اجلديدة،  . فا ع بها يف رش�ة الكنيسةيف العبادة اليت نتمتَّ  قههناك فرح يف الرب �ب أن نتذوَّ 
الصالة  رش�ة التسبيح و). يوجد الفرح بغ� يف ٢: ٤٨(مزمور األرض لك املدينة اليت ال يم�ن إخفاؤها، فرح 

  ؛ ةأاغ� روحيَّ وبيح ا �سو ام�مزوالرتنُّم بلكمة اهللا، من وعظ وال القدس؛ راعية الروحو�  القدس؛ الروح بقيادة
قلو�نا   تهتفو� املقابل،  . )١٧: ٣(صفنيا  فَرًَحا يبتهج الرب بنا  واخلمر.  اخلزب من ناولواتل واستقبال ماء املعموديَّة

 فرًحا به.  

 : الفرح يف الضيق

  ات منظور كتايب، فإن الضيق من .الضيق ومن خالهل يف وسط �تربه هناك فرح ف .ةبالفعل مفارقة إهليَّ ت�من هنا 
من أجل   احتمل الضيقاتاذلي  ىلع صورة ذاكبة اليت �ستخدم آالم احلياة وظالمها لتشكيلنا ؤدِّ � يد اآلب المُ 

  ونفتخر يف ضيقاتنا يقول بولس إننا نبتهج ). ٢٩: ٨؛ انظر رومية ١١-٥، ٢-١: ١٢الرسور املوضوع أمامه (عرباني� 
ا " ألن يَق يُنِْشُئ َصرْبً -٢: ١؛ يعقوب ٨-٣: ١بطرس  ١( د بطرس و�عقوب نفس املبدأيردِّ ). ٤-٣: ٥" فينا (رومية الضِّ

 .  الفرح نتجتُ أيًضا فحسب بل ة ال جتلب االستقرار إلهليَّ يف العناية اراسخة يد اهللا أن إن معرفة ). ٤

)  ٢ىلع رجاء �د اهللا (اآلية  االفتخاريقودنا بولس من  ،١١-١: ٥رومية  . يفباهللا نفسه يؤدِّي إىل االفتخارلك هذا 
�د غ�   ).٤: ٤٣؛ انظر مزمور ١١ اآلية( باهللا نفسه االفتخارإىل ثمَّ ) ٣(اآلية  اتاذلي يأيت يف الضيق االفتخارإىل 

تمجيد اهللا هو الطر�ق   ، إذ �ربه بأنها الفرح قد أعمإبليس اذلي �رسق  ق، ألن كذبال يُصدَّ  أمًرا ؤمن هذا امل
أن العكس �دث فيه �سبب خالصنا، من خالل ول�ن �شكر اهللا أن املسيح قد أعلن  .إىل عدم الفرح  الرس�ع

 . اتالضيق  �واسطةبار�ة، وإعالنه، يف رش�ة العبادة المُ 
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  ). ١١: ٥١(إشعياء ىلع رؤوس�م  فرح أبدييل�ن حًقا ، نعم!  استمتع

 

ف�جسون هو عضو هيئة اتلدر�س يف خدمات يلجون� وأستاذ استشاري لعلم الالهوت انلظا�   نلك�يادلكتور س 
ة األو� يف مدينة كولومبيا، يف لكية الالهوت الُمصلَحة. شغل سابًقا منصب الرايع األسايس يف الكنيسة املشيخيَّ 

 املبوالية ساوث اكروالينا، وقد كتب أ�رث من عرش�ن كتابًا، بما يف ذلك "
ً

 ). The Whole Christ" ( سيح اكمال

 

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