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  الفصل الثاني
  

    السعادةسّر
  

ه أمر ال  ألنا؛ سرًّيهيسمِّ إنه .االآتفاءسر  بولس الرسول يقول إنه قد تعلم آتب
 ما الذي فهموا، وألنه من الصعب على غير المؤمنين أن يمه الكثير من الناسيتعلَّ

بعض األمور عن السعادة  فصل سندرسوفي هذا ال. يجعل المؤمنين سعداء
  .رة تكون محيِّيمكن أنلتي او ،المسيحية

  
 في وعدم االآتفاء في اتجاه تشمل االآتفاءرة، ألنها إن السعادة المسيحية محيِّ: أوال

 وا يشعرويحزنون إذا لم أن اهللا معهم، إلدراآهم ؛فالمؤمنون سعداء دائما. اتجاه آخر
هي طية ن الخأل ؛ومما يحزنهم أيضا أن يتذآروا بشاعة خطاياهم.  شعورا حقيقيابذلك

 ،لكن في السماء وفي السماء فقط.  من التمتع بالشرآة مع اهللالتي تحرمهم
ال يجدون شبعهم  آما أنهم مع اهللا، متصلةيتمتعون بشرآة سو بال خطية سيصبحون

أهم  ،ن من اهللاإحساسهم بأنهم محبوبوإن . األشياء التي يفضلها غير المؤمنين في
بمثل هذا )  عدة مزاميرالذي آتب( شعر آساف لقد.  أي شيء يقدمه العالمعندهم من
: 73مز" (ماء، ومعك ال أريد شيئا في األرض في السمن لي سواك: "كتبالشعور؛ ف

 سعداء حتى في أشد حفظ المؤمنين وهذا الشعور بأنهم محبوبون من اهللا، .)25
  .أوقات الضيق

  
" ل عقليفوق آ"يختبر المؤمنون السالم الذي يهبه اهللا، وهو سالم آذلك 

 أن هذا  بدونه؛ ألنهم يدرآونيسعدواال يمكنهم أن ختبروه، جرد أن يوبم). 7: 4في(
هذا فهم يختبرون . منهم ،منبعه قرب الرب يسوع المسيح، رئيس السالمالسالم 
فإن غير المؤمنين من ذلك العكس وعلى . طالما آانت طاعتهم له في ذروتهاالسالم 

المؤمنين  أن يرواوالبد أن .  الرب يسوع أن يطيعوالكنهم ال يريدون السالم طلبوني
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سألوا عن إذا و. السالمرضا والسعادة و بالإحساساأآثر الناس الذين يقابلونهم هم 
  ". رئيس السالمألنهم خدامذلك أن ": البد أن يجيب المؤمنونالسبب 

  
لكثير، بل من ا أخذ من لغير المؤمنين، ألنها ال تنشأرة السعادة المسيحية محيِّ :ثانيا

آلما آانوا  ، ليتمتعوا بهامتلكوا الكثير آلما يظن غير المؤمنين أنه. بالقليل االآتفاء
 تجعلهم سعداء إال  لنهذه األمور األرضية المؤمنون أن أآثر سعادة، بينما يدرك

سعادة حقيقية ن  المؤمنيفما يسعد ،اءسعد فاألغنياء ليسوا بالضرورة ؛لوقت قصير
 من  فسعادتهم ال تنشأ فقط؛ األشياء التي يختار اهللا أن يمنحهم إياهاهو رغبتهم في

من . أن يعطيهم اهللا االآتفاء بما يختاررغبتهم في حجم أرصدتهم في البنوك، بل من 
 واإلنسان الذي له القليل من  بائسا،سيصبح المزيد يرغب فييكون له الكثير لكنه 

 ،ذلك يشبه شخصا له رجالن قصيرتان . سعيدايرغب في المزيد سيكوناألشياء وال 
 من هذا الدرس!  له رجل طويلة وأخرى قصيرةخرويسر عن آسهولة أآثر يمشي ب

 في أيامنا هذه، التي فيها يرغب غير المؤمنين لكي يتعلموه األهمية بمكان للمؤمنين
ين وعلى المؤمن. وينجحون في الحصول عليهاية، في الكثير والكثير من األشياء المادِّ

  .آثربالرغبة في القليل، وليس بالحصول على األتتم أن السعادة خرين روا لآلُيظِهأن 
  

 لبعداأحيانا ال يكون بالطريق إلى السعادة ، ألن آذلكرة السعادة المسيحية محيِّ: ثالثا
 بسبب متضايقونلنفترض أننا . خرناحية شيء آ في القلق من عن القلق، بل بالبدء

