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 الفرح اذلي ينئ فينا 
 مايك بوملان بقلم  

َحَسٌن  "   أنه:  علنأ ، إذ نظر اهللا إىل لك ما خلقه والعمل اذلي قام به اهللا يف اخللقنهاية    عنديبدأ حبثنا عن الفرح  
ا   —   ول�أبو�نا األد  ة من خالل تمرُّ باخلطيَّ   سنة �شلك جوهري هذا اخلليقة احل   تمأسوي، فسد   ول�ن �شلٍك   ."ِجدًّ

د نلا الرسول  ول�ن حىت يف أحلك اللحظات، يطل الرجاء، إذ يؤ�ِّ  ى إىل أن حتل لعنة اهللا �ل بر�ته.أدَّ اذلي  د  مرُّ اتل
 بولس أنه سيأيت ايلوم اذلي سيجعل اهللا فيه بر�ته تتدفق ألبعد ماكن تتواجد فيه اللعنة: 

َِليَقُة لِلْبُْطِل  
ْ
ْخِضَعِت اخل

ُ
ْجلِ   ِمنْ   بَْل   َطواًْع،  يَْس لَ   إِْذ أ

َ
ِي  أ

َّ
خْ   اذل

َ
نَّ .  الرََّجاءِ   ىلَعَ   َضَعَها  أ

َ
َِليَقةَ   أل

ْ
  اخل

يًْضا   َ�ْفَسَها 
َ
َفَسادِ   ُ�بُوِديَّةِ   ِمنْ   َستُْعتَُق   أ

ْ
   ال

َ
�َّةِ   إِىل ْوالَدِ   َ�ْدِ   ُحرِّ

َ
نَّ   َ�ْعلَمُ   فَِإ�َّنَا .  اهللاِ   أ

َ
َِليَقةِ   لُكَّ   أ

ْ
  تنَِئُّ   اخل

ُض     َمًعا   َوَ�تََمخَّ
َ

يًْضا ننَِئُّ    َ�َقْط،  هَكَذا   َولَيَْس .  اآلنَ   إِىل
َ
ْ�ُفُسنَا أ

َ
ُْن أ

َ
وِح، � يَن نَلَا بَاُكوَرُة الرُّ ِ

َّ
ُْن اذل

َ
بَْل �

ا بِالرََّجاِء َخلَْصنَا"
�َّنَ

َ
ْجَساِدنَا. أل

َ
َ فَِداَء أ ْ�ُفِسنَا، ُمتََوقِِّعَ� اتلَّبَ�ِّ

َ
 ) أ ٢٤-٢٠: ٨(رومية   .يِف أ

بمقداٍر  �تلط فرحنا    حيث  و�يئه اثلا�لمسيح  ل  األول  يجء املالفرتة الفاصلة ب�    يف  — "  بِالرََّجاءِ يعيش شعب اهللا "
 رتبط بعالم ساقط.األن� المُ ال ُ�ىص من  

 فكيف يمكننا أن �ساهم يف ضمان أال يغمر األن� فرحنا؟ 

 : ه ؤالفرح وأعدا

 ما نواجهه: ب  ٣-١: ٢أعداء، وختربنا رسالة أفسس  هل لفرحا

 َ َعال
ْ
ال َدْهِر هَذا  َحَسَب  َ�بًْال  ِ�يَها  َسلَْكتُْم  الَّيِت  ََطايَا، 

ْ
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َّ

وِح اذل ْ�نَا َرئِيِس ُسلَْطاِن الَْهَواِء، الرُّ يًعا ترََصَّ يًْضا مَجِ
َ
ُْن أ

َ
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َ
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َ
أ ِبيَعِة  بِالطَّ َوُ�نَّا  فاَْكِر، 

َ
َواأل ََسِد 

ْ
اجل َمِشيئَاِت  اَعِمِلَ�  َجَسِدنَا،  َشَهَواِت  يِف  بَيْنَُهْم  َغَضِب  َ�بًْال 

ْ
ال

يًْضا 
َ
َاقَِ� أ

ْ
   .اَكبل

اتَّ املسيح،    بدون قد  العالم،    بعنا كنَّا  هلذا  الرش�ر  انلموذج  الشيطان  وعملنا باختيارنا  به  أمر  خلدمة   عشنا و  ،ما 
 . هؤالء واآلن، بصفتنا خطاة مفدي�، �ارب ضد قتلة الفرح  شهواتنا.
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 : من أجل الفرح الرصاع

