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 فرح املسيح 
 ديفيد أو�ن فيلسون بقلم 

وندخل  ".  نهاية  أل�ادهليس  ق حزننا،  الرتنيمة القائلة: "أىت إىل األرض يلتذوَّ باملسيح    يالد قلو�نا لالحتفال بم  �ستعد
كتب إشعياء   .اذلي أىت" به ابن اهللا  هل من اسم �ُس�َّ   قائل�: "رجل أوجاع! يا بصوت خافت  �  غنِّ أسبوع اآلالم مُ 

ِّ عن العبد المُ   قصائًدا ). لقد اكن رجل األوجاع اذلي ذاق احلزن،  ١٢:  ٥٣-١٣:  ٥٢؛  ٩- ٤:  ٥٠؛  ٦-١:  ٤٩؛  ٤-١:  ٤٢م (تأل
 ). ١٥: ٤(عرباني�   بالشعور بضعفنا  ُمتأثًِّرا  اه)، نر٤٣  -٣٣: ١١�ينما اكن يبيك عند قرب لعازر (يوحنا و أي حزننا. 

ت ة  قوَّ   -املسيح يف ادلخول إىل أملنا    خلف رغبةاكملة؟ أال يوجد تيار عميق نابض  الهل هذه � الصورة  
َّ

من    تودل
 . األبدي)، إال أنه أحرض فرحه ١١-٥: ٢؟ بينما حجب �سوع �ده عندما أىت إىل األرض (فيليب ورسمديٍّ  سامٍ  يشءٍ 

السعادة.    تهرب الفرح عندما  يبىق  �فها.  تعر  ل�ن ليس من السهل،  �شلٍك منتظمون  لكمة �ستخدمها املسيحيُّ   الفرح
 الصعب   منعليه.    يظهرما  هو    فمعناه.  ثم�لكمة  من  د شعور اعبر. الفرح قر�ب  رَّ الفرح �عل السعادة أ�رث من ُ� ف

واجلديد،   القديم  العهدين  يف  نفسها.  اللكمة  استخدام  بدون  "  تنقلتعر�فه  فكرة  السارةاللكمة  "قلب ال�ة  أي   ،"
 . علماء الالهوت  عنه أحد راقص"، كما عربَّ 

د  األناجيل ر�نا وهو ُ�سِّ تُظهر  ؟ إن اكن اإل�يل هو األخبار السارة، فال عجب أن  بفرٍح هل س�قص قلب �سوع  
بفرٍح (األ  اإل�يل السارة)  الفرح.    اغرقةو�علنه. اكنت خدمته    خبار  الغاضبونيف  املقاومون  �ستمتع    اتهمه  بأنه 

.  الزفافيوم    �ات، توجد أشياء قليلة أ�رث فرًحا من ذكر  من انلاس). بالنسبة لكث�٣٤:  ٧مفرط (لوقا    بوقته �شلٍك 
 ). ٢٠- ١٨: ٢للمدعو�ن (مرقس عرس العن ويلمة  أعلنه �سوع نفسه بالعر�س اذلي شبَّ 

نترش حبسب  اكنت تاإل�يل  رسالة  أبيه ألن    وشكرل بالروح  مشيئة أبيه. لقد تهلَّ   بعملرتبًطا  لقد اكن فرح �سوع مُ 
.  ١٥يف األمثال املذكورة يف لوقا    �شلٍك مجيلصنا منسوج  لِّ فرح إ�يل ُ� إن  ).  ٢٢-٢١:  ١٠(لوقا    السياديختيار  اال  قصد 

الرا  امرأة وقد وُ و)،  ٧-٥يع ومحله ىلع كتفه (اآليات  محل أنقذه  صور  هذه    –  )١٠-٨جد (اآليات  درهم ضاع من 
ىلع عنق ابنه الضال (اآليات    بأب ير�ض و�قع حب   أ�رث منيف قلب ر�نا    بفرح  اتلنازلر  صوِّ فرح ال ُ�د. ال يشء يُ ل