 التخلص من هو ،لنسترد السعادة لو ظننا أن آل ما نحتاج إليه . عليناتؤثرمشكلة 
في الواقع هو الخطية، يحرمنا من السعادة  فالشيء الذي ؛ فإننا نخدع أنفسنا،المشكلة
قد التي خطية وال. ستتضاءل من جهة الخطية، فإن مشكالتنا األخرى اد قلقنافإذا ازد

 وبالتالي عندهم مصدره اهللا، آل ما  أنهم، هي نسيان بصفة خاصةيقع فيها المؤمنون
 تذآروا لو.  اهللا بسبب األمور التي يعانون منهاأو أنهم يلومون أن يشكروه، نسيانهم
سهل عليهم أن يكونوا سعداء كان من األل معهم أآثر مما يستحقون، صالحأن اهللا 

بل ال تتم  أن خططها للمستق  إحدى العائالت مثالْتجَدفلو َو. األوقات الصعبةحتى في 
لكن . البعضبعضهم ل اللوم المنازعة وتوجيهوفق ما تريد، فإن أفرادها قد يبدأون في 
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، ويطلبوا من اهللا أن يغفر لهم، إذا أرادوا اأن يوقفوهعليهم  خطية، ويجب المنازعة
  .أن يكونوا سعداء في المستقبل

  
المشكلة ليس شرطا  التخلص منن أأيضا هو ر في السعادة المسيحية مما يحيِّ: ارابًع

 بولس هآتبوهذا ما  أثناء األلم،اهللا يبارآنا ففي بعض األحيان  ؛لنكون سعداء
 يقاوم أحدهما ن وهذايشتهي ضد الروح، والروح ضد الجسد،ألن الجسد  ":الرسول

  داخل آل مؤمنيحدثالصراع هذا ). 17: 5غل" (ن ما ال تريدونخر حتى تفعلواآل
أن  على الجسد وأن ننتصرحيان تساعدنا المشكلة وفي بعض األ. بصفة مستمرة

  .برآةإلى  األلم ل وبهذه الكيفية يتحوَّيزداد اقترابنا من اهللا أآثر؛
  

، أو أخذ المزيدال تتحقق بالرغبة في نها  محيِّرة أيضا، ألالسعادة المسيحية: خامًسا
وبسبب ما حدث لي، إن اهللا وراء ما : "يقول المؤمن. بزيادة ما لنا، بل بزيادة إنجازنا

، بل يجب أن أبحث يوجد مجال للشكوى ولكن ال ،أصابني فإني لست سعيدا آما آنت
يكون المؤمنون س ."بطاعتي لهالسعادة فيها اهللا وأجد بها  جديدة، أخدم طرقعن 

، وليس باالمتداد إلى خارج نطاق بقدر استطاعتهم اهللا ادة بخدمتهمأآثر سع
  . آاألطفال الذين يحاولون أن يلمسوا السحابونواجب أن يكي، فال إمكانياتهم

  
ين رة لغير المؤمنين، أن ما يجعل المؤمنمما يجعل السعادة المسيحية محيِّ: سادًسا
عدم  هي األفضل، ومتى تعلموا ذلك، فإنإرادة اهللا حقيقة أن بول  َقهمملُّ هو تع،سعداء

 يريدوا ما يريده اهللا، وأن لكنهم في الواقع سعداء بأن تحقيق رغباتهم ال يضايقهم،
جعلني اهللا لقد : "آل منهم هولسان حال إن . يحبوا ما يحبه، وأن يكرهوا ما يكرهه

 وحيث  األفضل،هيمشيئته أن مني أن أقبل ، وجعلني مقدسا، وعلَّحكيما حكمة روحية
  ." لذا فأنا سعيدد؛ يتمجَّبذلك، وبذلكأن اهللا راض 

  
ل المؤمن سعيدا المحيرة بالقول إن ما يجعباب أس الستة ويمكننا أن نجمل هذه

من أين : "عندما آتب يعقوب.  اهللاما يعملهسعادته تستند على هو أن اهللا يقدسه، ف
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 نآا"  أليست من هنا من لذاتكم المحاربة في أعضائكم؟الحروب والخصومات بينكم؟
 من صناا تخلَّالمؤمنين هو وجود خطية في حياتهم، فإذا م التعاسة بينيرينا أن سبب 

الخالصة و.  فسنكون أآثر سعادة، إلى الشر التي تؤدي،تلك المشاعر الداخلية األثيمة
سر هذا هو . رَبَشنوعيتنا َآعلى تتوقف ما نملك، بل م تنشأن السعادة الحقيقية، ال أ
  . العظيملسعادةا

