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 الفرح املستقب� 
 ر ج كيم ر�دبلاربقلم 

وا بَِال انِْقَطاٍع. ا"  أوصاهم قائًال:  مدينة �سالونييك،  املؤمن� يفإىل    الرسول بولس  بكت  ما عند
فْرَُحوا لُكَّ ِحٍ�. َصلُّ

نَّ هِذهِ ِ�َ َمِشيئَُة اِهللا يِف  
َ
ٍء، أل ). هذه اللكمات  ١٨-١٦:  ٥�سالونييك    ١الَْمِسيِح �َُسوَع ِمْن ِجَهِتُ�ْم" (اْشُكُروا يِف لُكِّ يَشْ

الوثنيَّ ا، وتتألَّ سها بولس حديثً أسَّ اليت  كنيسة  ل� تعليمات ل   لإليمان ة  ة الرومانيَّ ة ايلونانيَّ ف من أشخاص تر�وا 
اجلدد يف مواجهة املعارضة    ؤمن�ء امل حياة هؤال  لكِّ يشءوالشكر يف    ،والصالةالفرح،    �ب أن يُم�ِّ بيسوع املسيح.  

ه ابن  ىع أنَّ ا من فلسط� ابلعيدة عنهم واذلي ادَّ يهوديًّ  ُمعلًِّما الشديدة من أوئلك اذلين ال يفهمون ملاذا يعبد انلاس 
 اهللا، ول�ن الرومان قتلوه. 

  �تاج نا أن نفهم ملاذا  . يمكنيصعب فهمها بدون سياق لألمرظل ظروف صعبة  للمؤمن� أن يفرحوا يف    إن الوصيَّة
  نفهم   أن   �مكننا و.  جتار�هم  دلعمهم أثناء  اهللا   نعمة   طلب  فعليهم  –إىل الصالة    قاومةاذلين يواجهون المُ األشخاص  

شعب اهللا يف  �ب أن يفرح    ملاذا  ول�ن.  ينالوها ىلع ادلوام  اهللا  رمحةىلع    باستمرار  الشكر  موا قدِّ يُ   أن  ينبيغ  ملاذا
 ؟اتلجارب واالضطهادأوقات 

أن  الرب  تعليم بولس عن  ت�شف   ل  بولس اكن�سوع  الرواقيَّ ناقًدا  ايلونانيَّ لفلسفة  اليت  ، و�  ةة  احلياة  فلسفة 
  بالفرح ة بولس  إىل وصيَّ   بُمجرَّد االستماعومع ذلك،    .ا لقوان� الطبيعة اثلابتةوفقً   مت انلاس أن يعيشوا حبزمٍ علَّ 

بهذا إذا لم  بولس    يأمر  عه اإلغر�ق من فيلسوف روايق. ملاذاما قد يتوقَّ   �شبه إىل حدٍّ ما   أنَّها بدو  ت  أثناء اتلجارب 
 ا؟ هو نفسه رواقيًّ   ي�ن

  بالفرح �  ة للمتأملِّ إىل املستقبل والرجاء األبدي املوعود للك مسييح، وهو سياق الوصيَّ من خالل انلظر  �د االجابة  
  اجلديدة   مشاعر اتلقوى   مظاهرأي    –احلقييق    ؤمنتناول بولس عالمات امل  ،٢١-٩:  ١٢رومية  صعبة. يف  يف األوقات ال

س، و�تم تغي�هم  القد  الروح  فيهم  س�ن  اذلينو  ،املسيح  بيسوع   اإليمان  خالل  من  ترب�رهم  تم  اذلين  أوئلك  حياة  يف
تتجه    حبَّةامل هذه  ).  ٩ية  آ(   افتداهموئلك اذلين  أل�سوع وللرب  ة  حبَّ امل   هو صهم. واملظهر الرئييس  لِّ ليشابهوا صورة ُ� 

واإلخالص   االجتهاد)، و�ذلك يف  ١٠ية  آ (  الكرامةواملحبَّة األخو�َّة  يف    ا مقت الرش. و�م�ن رؤ�تهت   بينما اخل�  �و  
 ). ١١ية آخدمة الرب (و عبادة يف

