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  الفصل األول

  
  ةيالحقيقالسعادة 

  
 آل أن نمتلك نريد ليس سهال، والمشكلة أننا ذلك لكن آلنا نحب أن نكون سعداء،

قف  الرسول بولس آان لديه مولكن. سيسعدناعتقادا منا أن هذا شيء يقدمه هذا العالم، إ
 أن أتضع أعرف.  قد تعلمت أن أآون مكتفيا بما أنا فيهفإني: "مختلف تماما، فكتب يقول
بع وأن أجوع بت أن أشفي آل شيء وفي جميع األشياء قد تدرَّ. وأعرف أيضا أن أستفضل
  ).12، 11:4فيلبي" (وأن أستفضل وأن أنقص

  
 فهو ال يحتاج ألي شيء أو ألي  المصدر الوحيد للسعادة الحقيقية،إن اهللا هو

ة للثالوث األقدس ثحتى قبل أن يخلق العالم، آان األقانيم الثال.  سعيداليجعلهشخص، 
هذا أمر . ؤمنين هو أن يجعلهم سعداء مثلهوما يفعله اهللا للم. ببعضبعضهم سعداء تماما 

اهللا يعطيهم إن . ا أنفسهم ألنهم ليسوا من الصالح أو القوة ما يكفي لُيسِعدو،وريضر
ونعمة فوق ومن ملئه نحن جميعا أخذنا، : "جميع ما يحتاجون إليه، آما آتب يوحنا

، حتى عندما ال  دائًمالذلك فإن المؤمنين يمكنهم أن يكونوا سعداء). 16: 1يوحنا" (ةنعم
التي يمنحها   ألن لديهم البرآات الروحيةالقليل جدا مما يقدمه هذا العالم؛يكون لديهم إال 

  .آل ما يحتاجون إليهلهم في المسيح  ف؛اهللا
  

وأما التقوى : " بولس الرسولآتب". القناعة" أحيانا المسيحية تسمَّىهذه السعادة 
ج  وواضح أننا ال نقدر أن نخُر،ألننا لم ندخل العالم بشيء. مع القناعة فهي تجارة عظيمة

وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء . فإن آان لنا قوت وآسوة فلنكتف بهما. منه بشيء
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آونوا  .للتكن سيرتكم خالية من محبة الما"). 9 -6: 6تي1..." (فيسقطون في تجربة
  ).5: 13عب" (ال أهملك وال أترآَك: مكتفين بما عندآم ألنه قال

  
من الممكن . قوله عن هذه السعادة المسيحية، هو أنها تنبع من الداخلوأول ما يمكن 

في ، بينما نكون ا ال نشكوحيث أننا نعطي انطباعا بأننا سعداء بما أعطاه اهللا لنا، أن
انتظري يا إنما هللا : "لقد آتب داود.  حقيقة ما نفكر فيه لكن اهللا يرى،أعماقنا متذمرين

. حقانه آان يعرف أن هذا هو الطريق الوحيد ليكون سعيدا ، أل)5: 62مز" (نفسي
 المؤمنين، تؤثر في آل أعماقهذه السعادة التي تنبع من وهذه الثقة في اهللا، فإن مثل بالو

تعرض  ولكنه مع ذلك ، آل شيءآان داود يعرف أن اهللا هو المسيطر على. جزء فيهم
، وهذا التي آان يفكر بهاطريقة ال، ألنه لم يدع هذه الحقيقة تؤثر تأثيرا فعاال في لإلحباط

: 42مز" (؟ين فيَّلماذا أنت منحنية يا نفسي ولماذا تئنِّ ":جعله يكتب السبب الذي آان
جعلنا  وت، من الداخلالتي تنبعأن نضع قلوبنا على السعادة  – آما آان عليه – علينا .)5

،  ونستمتع بدفء تامأجسادنا بمالبس الشتاء دفءمثلما يحتبس  سعادة تامة،سعداء 
  . سعادة دائمةإنها ،هكذا السعادة المسيحية

  
في وجود ة حتى  عن السعادة المسيحية، إنها باقيهن أن نقولواألمر الثاني الذي يمك

 الناس، وعندما يكون باقي يحزنون مثل  فإنهم،المشاآل المؤمنون عندما يواجه. المآسي
ون من أجل أنفسهم ومن أجل يصلُّإنهم . يحزنون معهمخرون في ضيق، فإن المؤمنين اآل

