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  الفصل الرابع

  
  مدرسة السعادةب قِحلَتإ

  
في هذا الفصل، نحن متوجهون إلى المدرسة؛ لكن ليس لدراسة الرياضيات أو 

المعلم، وسيعلمنا آيف نكون العلوم أو الجغرافيا، بل مدرسة يؤدي فيها المسيح دور 
والمؤمنون الذين يستوعبون هذه .  وسنتعلم عشرة دروس في هذه المدرسةسعداء،

. حدث لهمهم أن يكونوا سعداء جدا مهما بإمكان ه أنس مجتمعة، سيجدونروالد
ما فقط، لكن حياته هي النموذج الكامل للسعادة ويجب أن نتذآر أن المسيح ليس معلِّ

  .في آل الظروف
  

  ! إنكر ذاتك– )1(درس 
  

غير ذلك، ليسوا  مؤمنا، والمؤمنون الذين يدَّعون إنه أمر مكلف أن تكون
إن أراد أحد أن يأتي : "قد آان يسوع واضحا للغاية من هذه الناحية، فقالل. صادقين

ص نفسه فإن من أراد أن يخلِّ. ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه آل يوم ويتبعني
فالمسيح نفسه ). 24، 23: 9لو" (صهايخلِّيهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي فهذا 

طف اهللا، بل مهم أنهم غير مستحقين لل إنه يعلِّم المؤمنين آيف ينكرون أنفسهم،يعلِّ
. ال يقدرون أن يفعلوا شيئا بدون معونة اهللا لهم وأنهم غضب اهللا على خطيتهم،

بها، يدرآون أنه ليس من حقِّهم شيئا من ؤخذ منهم األشياء التي يتمتعون وعندما ُت
 ،خطاة جدامهم المسيح أيضا أنهم ويعلِّ. من أجله إال القليلاهللا، ألنهم ال يعملون 
 وأنه بالرغم حهم إياها،دة التي يمنعرضين إلفساد األشياء الجيِّللدرجة التي تجعلهم ُم

نهم من استخدام هذه األشياء استخداما حسنا، لكنه إذا من أنه قد يبارآهم، ويمكِّ
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مهم أنهم إذا ماتوا، آذلك يعلِّ. اه استخدامنيؤ فإنهم واثقون أنهم سيس،ترآهم وشأنهم
إن فهم . ينتهي؛ ألن اهللا قادر أن يقيم آخر يكمل المسيرةأو ملوه لن يضيع فإن ما ع

 نبذل آل الجهد لندرك مدى  لذلك يجب أن؛هذه األمور هو المقصود بإنكار أنفسنا
  .تبدو عظيمةس مشكلة ستبدو ضئيلة، وآل برآة  آل عندئذ فإنضآلتنا؛

  
   إنكار المسيح لذاته– )2(درس 

  
ُظِلم أما : "لقد آتب إشعياء عنه قائال. مثلما أنكر المسيحما من أحد أنكر ذاته 

يها فلم يفتح آشاة تساق إلى الذبح، وآنعجة صامتة أمام جازِّ. هو فتذلل ولم يفتح فاه
يخضع للموت آيف أنه سعن شعياء عن المسيح، ولقد تنبأ إ. )7: 53إش" (فاه

أخلى نفسه : " أنه وآتب بولس الرسول أيضا عن المسيحآذبيحة عن خطايا شعبه،
نفسه ا صورة عبد، صائًرا في شبه الناس، وإذ ُوِجد في الهيئة آإنسان، وضع آخًذ

 وبرغم آل هذا آان أعظم من ،)8، 7: 2في" (وأطاع حتى الموت موت الصليب
 الذات، آلما آانوا أآثر إنكاروآلما زاد اتباع المؤمنين لمثاله في . عاش قانًعا راضًيا

: أن يتعلموا أنه والمؤمنون يحتاجون  المسيح بأن يعمل مشيئة أبيه،رَّلقد ُس. سعادة
 فإن من ينكرون ،ون يكونون سعداء فقط عندما يفعل اهللا ما يريدونبينما األنانيُّ