 اإل�يل.  تنطلق رسالة). �ب أنه توجد احتفاالت ورقص عندما ٣٢ -١١

 يشء  ألن لكهو ير�د أن يغطي فرحه اخلليقة،  ف).  ١٣:  ١٧؛  ٢٤:  ١٦؛  ١١:  ١٥يتوق �سوع أن ي�ون فرحه نلا (يوحنا  
يل!" عن الكون    ذا�سوع يرصخ "هأن  يرب  براهام اك أتأ�يد  �ب أن نفهم  ).  ٥:  ٢١  ا ؛ رؤ�٢٣-١٨:  ٨جديًدا (رومية    صار
أنه  ىلع اخلليقة    ملكيَّة  الرشعيَّة للك  أبإصالحها   هلزتاما و�سوع  قال  الرب  و.  "الفرح احلقييق  إغسطينوس عن  نه 
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أرايض ة من ملسيحيَّ ا �اولٍة إلنقاذ. يف "غسطينوس وعرتافات القد�س أا"... األح� من لك امل�ات" يف كتابه املطلق
كب�.    أصنامنا �شلٍك وهو "فرح غ� �دود" يفوق    –  لو�س عن "عطلة عند ابلحر"  .سإ   .ث يسحتدَّ   الظالل الرواقيَّة،

، يصف جوناثان إدواردز هذ الفرح احللو بأنه "الكر�مة اليت  )Religious Affections(   "ةينيَّ ادلاطف  عوال"يف كتاب  
 اتنا."تعلو فوق لك م�َّ 

نا، وفرح  يعرفة أببم  الُمرتبط بإهلنا الُمثلَّث األقانيمأي فرح اهللا. إنه الفرح    –�ن حباجة إىل �شكيل مذاقًا للفرح  
لثلبات يف املسيح، مع سك� الروح القدس. ينبع فرحنا من  ا يف شخص املسيح وعمله. نغ� أيًضا قائل�:    اتلأمُّ

عيد القيامة يف  �م اعيلًا!" كضمان  اتوانتصارأفراح�م    ارفعوا "الفرح للعالم، فقد أىت الرب!" يف عيد امليالد، و"
ة أخرى  بأننا س�اه   نراه تمألنا بفرح ال يُنطق    للمسيح اذلي ال   إن �بتنا ).  ٢٢:  ١٦ا أبًدا (يوحنا  فرحنا منَّ ولن يُ�ع  مرَّ
ي  من أجل الفرح. هذا الفرح    أمر هامننا منها الروح القدس  مكِّ الطاعة اليت يُ و).  ٨:  ١بطرس    ١به و�يد ( إذن يُغذِّ
... وهو عنرص  مستمًرا و  ا عميقً   ا اخترب "فرحً   ن �سوع إ  )Donald MacLeod(  ة. قال دونادل مالكو�دستمرَّ الطاعة المُ 

ننا من أن  مكِّ تنا تُ ا، إذ أن بنوَّ يصح قول هذا عنَّ  .) ال كعبد بل اكبن"فقد خدم طاعته... (  سيكولوجيَّةال غ� عنه يف 
بَا  : "يَا نرصخ بفرٍح 

َ
 ). ١٥: ٨اآلُب" (رومية  أ

  . يب  .يب مقالة). يف ٢-١: ١٢ل يف صليب ر�نا، اذلي احتمله من أجل الرسور املوضوع أمامه (عرباني�  تأصِّ لك هذا مُ 
لكمة "رسور" يف عرباني�    .انلرصة الوشيكة يف قلبه"   بفرح  منترًصا �سوع "  جاء  ،ة لر�نا"وارفي� بعنوان "احلياة العاطفيَّ 

 .أي الفرح اذلي يمأل القلب" –  رة �ش� إىل فكرة الفرح الغز�� "لكمة قو�َّ  ٢-١: ١٢

لصليب يلوح يف األفق؟ إن أم�ن فقط للصفحة    الُمهينة  ضوء األهوالفرًحا يف  ل�ن ما اذلي يم�ن أن ي�ون مُ و
أنت وأنا احلمل اذلي  ألنه  نعاكسك، سرتى الرسور املوضوع أمامه.  ال إىل مرآة و�ظهر أمامك  اليت تقرأها أن تتحوَّ 

. أنت جعلت قلب احتضنهجد، و�ن االبن الضال اذلي �ن ادلرهم املفقود اذلي وُ وكتفيه،  ىلع  املحمولتم إنقاذه  
 ألبد. إىل اسيجعل قلبك يبتهج  كما ، يبتهج إىل األبد أنت جتعل قلبه يبتهج اآلن. وستجعل قلبهواهللا يبتهج آنذاك. 

 

هو  تينييس، ويف والية  ناشفيل،    بمدينةة  يف كنيسة املسيح املشيخيَّ   قس للتعليمالقس ديفيد أو�ن فيلسون هو  
 نورث اكروالينا. بوالية شارلوت،  يف مدينة الُمصلَحةالالهوت   ب�ليَّةالالهوت اتلار�يخ علم ارض زائر يف ُ� 
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 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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