يقدر أن يعين "، با ألن الرب يسوع الذي تألم مجرَّ،ما يجدر بنا أن نفعلهوهذا . المتألمين
 إلى اهللا ونيصلُّ،  لديهم المشاآلالذينن، ن المؤمنين الناضجيإ). 18: 2عب" (بينالمجرَّ

إنهم ال يتذمرون . بون بأن يتذمروا، فإنهم يضبطون أنفسهم وعندما يجرَّوال يتذمرون،
 في يكون ذلك ، يتحدثون عن مشاآلهموعندما.  ومحبتهيداومون على طاعتهبل على اهللا 
  .قادر أن يعينهم بأن اهللا ألنهم مازالوا يؤمنونالصالة 

  
 نتيجة لمزاج للسعادة المسيحية هو أنها عمل اهللا، فهي ليستوالهام ث ثالالجانب وال
، فحتى غير ته، وال هي نتيجة لرفض اإلنغماس فيما يجري في العالمعيسعيد بطبطبعي 
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تجنب محاولة "لكن السعادة المسيحية أعظم بكثير من . يتجنبون هذا اإلنغماسالمؤمنين 
 ألن ذلك باستمرارفالمؤمن يريد أن يكون سعيدا  ؛ا أيضا إيجابيا لها عنصًر إن".القلق

  .يمجد اهللا
  

هو أن الذي   عن السعادة المسيحية،وبالتالي فالجانب الرابع الذي يمكن أن نذآره
ُيجبرون على فالمؤمنون ال . ، هو فعل ما يريده اهللايجعل المؤمن سعيدا سعادة حقيقية

، يفكرون في ذلكوعندما . في ذلكم سعادته، ويجدون بكل سرور يطيعونه بل ، اهللاإطاعة
راضون بأن يخطط اهللا وهم . يدرآون أنه ال شيء يجعلهم سعداء مثل خضوعهم إلرادة اهللا

لون هم يفضِّفي الواقع .  آانت خططه مختلفة تماما عما يريدون حتى وإن،لهم مستقبلهم
 .ما يعرفونم أن اهللا يعرف ما هو لصالحهم أآثر واثقون، ألنهم خططهم اهللا على خطط

ن أن أما غير المؤمنين الذين يعتقدو!  يفهمهم أآثر مما يفهمون هم أنفسهموالحقيقة أنه
 بينما ؤدي إلى آارثة، واحًدا يمكن أن يخطًأيخافون من المستقبل، ألن مصيرهم بأيديهم، ف

لقد . يقودهم بأن ويستمتعون إذ يمكنهم تسليم المستقبل هللا، ،ال يخشون شيًئاالمؤمنون 
في آل طرقك . وعلى فهمك ال تعتمد. توآل على الرب بكل قلبك":  سليمان الحكيمآتب

أن اهللا هو ضابط آل المؤمنين لحقيقة إن معرفة ). 6، 5: 3أم" (م سبلكو يقوِّاعرفه وه
، ون األحداثلمَّيتأ عندما هضيق، أو بعد اجتيازهم في سعداء، سواء أثناء هم يجعل،شيء
  . فيهاهللان آيف اقتادهم اْوويَر

  
 أن السعادة المسيحية تدوم، مهما آان نوع الضيق الذي ، ذلكوما هو أآثر من

 : آأن يقولوايجتازون فيهاروا نوع المعاناة التي  الحق في أن يقرِّلمؤمنينليس ل. نجتازه
نهم سعداء مهما آان نوع  إ"!وليس صحتهم ألن يفقدوا ممتلكاتهم إنهم ُمهيؤون"

تتألف ياتهم ربما تتوالى عليهم أنواع المعاناة، حتى يبدو وآأن ح. هم بالمعاناة التي تحل
المشهد وقد يبدو . يحتفظون بسعادة حقيقية في أعماقهم لكنهم ،من سلسلة من المتاعب

 يتمجد اهللا الذي  وبهذا؛في أعماقهميحتفظون بسعادتهم ، لكنهم لمتاعبهمأنه ال نهاية 
 .حياتهم آلهالخطط 


