
 المقدمة
  

  
 من ا، بل نوعا خاص سعادةلكنها ليست آأي هذا الكتيب عن السعادة،

 لوصف هذه  آلمات متنوعةونحن نستخدم. ؤمنينمالتي ننالها آ ،السعادة
يجب ال و". السعادة"أو " السعادة المسيحية" بصفة عامة لقد دعوتها: السعادة

م آلمة أخرى  نستخدياناوأح. الك آل ما نبتغيه في امتتكمنأن نظن أن السعادة 
 دائمة  ابتسامة عريضةنظن أن هذا يعني ارتسام أن ، لكن ال يجب"الفرح"وهي 

  تستخدم،"القناعة" آلمة  آما أن.نشعر بالحزن، حتى عندما على وجوهنا
على مشيئة اهللا ظن أن هذا معناه قبول لكن ال يجب أن ن. للتعبير عن السعادة

  .مل غير ذلك ألنه ليس في وسعنا أن نع؛مضض
  

 الذي يشعر به المؤمنون ،لعميقهذه الكلمات تصف الرضى الداخلي اآل 
ال نهم من أن يظلوا سعداء، يمكِّوهذا الرضى الداخلي .  ما صنعه اهللا لهمنحو

ألمور وآأنها ضدهم؛ تماما آما تستمر  حتى عندما تبدو ا،يتذمرون على اهللا
رفقة حزن؛ وذلك ألن إذا اجتازت في  حتى ،سعيدة محتفظة بسعادتهااألسرة 

  .أفراد العائلة معا تمنحهم شبعا ورضى
  

الجوهرة النادرة للقناعة "ة عن آتاب طة وموجزهو طبعة مبسَّب هذا الكتي
 وآتاب باروز يعتبر تفسيرا). 1646 – 1599(وز ُرجيرميا بالمؤلفه " المسيحية

وضوع القناعة أو  فحص موأسلوبه عبارة عن. 12، 11:4لما جاء في فيلبي
 ،روز عددا آبيرا من النقاط ويضع با.مختلفةال اإلآتفاء المسيحي من زواياه

 لبًسا لبعضيسبب قد ، مما ما سبق له قوله لكن في سياق آخركرر وآثيرا ما ي
إن أفضل طريقة الستخدام الكتاب هي  .الكتاب دفعة واحدةأنهم قرأوا  لو ،القراء

   .هلتأمل فيام قراءة جزء صغير في آل مرة ث
  

، فيما عدا الفصلين وز نقاطه الرئيسيةقدم به باُر احتفظت بالترتيب الذيلقد 
 السعادة قبل أن نعرف آيف السبيل إلىاألخيرين، ألنه من المنطقي أن نعرف 

  . عليهابقيُن
  

Philip Tait, Wembley, September 1987 
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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 
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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
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  الفصل الثالث

  
  وعود اهللا

  
والتفكير في يقينية . لقد أعطى اهللا وعودا عظمى لكل من يؤمن بيسوع المسيح

  .ما وعد به اهللا، يسعد المؤمنين
  

 لذا أشفق على الخطاة تجاهل الخطية، لكنه أيضا إله محب؛اهللا بار وال يمكنه 
صوا  أن يخلِّوألنهم لم يقدروا. ورغب في خالصهم من العقاب الذي يستحقونه

سل ابنه الرب عينهم، وأن يكون رحيما وينقذ بعضهم، لذلك أرر أن ُيأنفسهم، قرَّ
ا، ويعيش حياة الطاعة الكاملة هللا أبيه، وقد ل أن يصير إنساًنيسوع المسيح، الذي َقِب

ضع على نفسه ض الرب يسوع للموت صلًبا، وَولقد تعرَّ. احتسبت طاعته لشعب اهللا
إن اهللا :  وعلى ذلك يمكننا أن نقول شعب اهللا بسبب خطيتهم؛حقهالعقاب الذي يست

وعد بأن يحسب طاعة المسيح للمؤمنين، ليرفع عنهم جرمهم ويضعه على المسيح، 
إن الروح القدس يعطيهم حياة جديدة، ويضع فيهم أن . وأن يعطيهم حياة أبدية

ي يتغلبوا على يؤمنوا بالرب يسوع المسيح، ويعطيهم يقين الخالص، ويقويهم لك
  .سلطان الخطية

  
 وآل عني أنها أعطيت لمن ال يستحقونها،إن وعود اهللا هي نتيجة لنعمته، وهذا ي

والدائم لشعبه، فلن  الخالص المؤآد إن موت المسيح قد هيَّأ. يدوم لألبدما يعد به اهللا 
 لهم ىعَط ُيد به اهللاِعيت الوعود للمؤمنين آأفراد، وآل ما َيعِط ولقد ُأيدعهم يهلكون،
  .آل على حدة
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ص آل  فقد وعد أن يخلِّطاها اهللا هي أعظم مشجع للمؤمنين؛إن الوعود التي أع
آما وعد بأن .  األمر الذي يعطيهم إحساسا باألمان، ويجعلهم في قمة السعادةشعبه؛