  
 – من الداخل ألنهم أنقياء من الداخلسعداء  – سعادتهم من هذا النوعإن الذين 

سواء : ة من اهللاون بكل ما يقدمه اهللا لهم، فهم واثقون أن آل ما لديهم هو هبيسرُّ
الصحة، أو البيت، أو المأآل، أو الملبس، أو األصدقاء، أو األسرة، أو الوظيفة، أو 

 لذلك  لهم؛ محبتهعلى من اهللا، وعالمة تاهبآل هذه . الفرص، أو وسائل التسلية
قد يكون ما لديهم أقل مما لدى .  بقبولهان بها جميعا، وسعداءورمسروالمؤمنون ف

أن األفضل ون ا لديهم تقديرا عظيما، ألنهم يدرآرون مبعض غير المؤمنين، لكنهم يقدِّ
. ن يملك الكثير ويقع تحت دينونتها هللا، من أتلك القليل، ويكون ابًنلإلنسان أن يم

ن عالمات محبة اهللا التي يقبلونها  يعرف المؤمنون أن آل عالمة م، ذلكفضال عن
 ؛اآلتية في الحياة سيفي بوعوده الصالحة بأن اهللا ، هي بمثابة ضمان أو عربون،منه

  .رهم بالسعادة الفائقة التي سيتمتعون بهاويذآِّ يعطيه اهللا لهم يجعلهم سعداء، مافكل 
  

لداخل، ا  من ألنهم أنقياء؛داخلالمن  المؤمنين السعداء ن مرة أخرى نقول إ
وهذه  التفكير في الرب يسوع المسيح، في لون تعزياتهميجدون أنهم عندما يعانون ينا

ن آم تألم ْويَرعندما يقرأون العهد الجديد إنهم .  من التذمرأن يجتنوهم مما يمكن أعظ
لقد اختبر الرب .  عندما يتألمون، ألنه اختبر األلميتألمالرب يسوع، ويعرفون أن الرب 

فقد آان يسوع  في، والروحي؛الجسدي، والمادي، والعاط: واع األلميسوع آل أن
. ي ضحايا الظلم يقدر أن يعزِّلم ُظوألنه  المؤمنين الفقراء، فقيرا، لذا يقدر أن يريح

لقد .  األلمفي وقت الذين يطلبون منه قوة ،ي المؤمنينلذلك يستطيع أن يعزِّ ؛بلقد ُعذِّ
 ، وقد يخشى المؤمنون الموت."عكلمياه فأنا مإذا اجتزت في ا: "وعد الرب قائال
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 عندما يذآرون أنه قام خاصةرون في موت الرب يسوع، عون عندما يفكِّلكنهم يتشجَّ
  .من األموات

  
. عندما يعانون القوة يمكن للمؤمنين أن ينالوا بههذا هو الطريق الوحيد الذي 

سهم، ويعينهم في هم، ويقدِّ أن يغفر خطاياله السلطانيلتفتون إلى المسيح الذي إنهم 
الذين آانوا يعانون من عندما آتب بولس الرسول إلى بعض المؤمنين . جميع تجاربهم

ة التي يمنحها  بل على القو،كلوا على قدراتهم الذاتيةأال يتَّتجارب شديدة، أوصاهم 
ذلك  و،"ين بكل قوة بحسب قدرة مجدهقوِّمت: "أنهم يكونوا وآانت صالته المسيح،

  ).11: 1آو" (آل صبر وطول أناة بفرح" يكون لهم لكي
  

العظمى سعادة من الداخل، يجد أن ال ألنه نقي ،من الداخلأخيًرا فإن السعيد 
مدينة أورشليم قد  ف؛"مراثي إرميا"كاتب  لاآان آل شيء محبًط. مصدرها معرفة اهللا

يعرف أن  لكنه آان ، أصبح بدون مستقبلشعب اهللاي يد العدو، وبدا آأن سقطت ف
لرب نصيبي هو ا: " لذلك آتب يقولهو اهللا نفسه؛الحقيقي للسعادة والمصدر الوحيد 

 اهللا هو الذي أعطى أن عرفنالقد ). 24: 3 مرا" (قالت نفسي، من أجل ذلك أرجوه
.  األنابيب الماءوما يعطيه اهللا يجلب السعادة، تماما آما توصل ؛آل شيءالمؤمنين 

وبنفس .  مباشرةعمن النب الماء ويتحتم الحصول علىد لكن أحيانا ينقطع اإلمدا
جه إلى مصدر  التي يعطيها اهللا، يكون علينا أن نت األشياءتنفد عندما ،الطريقة

