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 اجلماعةوسط  فرح 
 إر�ك بان�روفت بقلم 

تتذكَّ  اثلانو�َّ ر خترُّ هل  املدرسة  من  للكث� من�مجك  بالنسبة  تُ   ،ة؟  الفيديو  و�نت صوِّ اكنت اكم�ات  احلدث،  ر 
واألجواء اليت استمتعت بها، قد يعتقد قليلو   مظاهر االحتفالالعائلة حارضة، و�ن األصدقاء هناك تلهنئتك. مع  

ة جلميع طالب  ة األساسيَّ األ�اديميَّ   الُمتطلَّباتأنت فقط قد أ�ملت    ول�ن اخلربة أنك وجدت عالًجا ملرٍض ما.  
ة األو� اليت  هناك �شجيع وتعضيد واحتفال. ر�ما لم ت�ن هذه � املرَّ ومع ذلك، اكن    .الصف اثلانوي انلهايئ

  أنها لم ت�ن األخ�ة. شعرت فيها بمثل هذا الفرح، كما أتم�َّ 

وما إىل ذلك)   مولود جديد،واإلعالن عن  ،وحفالت الزفاف ،جل كيف ستكون أحداث احلياة الكربى (اتلخرُّ ختيَّ 
كتملة. ومع ذلك،  ها ستكون كصنج يرن و�شعر بأنها غ� مُ ستظل حتدث ولكنَّ �تلفة دون أن �شار�ك فيها أحد. 

بعالقات قليلة جًدا ذات مع� وقيمة. هذا    ةسيحيَّ امل احلياة    يعيشونهذا هو احلال بالنسبة للعديد من املؤمن� وهم  
قراءة  بجديًرا باثلناء    ا لزتامً ايهم  أو حىت دل  ة ة أو يقرؤون كتبًا مسيحيَّ ال يع� بالرضورة أنهم ال �رضون كنيسة �ليَّ 

اهللا هلم يف كنيستهم    وضعها ة اليت  ستمرَّ كب� بدون العالقات المُ   لكمة اهللا والصالة. ول�ن، هم يفعلون ذلك إىل حدٍ 
 . ةاملحليَّ 

منح موىس    إىلنظ�ه،    ا م آلدم معينً دَّ منذ بداية الزمان، خلق اهللا اإل�سان يلعيش يف �تمع مع اآلخر�ن. منذ أن قُ 
ة،  موا منه أثناء خدمته األرضيَّ اختيار �سوع اث� عرش تلميًذا يلعيشوا معه و�تعلَّ إىل  خدمة، هل يف كرش�ك   هارونَ 

رإىل املجموعة. لألسف،    الفرد ك دائًما من  اتلحرُّ اكن   ة، وقد  ة و�رتم اخلصوصيَّ العقل الغر� ايلوم االستقاليلَّ   يُقدِّ
  ة تفك� العديد من املؤمن� يف عالقتهم مع املؤمن� اآلخر�ن. إنهم �سيئون �شلٍك كب� ىلع كيفيَّ   ر هذا �شلٍك أثَّ 

احلياة  فهم  مأسوي   خاصة.  شخصيَّ   ةسيحيَّ املأن  وليست  املؤمن�  ة  فإن  اخل ن  مدعوُّ ذللك،  ذواتهم  إىل  من  روج 
لون  فون ىلع أسماء بعضهم ابلعض، و�تحمَّ يتعرَّ وهم  ب.  اعئلة من األخوة اجلدد، ومجيعهم هلم نفس اآلإىل    واالنضمام

ْجِل مون من حياة بعضهم ابلعض، و�شجِّ أعباء بعضهم ابلعض، و�تعلَّ 
َ
عون بعضهم ابلعض ىلع أن �سعوا أ�رث "أل

ُعلْيَا يِف الَْمِسيِح �َُسوَع" (فيلىب 
ْ
 ).  ١٤: ٣َجَعالَِة َدْعَوةِ اِهللا ال

بل هذا هو الطر�ق إىل الفرح. يقول    .د وسيلة للطاعةيف املجتمع ليست �رَّ   هذه املشار�ةفل�ن ال �يسء الفهم.  
مموضوع فرحنا. ومع ذلك،  -بولس أن نفرح يف املسيح   العهد اجلديد.    مجاعةهذا انلبع نهًرا من الفرح يمر عرب    يُقدِّ

