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  الفصل العاشر

  
  السعادة ثبات 

  
آيف يحتفظ المؤمنون بسعادتهم عند حلول أوقات الضيق؟ في هذا الفصل األخير 

  . المؤمنين على االحتفاظ بسعادتهم في أوقات الضيقيمكن أن تعينسندرس خمسة أفكار 
  

  عندما يمر المؤمنون في ضيق، عليهم أن يتذآروا عظمة األشياء التي أعطاها لهم:أوال
اهللا، وعدم أهمية األشياء التي تنقصهم؛ فهم مجرَّبون بأن يشتهوا األشياء الكثيرة التي 
يتمتع بها غير المؤمنين، وهذا قد يسلبهم الشعور باالآتفاء، مع أنهم يتمتعون بامتيازات 

آل برآة روحية في السماويات في "لقد أعطاهم اهللا . روحية ال يدرآها غير المؤمنين
  .، ولهذا فمن الخطأ أن يتعسهم افتقارهم ألشياء أرضية وقتية)3: 1أف" (المسيح

  
 عندما يمر المؤمنون في ضيق، عليهم أن يتذآروا البرآات التي حصلوا عليها في :ثانيا

 من مرض لمدة سنتين، يجدر ي بلغ من العمر الخمسين سنة، عانىالماضي، فالشخص الذ
 أن يتذمر على ة، عوض سنة من الصحة الجيدبه أن يشكر اهللا من أجل الثماني واألربعين

  .سنتين في المرض
  

 عليهم أن يتذآروا أن الحياة في هذا العالم ،المؤمنون الذين يمرُّون في أوقات ضيق: ثالثا
إن خفة : "يقول الكتاب المقدس. إن ضيقاتهم ستنتهي سريًعا. قصيرة، بينما األبدية طويلة

ونحن غير ناظرين إلى األشياء التي . ر ثقل مجد أبديًاضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أآثر فأآث
: 4آو2" (رى فأبديةرى؛ ألن األشياء التي ترى وقتية، وأما التي ال ُتترى بل إلى التي ال ُت
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أناس اهللا أن  يجب على المؤمنين الذين يمرُّون في أوقات ضيق، أن يتذآروا :رابعا

 أن يرضى ،يعقوبعلى لقد آان . ن تجاربهم آثيراالقديسون قد عانوا من تجارب أسوأ م
ذي عاش في وموسى ال.  مع أنه الوارث إلبراهيم وإسحقبالعمل عند خاله سنوات طويلة
 .للغنم، وأخيرا عاد إلى مصر فقيرا أربعين سنة يعمل راعيا قصر ملك مصر، قضى بعد ذلك

ومارتن لوثر .  في الُجّبيلقوآان على إيليا أن يختبئ وتطعمه غربان، أما إرميا فقد ُأ
 فهل من التعقل أن يتوقع  ليترآه لزوجته وأوالده بعد موته، لم يملك شيئا،المصلح

ح ألناس اهللا العظام؟ وفوق آل ذلك،  بطريقة لم ُتمَن،المؤمنون اليوم إعفاءهم من المعاناة
ن لديه  الذي لم يك، هو الرب يسوع المسيح– آما في آل األمور –فإن المثل األعظم في هذا 
  ! لم يكن له أين يسند رأسه.ما يتوفر للثعالب والطيور

  
غلوا بشكر اهللا من أجل ون في أوقات ضيق، أن ينش يجب على المؤمنين الذين يمرُّ:خامسا

  بأساليب تسر قلبه،أن يمجدوه لقد أعطاهم طبيعة روحية جديدة، بها يمكنهم .ما أعطاهم
 في الوقت الذي يحرمهم من أشياء ،قيقية في أن يمجدوا اهللاوسيكتشفون أنه توجد سعادة ح

  .عند غيرهم
  

 فهل بدأنا نسلك ذلك إن آلمة اهللا ترينا السبيل إليها، فهل نلناها؟ إذن هذه هي السعادة،
وا  يجدُّ لذلك يجب على حديثي اإليمان أن عن السعادة أسهل من تحقيقها؛السبيل؟ إن الكالم

 وعلى في نفوسهم منذ بداية حياة اإليمان المسيحي،قناعة في غرس روح الهدوء وال
 فال يمكن لمؤمن حقيقي أن م الكثير ليتعلموه؛القدامى في حياة اإليمان أن يدرآوا أنه أمامه

  .سعادة الحقيقية التي يمنحها اهللايشعر باالآتفاء حتى يجد ال
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  أسئلة دراسية في الفصلين التاسع والعاشر

  
فهل افتقارنا    تأتي من عمل نعمة اهللا في القلب،عةان الفصل التاسع بأن روح القُيذآِّرنا. 1

إلى روح القناعة يعني أن الخطأ ليس فينا بل من اهللا؟ هل يمكن أن نستمر في الشكوى 
  والتذمر وننتظر حتى يغيِّرنا اهللا؟

  
انظر (ور هذا العالم  أحد الطرق التي تجعلنا قانعين هو عدم اإلنغماس في أم أنلقد تعلمنا. 2

غير أن المؤمنين عليهم أن يعيشوا في العالم، وعلينا ) 4 – 1: 3، آو34 – 19: 6مت
في ضوء هذا آله، استخدم عبارات . الخ...مسئوليات أرضية آثيرة نحو عائالتنا ورؤسائنا

  ".عدم اإلنغماس في هذا العالم" عملية لتوضيح المقصود بـ 
  
ل نفسك مكان بولس وسيال، ثم تخيَّل الشعور حاول أن تتخيَّ و،25 – 16: 16أقرأ أع. 3

ما أهمية الصالة . ن بسبب صالح فعلتهب وُتسَجضَرالذي يفرض نفسه عليك عندما ُت
   في وقت الضيق؟بيح في المحافظة على روح الرضىوالتس

  
 ظ بشعور الرضىعندما اجتزت في أوقات من الضيق، ما الذي ساعدك على أن تحتف. 4

  آتفاء؟واال
  
 يحتفظوا، فما هي أفضل طريقة تساعدهم أن بعندما يجتاز المؤمنون اآلخرون في تجار. 5

   بمعامالت اهللا معهم؟بروح الرضى
  
 مته من هذا الكتاب؟ ما هو التغيير الذي سيحدثه في حياتك؟ما الذي تعلَّ. 6