  املؤمن�   وصيَّةسبب    يتضح اآلن: "فَرِِحَ� يِف الرََّجاِء".  ب اتلجار يف أوقات    سياق الفرح، يعطينا بولس  ١٢يف اآلية  
مهما جتار�هم،  أن    ؤمنونمن خالل انلظر إىل املستقبل، يعرف امل  .واالضطهاد  اتلجارب واآلالم  بالفرح يف وسط
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  ). ٢٨: ٨دي ( حايلة إىل خ�نا األب جتر�ةه عندما ينت� لك يشء، يعد اهللا بتحو�ل لك  تة، وأنَّ � مؤقَّ فاكنت صعبة،  
روايق ملواجهة    قرارٍ ىلع    ال، و)"سعادةشعر بالأ"انا  (ة أو العواطف  ىلع املشاعر الشخصيَّ   يرت�زالفرح احلقييق ال    إن

بل   �شجاعة.  المُ   يرت�ز ىلع املستقبل  أن  اذلي مات من أجل خطايانا حىت خلِّ حقيقة  املصلوب  ينقذنا من   ص 
 ميع وعوده. إتماًما جلأخرى  ةً من ب� األموات وسوف يأيت مرَّ  باجلسدا غضب اهللا قد قام أيًض 

  تألَّم ، اذلي  املسيحاخلالص اذلي قام به  عمل    �شبه ألن القيام بذلك    المواآل  يف أوقات اتلجارب   املؤمنون  يفرح 
ج اذلي  إن انلموذ ط ىلع لك يشء.  و�تسلَّ   يملكد عن يم� اآلب، حيث  و�ُمجَّ   ب� األموات  من  قومومات قبل أن ي

َّ   و�ما .  القدس   بالروح  معه  حدونو�تَّ   به  يثقون  اذلين  لك  ىلع  ينطبق  –املجداأللم �سبق  – �سوع    وضعه الرب    م تأل
للك الرب�ت   الطر�ق نا واضطهاد جتار�نا،و آالمنا، وضيقاتنا،  سوف تُفسح.  اليشء   بنفس الوعد   نلا  وقام، �سوع الرب  

بها   وعدنا    ١  ؛١٩:  ١٥كورنثوس    ١  انظر(   كثً�ا   بولس  عنه  ثحتدَّ   اذلي   املستقب�  الرجاءأي    –�سوع  الرب  اليت 
 ). ١٧-١٦ :٢�سالونييك  ٢  ؛٨ :٥�سالونييك 

ر ز فيها ىلع ما �شعر به أو اليت  ة اليت ال مع� هلا واليت نر�ِّ الطقوس ادلينيَّ   منليس    أوقات اتلجر�ةيف    الفرحإن     نُقرِّ
 ا فيها العزم ىلع أن ن�ون شجع

ً
وقيامته.    ،موتهو�سوع يف حياته،  الرب   من ذلك، �ن نتبع املثال اذلي وضعه  ن. بدال

يف  هذه الفكرة  بولس  أوضح  ة.  املجد املستقب�، واحلياة األبديَّ ولقيامة أجسادنا،    الطر�ق  تلجارب وا   تُفسح اآلالم
 يف رومية: من قبل

ْ�ُفِسنَا،  
َ
أ يًْضا ننَِئُّ يِف 

َ
أ ْ�ُفُسنَا 

َ
أ ُْن 

َ
وِح، � الرُّ نَلَا بَاُكوَرُة  يَن  ِ

َّ
ُْن اذل

َ
َ�َقْط، بَْل � ُمتََوقِِّعَ�  َولَيَْس هَكَذا 

ا بِالرََّجاِء َخلَْصنَا. َولِ�نَّ الرََّجاَء الَْمنُْظوَر لَيْ 
�َّنَ

َ
ْجَساِدنَا. أل

َ
َ فَِداَء أ َحٌد  اتلَّبَ�ِّ

َ
نَّ َما َ�نُْظُرُه أ

َ
َس رََجاًء، أل

يًْضا؟
َ
رْبِ وَ   َكيَْف يَرُْجوُه أ ُعُه بِالصَّ  ) ٢٥–٢٣: ٨(. لِ�ْن إِْن ُكنَّا نَرُْجو َما لَْسنَا َ�نُْظُرُه فَِإ�َّنَا َ�تََو�َّ

َمن  للك    اآلن ه  ضمنو�  نال الفرح املستقب��سوع، اذلي  الرب    �سبب  اآلالم  وسطأن يفرحوا يف    للمؤمن�يم�ن  
 . فداهم

 

اكيلفورنيا، واملذيع  بوالية  أنهايم،    مدينة  حة يف لكنيسة املسيح الُمصلَ   الرئييس  ر هو الرايعج ادلكتور كيم ر�دبلار
اإلذايع    الرش�ك   و�تاب )  A Case for Amillennialism(  كتاب  فؤلِّ مُ   وهو ).White Horse Inn( للربنامج 

)First Corinthians ( يف سلسلة)Lectio Continua .( 
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 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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