الشيطان لن يغلبهم، وهذا أيضا يعطيهم إحساسا باألمان، حتى عندما يواجهون 
 يثقون أن وعود ، وعندما يكون المستقبل غامضا، فإنهم سعداء.اطالمتاعب واإلحب

آان لداود ثقة تامة في أمانة اهللا، وعرف أن اهللا البد وأن يحقق ما . ثاهللا ال ُتحَن
تقنا في آل شيء، أليس هكذا بيتي عند اهللا، ألنه وضع لي عهدا أبديا ُم: "قاله

ومؤمنوا العصر ). 5: 23صم2" (ت آل خالصي وآل مسرتي؟ثِبومحفوظا؟ أفال ُي
، أآثر مما آان لدى يفي بوعده التي تؤآد لهم بأن اهللا س،الحاضر لديهم من األسباب

 يجدون فيه تحقيق آل مواعيد ، فإنهم عندما يتطلعون إلى عمل الرب يسوعداود؛
 ألن اهللا قد وعد بأن يكون طيِّبا قديم آان لشعب إسرائيل أن يفرحوا؛في العهد ال. اهللا

التي صنعها اهللا من لألمة، أما المؤمنون اليوم فيمكنهم أن يفرحوا باألمور األعظم 
  .)8عبرانيين ص (أجلهم آأفراد

  
ويجب أن ُتفهم .  رائعةفإلى جانب الوعد بالخالص، قدم اهللا أيضا وعودا آثيرة

فال يجب . بها اهللا عن الخالصآل هذه الوعود في ضوء الوعود العظمى التي وعد 
 فالمزمور الحادي ؛أن نعتقد أن التفسيرات الحرفية هي آل ما تتضمنه هذه الوعود

 يشتمل على مواعيد بأن متقي اهللا لن يعاني من مرض أو حوادث أو ،والتسعون مثال
ألمراض إن آان هذا المزمور تساءل المؤمنون الذين يعانون من اوقد ي. ضرر

 وقد يكون لبني إسرائيل العذر في توقع برآات مادية وخارجية .اقهيشملهم في سي
ات المهدِّدة في ناموس موسى، والشك أن البرآات الموعود بها، واللعن. ثمنا للطاعة

: 91 من مزمور 10، 9 أما الوعد المذآور في عدديتوحي بأن األمر آان آذلك،
القيك شر وال تدنو ضربة من ألنك قلت أنت يا رب ملجأي، جعلت العلي مسكنك، ال ي"

باألحرى فإن  فال يجب أن يؤخذ على أنه يعني أن المؤمنين لن يتألموا، بل –" خيمتك
. مهم أن تكون لهم ثقة بأن اهللا يعتني بهم باستمرار ويحفظهم من الشرهذا النص يعلِّ

. هللا مما يبرهن على أنهم أوالد ا،بهم آما يؤدب األب أوالدهقد يستخدم الشدة ليؤدِّ
 غير مناسب لهم، هوهو من حقه أن يعطيهم آل ما يراه مناسبا لهم، ويأخذ آل ما يرا
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 فإذا حدث شيء يبدو وآأنه يؤذيهم، يمكنهم أن .وفي آل األحوال يعمل الكل لخيرهم
م ضرر بهي وعلى ذلك فلن يص يحدث هو جزء من خطط اهللا لخيرهم؛يتأآدوا أن آل ما

  .ر أبديرحقيقي، وال ضرر روحي، وال ض
  

ومن بين وعود العهد القديم، التي يمكن للمؤمنين أن يطبقوها على أنفسهم، 
 فكاتب الرسالة إلى العبرانيين ؛5: 1 ويش2: 43لمذآور في آل من إشالوعد ا

آال أنا لن : "آما لو آان اهللا يقول، يقتبس الوعد من سفر يشوع في صورة قوية جدا
  ).5 :13عب" (لن أترآك. أترآك، لن أترآك

  
 آما أعطى مثلها الكثير، وآل الوعود تشير ،وهكذا فإن اهللا أعطى هذه الوعود

منا أن بعض السرور الذي سنتمتع به في السماء يمكن التمتع به إلى السماء، وتعلِّ
 .يهم التفكير في الشاطئ يعزِّ،هنا واآلن، تماما مثل النوتية الذين في بحر عاصف
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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 
  



 27

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
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  الفصل الخامس

  
  المكافأة اإللهية

  
  . مبارًآا شخصا المؤمن السعيداألسباب التي تجعلفي هذا الفصل سندرس 

  
فالعبادة الحقيقية ليست . إن المؤمنين السعداء يعبدون اهللا آما ينبغي أن ُيعبد: أوال

 بالعكس، فمن الممكن أن نمارس لوًنا من .مجرد حضور االجتماعات وترديد صلواتنا
إن اهللا يطلب أن . عبادة ولكن بقلب غير قانع بحيث ال نكون متعبدين هللا على اإلطالقال

 عندئذ، وعندئذ فقط، يعملون مرضاته المؤمنون بكل ما عندهم، وبجملتهم؛يعبده 
 ىإن العبادة هي أن نعمل ما يريده اهللا، آما أن العبادة أيضا هي أن نرَض. ويعبدونه بحق
  .لعبادة والسعادة يسيران جنبا إلى جنب فا؛ لنابما يقدمه اهللا