  .ذواتهم يكونون سعداء بكل ما يعمله اهللا
  

   بدون اهللا ال شبع –) 3(درس 
  

ما الفائدة لإلنسان من آل . اطلباطل األباطيل قال الجامعة، باطل األباطيل الكل ب"
إن من ال تسعدهم األشياء التي ). 3، 2: 1جا" (تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟

 ليس ألنهم لم ينالوا ما يكفيهم، ،يقدمها هذا العالم، فإن عدم سعادتهم، بحسب رأيهم
لقد ُخلق الجنس البشري . بل ألن ما يقدمه هذا العالم ال يمكنه أن يجلب السعادة

يا اهللا لقد : "آتب أوغسطينوس العالم الالهوتي العظيم ما يلي. عرف اهللا ويتمتع بهلي
 الذين يظنون التعساء إن ."نا لن تجد الراحة حتى تستريح فيكخلقتنا لنفسك، وقلوب

أنه آلما حصلوا على المزيد من األشياء سوف يشبعون، يشبهون أناًسا جائعين، 
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ز، لماذا تزنون فضة لغير خب ".همَرْوَض يوقف يظنون أن ملء أفواهم بالهواء سوف
  . ال شيء يستحق امتالآه بعيدا عن اهللا.)2: 55إش" (وتعبكم لغير شبع؟

  
   المسيح فيه الشبع– )4(درس 

  
: لقد قال. م يسوع المسيح أنه هو نفسه الذي يمنح الناس سعادة حقيقيةلقد علَّ

" أحد من هذا الخبز يحيا إلى األبدإن أآل . أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء"
 من آمن بي آما قال . ويشربإن عطش أحد فليقبل إليَّ: "وقال أيضا). 51: 6يو(
 والخبز والماء هما أهم .)38، 37: 7يو" (لكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حيا

م أنه مشبع االحتياجات األساسية آان يسوع يعلِّ. الحاجات األساسية ألجسادنا
ا الطيب ولتتلذذ اسمعوا لي استماعا وآلو: "شعياء عنه تماما آما تنبأ إ،لنفوسنا

لهم حياة ويكون لهم : "ووعد يسوع بأن شعبه سيكون). 2: 55شإ(بالدسم أنفسكم 
  ).24: 16، 10: 10يو(فرحهم سيكون آامًال "، وأن "أفضل

  
   آن سائحا ومحاربا– )5(درس 

  
 الم، يخيِّمون في خيمة أجسادهم؛لع مجرد عابرين في هذا ا–المؤمنون سياح 

 لذلك طيهم اهللا أجساد القيامة الكاملة؛فهم يستعدون لحياة أبدية في السماء، عندما يع
إننا نقرأ عنهم في . فمن الحماقة أن يكونوا تعساء بسبب أحوال أجسادهم الحالية

ي يبتغون وطنا أفضل أ... وا بأنهم غرباء ونزالء على األرضأقرُّ: " إنهم11عب
، 13: 11عب" ( إلههم ألنه أعد لهم مدينةدعىسماويا، لذلك ال يستحي بهم اهللا أن ُي

إن المسافرين وهم بعيدون .  ويجب أن يتعلم المؤمنون أن يفكروا بهذا األسلوب،)16
ير المناسب أو ظروف السفر  بعض المشقات، مثل الطعام غعن وطنهم، يقبلون

ذا فمتاعب إقامتهم على األرض ال تستحق وطن أبدي، وللمؤمنين ل آذلك الصعبة،
  .إنزعاجهم
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فاشترك أنت : "بولس إلى تيموثاوس قائالآتب  فقد والمؤمنون محاربون أيضا،
إن الجندي وهو ). 3: 2تي2" (في احتمال المشقات آجندي صالح ليسوع المسيح

من راحة علية، ال يتوقع االستمتاع بما يتوفر بعيد عن بيته، في تدريب أو في خدمة ِف
أن يجب  جنود يحاربون الشيطان، عدو نفوسهم؛ لذا ، همالمؤمنونآذلك . في بيته
الحياة المسيحية أن ، وعليهم أن يتذآروا لالستبسال في الجهاد مستعدينيكونوا 
 بينما ال يعرف الجندي العادي لكن. حتم عليهم تحمل المشقاتمعرآة طويلة ُتتشكل 

إن المؤمنين يمكنهم التأآد من أن يسوع المسيح من سيكسب الحرب في النهاية، ف
  .النهائيةهم تضامن لنصر