 .باستمرار فرحنا أعداء  إخضاعإذا أردنا أن يز�د فرحنا بالرب، فيجب 

، تأمَّ 
ً

 نا بدائل للمسيح لن �ُشبعو�    . أفراًحا تافهة ومبتذلةسيجعلنا العالم نتب�َّ  العالم فرحنا.  هاجمل كيف يأوال
األوثان  إن  أبًدا.   رثاء�  هذه  عبادة  و�لز    موضوع  بأنه  وصفعندما  )  David Wells(ديفيد  "اتلعب�   :"العالم" 

بمسيحه. عالوة   اإليمانوصاياه، أو  اعةطأو  قبول احلق اإلل�،أمام اهللا، أو  السجود اجلمايع عن رفض لك �تمع 
   .الساقطة كبديل عن اهللا وحقه" �َّة تخدمه البرش�سىلع ذلك، فإن "العالم" هو ما  

الت املسيح، علينا أن نتجنَّ بحلماية فرحنا   عمل  يتقوَّى  ).  ٢:  ١٢د أذهاننا (رومية  ي بتجد نتغ�َّ   و�نالعالم  ب  شبُّهب 
ع أذهاننا ب�لمة اهللا تصبح األشياء تتشبَّ فح�  .  اهللا  للكمة  اجلاد خالل استخدامنا   الروح القدس هذا يف حياتنا من

   .ونعمته اهللا  عجيب يف ضوء �د  ة خافتة �شلٍك األرضيَّ 

  ٣٢-٣١:  ٢٢ة هلذا يف لوقا  إيماننا. نرى صورة حتذير�َّ   هجومه ىلعل كيف يهاجم الشيطان فرحنا من خالل  ثانيًا، تأمَّ 
حذَّ  قائًال ر  حيث  الشيطان  رغبة  من  بطرس  ُ�َغْر�ِلَُ�ْم    :�سوع  ِليَكْ  َطلَبَُ�ْم  يَْطاُن  الشَّ ُهوََذا  ِسْمَعاُن،  "ِسْمَعاُن، 

ْجِلَك ِليَكْ َال َ�ْفَ� إِيَمانَُك"
َ
ِنَْطِة! َولِك�ِّ َطلَبُْت ِمْن أ

ْ
   .اَكحل

 ال يؤمن به؟   مسيٍح بن يفرح فرحنا أيًضا. ألنه مَ   إيماننا بيسوع، يرتاجعن تعرثَّ و�ر اإليمان. ير�د الشيطان أن يدمِّ 

من أجلنا، �ارب الشيطان من خالل تغذية إيماننا بوعود اهللا. هذا هو خط اهلجوم    املسيحشفاعة  و�ينما نتلكَّ ىلع  
سقط  تُ س بالفعل "لكمة صغ�ة    ."إهلنا حصن عظيم"  ته العظيمة عن املعر�ة بعنواناذلي وصفه مارتن لوثر يف ترنيم

 ".الشيطان

  ة اليت بداخلنا فرحنا. عندما �سلك حسب اجلسد، فإننا ال �سلك حسب الروح ل كيف تهاجم اخلطيَّ وأخً�ا، تأمَّ 
ميت اجلسد (رومية  ). ذللك، �ب ىلع املؤمن أن يُ ٢٢:  ٥هو الفرح (غالطية    القدس   ، وجزء من ثمر الروحالقدس

ة ة أو اخلطيَّ قتل اخلطيَّ ا):  John Owen(  جون أو�ن  ىلع قولاألمر    هذا  يم�ن أن نُطبِّق).  ١٠-٥  :٣؛ كولوىس  ١٤-١٢:  ٨
 ستقتل فرحك.  

فإىل أن  ).٢:  ٥ة. ل�ن فرحنا ينئ "ىلَعَ رََجاِء َ�ِْد اِهللا" (رومية  ينئ حتت وطأة اخلطيَّ   �ترب الفرح املسييح يف اعلمٍ 
"ِليَكْ يَثْبَُت فََريِح ِ�يُ�ْم  قائًال:  ل فرحنا يف شخص املسيح اذلي يدعونا نلفسه  ذلك ايلوم العظيم، �ستمر يف تأصي  يأيت 

 ).  ١١: ١٥َو�ُْ�َمَل فَرَُحُ�ْم" (يوحنا 
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ة وراىع أسايس ب�نيسة  ة اجلنو�يَّ ة الالهوت املعمدانيَّ �ليَّ بلوعظ املسييح  لادلكتور مايك بوملان هو أستاذ مساعد  
 . لو�زفيل بوالية كنتايكمدينة يف ) Cedar Creek Baptist Church( ة املعمدانيَّ سيدار كر�ك 

 

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