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 احلقييق مقابل الفرح    السطيحالفرح 
 جو هوالند بقلم 

ما لم ت�ن ابن مرص�، وهو ما أنا عليه  هذا    —  ه معظم انلاسة، أو ىلع األقل هذا ما يظنَّ لَّ ة ُم األعمال املرصفيَّ 
ا يف صبيًّ بالفعل. يف الواقع، ب� احل� واآلخر، اكن وادلي ُ�رض� معه ملاكن عمله، و�شغل� ب�ل ما يعتقد أن  

فة،  ز�َّ انلقود المُ  عرض باتلحديق يف املطاف . اكن دائًما ينت� يب  مثً�ا لالهتمام يف ابلنك العارشة من العمر سيجده
  سِّ توو� عبارة عن حقيبة مُ 

ً
معرفة  نك  يمك  كيف  حضيتومع    فةز�َّ ومُ   ةيَّ قيقحطة احلجم تعرض جنبًا إىل جنب أمواال

 . الفرق

ه أيًضا إنَّ بل  يف ابلنك،    لصيبد أمر مث� لالهتمام  فة ليس �رَّ ز�َّ والمُ   ةاحلقيقيَّ اتلمي� ب� األموال  إن القدرة ىلع  
ف. قد ال ت�ون قد  ز�َّ والفرح المُ   قييقاحل ق األمر بمعرفة الفرق ب� الفرح  خاصة عندما يتعلَّ   ، مثال توضييح هام

ره أ�رث يف قدِّ ا نُ ة الفرح. �ربنا الفرح عمَّ هميَّ ر يف مدى أمبارش القيمة ب� املال والفرح، ل�ن فكِّ   ر�طت �شلٍك 
د مَ   ؛احلياة ف أو السطيح؟ للقيام بذلك، �ب أن ز�َّ . ذلا، هل يمكنك اكتشاف الفرح المُ ن �ن كأشخاٍص إنه �دِّ

، غالُمتوف، ز�َّ المُ  :ت�ون قادًرا ىلع اتلمي� ب� أر�عة أنواع من الفرح  الزائل، واألبدي.  و�ِّ

المُ  تزو�هو  ف  ز�َّ الفرح  المُ   رأ�شع  الفرح  احلقييق.  هو  ز�َّ للفرح  عند  ف  انلاس  به  �شعر  اذلي    ارت�اب الفرح 
ق ىلع صنارة اتلجر�ة. لقد اكنت فرحة االنتصار اجلنيس � اليت دفعت داود إىل ارت�اب  ة، هو الُطعم الُمعلَّ اخلطيَّ 

بَثَْشبَع (  اهلروب وفرحة    الزنا مع  اليت دفعته إىل قتل زوجها  المُ ١١ل  صموئي  ٢من عواقبها �  الفرح  ف  ز�َّ ). هذا 
د رغبة رش�رة  ا. إنه �رَّ ف ليس فرًحا حقيقيًّ ز�َّ ة مكنة وقابلة للتكرار. الفرح المُ ته اجلوفاء �عالن اخلطيَّ يَّ وجاذب

. ذلا، فإن أول قاعدة الكتشاف الفرح  نفسكم  �ُسمِّ   و�حىت   ةتؤقَّ مُ   سعادةب  فرح، و�ُسبِّ   يف صورةِ   ة تتج�َّ شهوانيَّ 
 .  اهللا رش�عةحدود داخل رح احلقييق إال يف ف �: ال يم�ن العثور ىلع الفز�َّ المُ 

تعتمد ىلع الظروف. عندما �س� احلياة ىلع ما  سعادة  �ِّ هو  غ. الفرح الُمتغ�ِّ تالمُ الفرح  انلوع اثلا� من الفرح هو  
، غالفرح الُمتا. عندما ت�ون احلياة يف حالة َغم، و�آبة، وظالم �تيف  يرام، تزداد السعادة، ونفرتض قرب اهللا منَّ  ِّ�

ئة، يم�ن للظروف  يف لك من الظروف السارة والسيِّ  ييقاحلق. بينما ي�من الفرح ا عنَّ  بعيًدا جًدا ونفرتض أن اهللا
يف الفرح  