  
   استمتع باألوقات الطيبة– )6(درس 

  
 وبإمكانهم أن يكونوا ، لكي يتمتعوا به؛إن آل ما في العالم أعطاه اهللا للبشر

وعندما يتطلع . شكروه على ذلكما عندهم هو من اهللا، وسعداء إذا عرفوا أن آل 
ولذلك فما  اهللا طيب؛ن إنهم يرونه حسن، ويرون أالمؤمنون إلى آل ما خلقه اهللا ف

لكن يجب عليهم أن يدرآوا أن ممتلكاتهم ليست أهم ما . صنعه اهللا يجعلهم سعداء
قد ف.  إذا آان هذا ما يريده اهللا، لالستغناء عنهااستعداد على وا وأن يكون،أعطاهم اهللا

يخدموه في  أو قد يطلب منهم أيضا أن ،يدعوهم اهللا ألن يخدموه في أوقات صعبة
إن اهللا . ظروف طيبة، عندئذ فهو يقصد أن يتمتعوا باألشياء الطيبة التي يعطيهم إياها

إن الموظف الذي . يختار لهم األفضل، وعليهم أن يتعلموا أن يكونوا سعداء بذلك
 بناء على طلب المدير، فإن ذلك ال يرضي ،هيرفض القيام بعمل آخر غير عمل

  !اإلدارة
  
  
  

   إعرف نفسك– )7(درس 
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مه هذا سوف يعلِّ.  وأن يكتشف رغباته العميقة،على آل مؤمن أن يفحص نفسه
 فالسبب الحقيقي سبب في عدم سعادته، بل حالة قلبه؛ ال هيأنه ليست ظروف حياته

 يمكنه أن يكبح ،من الذي يعرف نفسهوالمؤ. في عدم السعادة غالبا ما يكون الخطية
أما المؤمنون الذين ال  كثير من األسى،الالخطية في بدايتها، ويوفر على نفسه 

 ،يعرفون أنفسهم، فإنهم عرضة لإلصابة بالخوف الشديد عندما تظهر المشاآل
، ضعوالكن إذا عرفوا أنهم في حاجة إلى أن يتَّ!" يبدو أن اهللا قد نسينا: "فيقولون

 إن الدواء ذا األثار الجانبية غير . أو لتأديبهمالمتحانهموا أن اهللا يرسل المشاآل فهمل
 حياتك؛ آما إن اختبارا يجلب بعض الضيق قد إنقاذ قد يكون سببا في ،المرغوبة

  .يحفظك من الخطية
  

 فالمؤمنون غير ن في معرفته لنفسه، تتحسن صلواته؛وعندما يزداد المؤم
 ثم ، غير نافعةا أموًرطالبينون يصلُّمون أعماق قلوبهم، الناضجين الذين ال يفه

  . آل ما يريدونه عندما ال ينالونطونحَبُي
  

  ! من الغَنى تحذَّر– )8(درس 
  

ألن : "ىَنون المشاآل التي يجلبها الِغ؛ وال يَرآثيرا ما يحسد المؤمنون األغنياَء
مان، وطعنوا أنفسهم ن اإليوا عمحبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذ ابتغاه قوم ضلُّ

 لكنه قد يؤلم قدم من ،فالحذاء الجديد قد يبدو جذابا). 10: 6تي1" (بأوجاع آثيرة
عرفون مدى قذارة األحياء  والمدينة قد تبدو جميلة لكن سكانها فقط هم الذين ييلبسه،
 واألغنياء  لكنهم حزانى في أعماقهم،، والناس قد يكونون أثرياء ومترفهينالفقيرة،

 فقد يجلب الرخاء المتاعب وقد ًبا ما يواجهون المشاآل واألحزان،أو المشاهير، غال
 قال يسوع إنه من العسير جدا أن يدخل األغنياء ملكوت. يدخل أصحابه في تجربة

 وأآثر من ذلك،فإن األغنياء والمشاهير، سوف يعطون يوما حساًبا أمام السموات،
  .رتهماهللا عن آيفية استخدام ثرواتهم وشه

  
  ! احذر من تحقيق رغباتك الشخصية–) 9(درس 
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. ، عن أناس حصلوا على ما أرادواأماآن متعددة من الكتاب المقدس نقرأ في

