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 فرح يف املسيح وحدهلا
 ب�ك بارسنس بقلم 

األبدي  رنا من املوت  ، وانترص علينا، وحرَّ أرسنا الفرح احلقييق من اهللا، اذلي  يأيت  فرح.  ال ة � ديانة  إن املسيحيَّ 
).  ٥:  ٥اذلي أعطانا الرجاء والفرح ألنه سكب �بته يف قلو�نا بالروح القدس اذلي أعطاه نلا (رومية    –واحلزن  

نفرح فقط عندما ننظر خارج  �ن  احلزن.  ب  �شعرالفرح يأيت من اهللا، وليس من داخلنا. عندما ننظر إىل داخلنا،  
يبحث  .  العثور عليهبل من املستحيل  لفرح،ليس فقط من الصعب العثور ىلع ا بدون املسيح، فأنفسنا إىل املسيح. 

ة عن  العالم   ، ووجدنا، حبث عنَّا فرحنا يأيت ألن املسيح  ل�ن  يف لك األما�ن اخلاطئة.    ه يبحثولكنَّ   ،الفرح�شدَّ
الفرح ليس شيئًا يمكننا  ف.  غ� موجود   هذا الفرح   املسيح، ألن  دونوهو �فظنا. ال يم�ن أن ي�ون نلا الفرح ب 

 .استحضاره 

الرغم من أن الروح القدس ينتج الفرح بداخلنا، ىلع  بل هو حضور الروح القدس. و  –  ح ليس غياب احلزنالفر
ه يف الكث� من األحيان يفعل هذا جبعلنا نتضع حىت نرفع أعيننا عن أنفسنا ونثبت أعيننا ىلع املسيح. الفرح  فإنَّ 

يع�    بلابتسامة ىلع وجوهنا.    هناكأن    ا  دائمً احلقييق موجود حىت وسط احلزن احلقييق، والفرح احلقييق ال يع�
قائًال: "أنا ال أعرف وقتًا أ�ون فيه أ�رث فرًحا �شلك  سربجن  اعرتف �شارلز    .دموع اتلو�ةبا  نىلع ر�بنر�ع  أننا    أحيانًا 

إىل    ا والغفران و�انلظر يوميًّ اتلو�ة  مع  الفرح  يأيت  ة أسفل الصليب".  اكمل غ� الوقت اذلي أ�ون فيه ناحئًا ىلع اخلطيَّ 
بانلظر   وليس  ملجده،  والعيش  ا املسيح  األمس  إىل  اعر  حامل�  يوم  لك  عشنا  إن  ل�ن  ملجدنا.  والعيش  ذلات 

الفرح اذلي ال    حبثًا عنالصليب    �ودائًما باجلري    ع . ذلا دعونا �رسأبًدا  لن �ترب أفراح ايلومفالغد،    اهتماماتو
صباح بدون  ال  العثور ىلع�اولة    �شبهاملسيح    دونالفرح ب  العثور ىلعألن �اولة    ،ملسيحاسوى    يمنحهيم�ن أن  

 شمس. 

الفرح، اآلن و�ىل األبد. هلذا السبب، فإن اإلجابة األو�   ملءاكن املسيح رجل أوجاع و�ترب احلزن حىت ي�ون نلا  
ع به إىل األبد".  اإل�سان الُعظ� � تمجيد اهللا، واتلمتُّ منا أن: "اغية  علِّ تُ ز  وجَ ديلل أسئلة وأجو�ة وستمنسرت المُ يف  

ع  الفرح احلقييق اذلي يأيت من اتلمتُّ ب  اتلمتُّع لو�س عن حق أن "الفرح هو العمل اجلاد للسماء". ل�ن    . سإ  .قال يس
نعرف أن فرحنا    أن  هوختربه يف السماء فقط. بل هو ما �تربه اآلن. ألن أعظم فرح يف هذه احلياة  سنباهللا ليس شيئًا  

اآلتية. �ن نعيش لك يوم يف ضوء رجا األعظم   احلياة  احلياة بل يف  انا  ئليس يف هذه  "َ�ْمَسُح  ف  ملستقبل، عندما 
اٌخ َوَال وََجٌع يِف   ]املسيح[ نَّ  َما لُكَّ َدْمَعٍة ِمْن ُ�يُونِِهْم، َوالَْموُْت َال يَُ�وُن يِف َما َ�ْعُد، َوَال يَُ�وُن ُحْزٌن َوَال رُصَ

َ
َ�ْعُد، أل
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 قَْد َمَضْت" (يوحنا  
َ

و�
ُ
ُموَر األ

ُ
دموع حزننا،    يس فقطل –  ). وعندما نرى املسيح، سيمسح لك دمعة من عيوننا ٢١األ

 
َّ

ن  فلن نبل دموع فرحنا أيًضا. و�ال  . من رؤ�ته تم�َّ

 

الرئييس لكنيسة سانت أندروز  هو رئيس حتر�ر �لة تيبوتلوك، والرايع   )@BurkParsons(  ادلكتور ب�ك بارسنس 
كتاب قص�  يف مدينة سانفورد بوالية فلور�دا، وعضو هيئة اتلدر�س يف خدمات يلجون�. شارك يف ترمجة وحتر�ر "

 .بقلم جون اكلفن) A Little Book on the Christian" (عن احلياة املسيحيَّة

 

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