 �سبب اعتناءهناك فرح و).  ١٧:  ٣(فيليب    ةسيحيَّ امليف احلياة    نتشبَّه بهم هناك فرح يف وجود اآلخر�ن نلقتدي بهم و
 ) باتلعاطف بل    ملواساتنا هناك فرح يف معرفة أن اهللا قد أعطانا اآلخر�ن  و).  ١٠:  ٤اآلخر�ن بك  يف �نتنا، ليس 
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الوجدانيَّ ب (املشار�ة  �شجِّ و).  ٤:  ١  كورنثوس   ٢ة  للكمته  وطاعتك  للرب  �بتك  أن  كيف  معرفة  يف  فرح  ع  هناك 
أنك  و ).  ٩-٨:  ١�سالونييك    ١(اآلخر�ن ىلع فعل اليشء نفسه   َوَ�َهنُوٌت    ضمنهناك فرح يف معرفة  ُ�ْتَاٌر،  "ِجنٌْس 

َسٌة، َشْعُب اقْتِنَاٍء" ( ٌة ُمَقدَّ مَّ
ُ
 ).  ٩: ٢بطرس  ١ُملُويِكٌّ، أ

ة أو ملشاهدة اآلخر�ن  ة يف كنيستك املحليَّ شخصيَّ ال  عن  دع� أ�ون واضًحا. هذه ليست دعوة ل�خول يف مسابقة 
ل يف رجاء  تأصِّ ة ومُ ث عن يشء أ�رث أهميَّ أمامك. إن� أحتدَّ   ةسيحيَّ امليعيشون حياتهم  السعداء يف حياتهم وهم  

). اإل�يل هو مصدر ووقود فرحنا. و�ما أن جذوع األشجار  ١٠:  ١  �سالونييك  ١إ�يل �سوع املسيح و�يئه املوعود به (
ا لكنيسة  ة داخل ااملرتابط  اجلماعةألخشاب األخرى، هكذا املؤمن �ترب فرًحا أ�رب يف  حترتق أ�رث يف كومة من 

:  ١٢ة. يأيت هذا الفرح من مرتفعات جبال االبتهاج مع الفرح� والوادي املنخفض للباكء مع ابلاك� (رومية  املحليَّ 
ل الروح  لكمته، و�يف ُ�وِّ تربهن صدق  ي). كيف �دث ذلك؟ من خالل رؤ�ة كيف تدعم يد اهللا شعبه، و�يف  ١٥

 . ةة إىل االهتمام والرأفة باآلخر�ن يف وسط اعئلة كنيستهم املحليَّ القدس انلاس بعيًدا عن مصلحتهم الشخصيَّ 

، من أين ستبدأ؟ ماذا ستطلب من ر�نا وملكنا العظيم؟ أقرتح أن تنت� من قراءة هذه املقالة؟ عندما  كوماذا عن
د ميعاد ملحادثة ما، حدِّ وة. اتلقط اهلاتف، كنيستك املحليَّ   �واختاذ خطوة أخرى ي�ون أحد األما�ن للبدء هو 

س يف منتصف األسبوع. ابدأ  قدَّ ًرا إىل دراسة الكتاب المُ بكِّ أمكث قليًال بعد انتهاء خدمة يوم األحد. احرض مُ ثم  
 من أجلهم يف مس�تهم  يمكنك أن تص�ِّ عهم يف األسبوع املايض. اسأل اآلخر�ن كيف  ا شجَّ يف سؤال اآلخر�ن عمَّ 

 . للفرح وستظهر دالئل نعمة اهللا شهيَّتك ببطء سزتدادمع املسيح. يف لك هذا، 

�رض هذا ايلوم اعئلتك يف املسيح  أن    أتم�َّ ج نهايئ واحد يف انتظاره. عندما يأيت يومك،  خترُّ حفل  لك مؤمن دليه  
ل بيوم �يئك حيث ي�ون فيه  ،  "نفيسشعر �سالم يف أاذلين سيعلنون بثقة ترنيمات مثل " اليت تُعلن "يا رب، عجِّ

 . احلقييق. يف ذلك ايلوم، سيعرف اجلميع الفرح "عيانًا إيما� 

 

 والية فلور�دا.  يف كنيسة انلعمة بمدينة ميا�،  القس إر�ك بان�روفت هو رايع

 

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