 لذلك عندما يعطيهم اهللا ما ؛وآثيرا ما يرغب الناس رغبات أنانية، لن يفيدهم تحقيقها
ل لم يرض فلم يسمع شعبي لصوتي، وإسرائي: "بمثابة عقاٍب شديديريدون يكون 

). 12، 11: 81مز" (مرات أنفسهمامتهم إلى قساوة قلوبهم ليسلكوا في مؤبي، فسلَّ
يا رب ال تسمح أن : "، الذي آان رئيسا لدير آليرفو)1153 – 1090(د رقال برنا

إن هذا  ف،فإن أعطيتني آل ما أريد وآل ما يشتهيه قلبي! التعاسةهذه يكون لي مثل 
 إن إدراآنا أن رغباتنا الطبيعية قد تؤدي بنا إلى ."يمثل أشد عقوبة في العالم

الضالل، يعتبر أآثر الدروس صعوبة في مدرسة المسيح، لكنه في نفس الوقت 
  .ثرها أهميةآأ

  
   اهللا هو المسيطر– )10(درس 

  
فاصيل التي تحدث إن اهللا يسيطر على آل الكون بجملته، وذلك يعني أن أصغر الت

 ما يحدث للمؤمنين إنما يحدث ألن تلك هي إرادة اهللا  لذلك فكلتكون تحت سيطرته؛
وقد شجع تالميذه بتذآيرهم بهذا . لهم، وألن اهللا يرى أن ذلك سيكون خيرا لهم

 أمام اهللا، بل يس منسيًّاأليست خمسة عصافير تباع بفلسين وواحد منها ل: "بالقول
" افير آثيرةافوا، أنتم أفضل من عصشعور رؤوسكم أيضا جميعها محصاة، فال تخ

  ).7، 6: 12لو(
  

روا اهتمامه بتدبير آل شيء  فيقدِّ؛ينبغي أن يصلي المؤمنون أن يزيد اهللا إيمانهم
 وعليهم أن يتذآروا أنه ليس من السهل أن يفهموا آل ما – آل التقدير –يحدث لهم 

على  –هللا قصدا يريد أن يتممه في حياتهم أن  ه اهللا لهم، ألن آل ما يعرفونهيعمل
 فإن قاوموا إرادة اهللا ، يتوقف على شيء يحدث هذا األسبوع– دى عشرين عامام

  .لهذا األسبوع فهم إنما يقاومون إرادته في آل األمور التي تترتب على هذا األسبوع
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أن عليهم ن بما يعمله اهللا، ولكي يسعد المؤمنو إن اهللا يعمل بطرق متنوعة،
هناك أمران يمكن أن وبصفة خاصة، . هللالذي يعمل به ايفهموا شيئا عن األسلوب 

  :تعلموهما في أسلوب اهللا في العملي
    
 ايظن غير المؤمنين، أنه إن آان اهللا موجوًد.  من الطبيعي أن يتألم شعب اهللا–أوال 

 فإن ذا يتألمون؟ لكن العكس هو الصحيح؛حقا، وهؤالء الناس ينتمون إليه فعال، فلما
أيها : " وهذا ما آتبه بطرسى أنهم ينتمون للمسيح،ن، تبرهن علحقيقة أنهم يتألمو

ل امتحانكم آأنه أصابكم األحباء ال تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة ألج
وا في استعالن مجده  بل آما اشترآتم في آالم المسيح افرحوا لكي تفرحأمر غريب،

  ).13، 12: 4بط1" (أيضا مبتهجين
  

آثيرا ما ُيدخل اهللا . يخرج من الشر العظيم خيرا جزيال إن اهللا يستطيع أن –ثانيا 
ا يًنجس قبل أن ُيحسن إليهم إحسانا عظيما؛ فقد آان يوسف شعبه في تجارب شديدة

.  وآان داود طريدا قبل أن يصبح ملكا على إسرائيلقبل أن يصبح حاآم مصر،
إنه : "لوثرقال . ويسوع المسيح نفسه تألم ومات قبل أن يقام من األموات ويتمجد

  ." لكي ُيَمجِّدأن يقهروأن يميت لكي يحيي، و يرفع، أسلوب اهللا أن يضع لكي