 أن مصدر السعادة يتزايد إدراك المؤمنين وبمرور الوقت السعادة، اهللا نفسه،
ولم أر : "دةو المصدر الوحيد للسعا وفي السماء سيكون هقيقية هو اهللا نفسه،الح

 والمدينة ال تحتاج  هيكلها،لرب، القادر على آل شيء هو والخروففيها هيكال ألن ا
"  سراجها، ألن مجد اهللا قد أنارها، والخروفا فيهاالشمس وال إلى القمر ليضيئإلى 

ختبار هذه السعادة في هنا يمكننا أن نبدأ في اوحتى على األرض ). 23، 22: 21رؤ(
  .اهللا وحده
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ال يأتي : "لههذه األمور التي تعلمناها في هذا الفصل بقوإن الرب يسوع يوجز 
" ألن ها ملكوت اهللا داخلكم.  هناك وال يقولون هوذا ههنا أو هوذاملكوت اهللا بمراقبة،

 بالسماء يتمتعون في السماء، لكنهم ألن يكونوايتطلع المؤمنون ). 21، 20: 17لو(
 يؤآد أنهم ان اختبارهم مذاق السماء في هذه الحياة، يعرفون إنهم .شكل ماهنا ب

، يرضيهم يختبرونه عن اهللا ماأما في الوقت الحاضر، فكل . اختبارا آامالسيختبرونه 
  .  لهم أي احتياجاتألن المسيح ال يعجز عن تسديد ؛آل الرضى

  
لكن هذا النوع من السعادة ال يتحقق إال عندما يكون هناك سالم في داخل 

ليس في غير المؤمن لكن .  داخل البيتسالمب ص، مثل األسرة السعيدة التي تنعمخالش
  . ألن أفرادها في نزاع دائمتعيسة، مثل أسرة فال يمكن أن يكون سعيداولذا  ؛سالم

  
 على دليل المؤمنون أن وجود هذا السالم، وهذه السعادة في داخلهم، ويدرك

 بعض نان إدراك هذه الحقيقة مكَّ. سماءالفي سعادة السالم والأنهم سوف يتمتعون ب
عوا إلى الوجود في  ينكروا اإليمان، إذ تطلَّأن يموتوا بشجاعة عوض أنالمؤمنين 
لذلك ال نفشل بل وإن آان إنساننا : " هذه الكلماتآتب بولس الرسولوقد . السماء

ا أآثر فأآثر  لنألن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ. وماى، فالداخل يتجدد يوما فيالخارج يفَن
ى، ألن َرى، بل إلى التي ال ُتَرونحن غير ناظرين إلى األشياء التي ُت.  مجد أبدياَلَقِث

  ).18 – 16: 4آو2." (ى فأبديةَرى وقتية وأما التي ال ُتَرالتي ُت
  

 وذلك في ،م ما وعد بهسبب يقين المؤمنين من أن اهللا سيتم وسوف ندرس
  .الفصل التالي
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   في الفصلين األول والثانيةدراسيأسئلة 

  
  !آن أمينا مع نفسكاألسباب لعدم القناعة في حياتك؟ أهم ما هي . 1
هو ما . ة ثمينة يعطيها اهللا ألوالدهإن القناعة صفة من صفات اهللا نفسه، وهي هب. 2

   عن طبيعة هذه القناعة؟مفهومك
 ال يمكن أن  عظيم، وآشيءيتحدث الفصل الثاني عن القناعة المسيحية آسرٍّ. 3

رين من  أمناء البد أن نعترف أن آثيإن أردنا أن نكون. مؤمنالشخص غير اليفهمه 
  ؟السبب فما المؤمنين يجهلون هذا السر،

، أو التي يجب أن تكون، بين القناعة المسيحية وموعد العالقة الموجودةهي ما . 4
  ن؟عَلالمجد العتيد أن ُي

انحسار  من الحصول على ما هو أآثر، بل من ال تأتي... إن السعادة المسيحية. "5
   رغباتنا؟نكبح آيف يمكننا أن –" .رغباتنا

، عن رغبات وتوقعات غير المؤمنين من نني آمؤمآيف تختلف رغباتنا وتوقعاتنا. 6
  أقربائنا وأصدقائنا وجيراننا؟

  العالقة بين القناعة والتقوى؟هي ما . 7
 في أن تحدثالتغييرات التي تحتاج هي ، ما في ضوء إجاباتك عن األسئلة السابقة. 8

 ؟أسلوب حياتك