ُ
ه  وهذ  .معتدلو  بقلِّ تمُ   الطقس  �شبه�ِّ  غخاصة يف وقت األلم. ذلا، فإن الفرح الُمت  احلقييق،أيًضا أن خت

 . وال تنتقص منه احلقييق� قاعدتنا اثلانية: ال يم�ن للظروف أن تُنتج الفرح 
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ل يف نعمة اهللا العامة جلميع انلاس. إذا كنت  نوع من الفرح ُمتأصِّ   وهو  ،الفرح الزائلانلوع اثلالث من الفرح هو  
�ت �ستديع الفرح كرد فعل ىلع ). وتلك الرب٤٥: ٥ة، فقد بار�ك اهللا (مىت إ�سانًا، بغض انلظر عن حاتلك الروحيَّ 

ة،  عة من األشياء مثل املواهب، واألرسة، واملمتلاكت، والصحَّ تنوِّ ة. �شمل هذه الرب�ت �موعة مُ بر�ت اهللا السخيَّ 
، حارض يف لك  حقييقواإل�ازات، ومجال رشوق الشمس، وحىت ادلروس الُمستفادة من اتلجارب الصعبة. إنه فرح  

لك    مه نلا ليس قدِّ ألن هذا العالم و� اخل� اذلي يُ   زائلانلاس، ومع ذلك فهو فرح زائل. إنه  �تربه مجيع  و الظروف،  
لن ي�ون دليك يشء. و�اتلايل دلينا قاعدتنا اثلاثلة: أفضل  فك اهللا، يشء يف الوجود. فإذا رحبت العالم ولم ي�ن ل

 مه هذا العالم هو الفرح الزائل.     ما يُقدِّ 

  ه وجَّ الرسمدي ومُ أيت من اهللا ي بهذا االسم ألنه فرح �ِّ ، وقد سُ الفرح األبديدق من الفرح هو انلوع الرابع واألص
 ،و� خليقته  يف ذاته،  رسور و�هجة اهللا. الفرح األبدي هو  فر�د  �شلٍك   ملؤمن�ا  تلكهيمالفرح اذلي  �و اهللا، وهو  

 هذا الفرح وختتربه. عندما  �سوع يمكنك كمؤمن أن �شارك يفالرب  ة. فقط من خالل اإليمان بته الفدائيَّ و� إرسايلَّ 
�  د اهللا، فإنك �شار�ه يف االبتهاج اذلي يمتلكه يف ذاته. عندما تنظر إىل اخلليقة، ال تراها مجيلة فحسب، بل  تُمجِّ 

غ�  ة اليت اختارتك وأنت  بنعمة اهللا الغنيَّ �ستمتع    بفرح  ل يف خالصك، فإنك تُظهر مجال اهللا كخالقها. عندما تتأمَّ 
الفرحستحقمُ  يمتلكه املؤمن يف األلم والرخاء،    . هذا هو  �سوع  اذلي  احلياة وما بعدها، من خالل ر�نا  يف هذه 

 . ادلائم موجود فقط عند اهللا يف املسيح قييقاحل املسيح. وهذه � القاعدة األخ�ة دلينا: الفرح 

أر�ع قواعد لتساعدك أثناء فحص حياتك.    هناك وجنبًا إىل جنب.    احلقييقو  ئلوالزا ف  ز�َّ الفرح المُ اآلن  قد رأيت  ل
ديلل   لقد أصابوالعميق.    احلقييق، بل واصل السيع بإرصار تُلمسك بالفرح  فز�َّ المُ   الرخيص   ال ترىض بالفرح

ع به إىل األبد، ألنه يف  للمؤمن � تمجيد اهللا واتلمتُّ   ظ�العُ أسئلة وأجو�ة وستمنسرت الُموَجز عندما قال إن الغاية 
 .ة الفرح ت�ون مثل موضوعهوعيَّ انلهاية، ن

 

 . )Presbyterian Church in America( ة يف أمر��ا يف الكنيسة املشيخيَّ  قسيس القس جو هوالند هو 

 

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