  
 التي منحها ، إن المؤمنين السعداء هم أولئك الذين يستخدمون هبات اهللا الروحية:ثانيا
 والمحبة والصبر والحكمة لقد أعطاهم اهللا، اإليمان والتواضع.  أفضل استخدام،لهم

ن السعداء، تؤثر  ألن حياة المؤمني؛ ويريد أن يرى هذه آلها تنمو في شعبهوالرجاء،
 ، همعلى سبيل المثال، فإن الذين يعانون دون تذمر. ر المؤمنينغيعلى تأثيرا فعاال 

  .ة تمجد اهللاأناس غير عاديين والمؤمنون الذين يتصرفون هكذا يقدمون شهادة طيبِّ
  

 ؛إن الطبيعة تمجد اهللا. مما سبق يمكن أن نقول إن المؤمنين السعداء يمجدون اهللا: ثالثا
 ؛ يمجدون اهللا، والمؤمنون الذين يحتفظون بسعادتهم بالرغم من تجاربهم،نه خلقهاأل

 المؤمنين، أن المؤمنين سعداء في أوقات الضيق،  غيرعندما يرى. نهم من ذلكألنه مكَّ
  .يقتنعون بأن اهللا هو العامل فيهم
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 يحسن اهللا  فإذا أرادوا أنإلى المؤمنين السعداء أعظم إحسان،إن اهللا ُيحسن : رابعا
لين الذين يصرخون  وال يكونوا آاألطفال المدلَّ؛ عليهم أن يظلوا هادئين سعداء،إليهم

ّبوا رغبته إلى َلإن اآلباء الحكماء، يترآون الطفل يصرخ دون أن ُي. حتى ينالوا ما أرادوا
ي أن يهدأ، والمؤمنون الذين ُيصلُّون طالبين شيئا ما، ثم يغضبون إذا لم يحصلوا عليه ف

ى حتى يهدأوا ويكونوا خاضعين له، قبل أن يعطيهم الحال، آثيرا ما يجدون أن اهللا يتأنَّ
يحصل على شيء إال لن إذا هاج وماج ل بالقيود، إن السجين المكبَّ. ما يحتاجون إليه

  .فعليه أن يهدأ لكي يدع آخر أن يطلق سراحه ؛الكدمات
  

 غير لينَقْلَق إن الناس الُم.ا نفًعن السعداء هم أآثر المؤمنينإن المؤمني: خامسا
ئ الروح القدس نفوسهم، لن يكونوا دِّما لم ُيَه.  ال يصلحون لخدمة اهللا،المستقرين

  .عدِّين للخدمةُم
  

و أولئك إن جميع المؤمنين مدعوون ألن يعملوا في خدمة اهللا، وليس القادة فحسب أ
د أناس عاديين، لذلك ال مجال لهم  فال يجب أن يظنوا أنهم مجرالمدربون تدريًبا معيًنا؛

 إن .أن الخدمات غير الواضحة للناس ال تعتبر خدمة حقيقية هللا أو ،في خدمة اهللا
  . الروحي الداخلييؤهلهم لخدمة اهللا، هو الرَضىالشيء الذي 

  
 فالذين إن المؤمنين السعداء مهيأون أآثر من غيرهم لمقاومة التجربة،: ادساس

 وعندما ن يستهويه أن يرى المؤمنين قلقين،والشيطا. وايتذمرون من السهل أن يضلُّ
 وبالتالي م بأن هذه المعاناة ال يستحقونها،يواجهون أي معاناة يسعى جاهًدا إلقناعه

 الشيطان المؤمنين الفقراء بوقد ُيجرِّ. يعتقدون أن هذا ما آان يجب أن يحدث لهم
ون ضد مد أما السعداء بما يسمح به اهللا، فيصين لينتقموا ألنفسهم،وا، والمظلومليسرق

  .أمثال هذه التجارب
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.  هنا واآلن،إن المؤمنين السعداء هم أولئك الذين يتمتعون بالحياة تمتعا تاما: سابعا
، أسعد حاال من الذين لهم الكثير؛ ألنهم أحيانا يكون الناس الذين ال يملكون إال القليل

 فتكون ،متلك من األرضم، مثلهم مثل األمة القانعة بما تيف يكتفون بما عندهموا آتعلَّ
  . لتزداد تخومها اتساعاف عن الحروبأسعد حاال من أمة أخرى ال تُك

  
إن اهللا . إن المؤمنين السعداء هم الذين يتطلعون إلى المجازاة التي وعد بها اهللا: ثامنا

لى أعمالهم الصالحة، بل حتى لمؤمنين عيجازي آل واحد حسب أعماله، فهو سيكافئ ا
 وسيجازي أيضا األشرار على ،هابة، التي لم يستطيعوا أن ينفذونواياهم الطيِّعلى 

أعمالهم الشريرة، بما في ذلك المؤامرات الشريرة التي دبروها، حتى وإن آانوا قد 
ن أن ، دوولذلك فإن المؤمنين الذين يتألمون من أجل المسيح. عجزوا عن تنفيذها

  .روا من التجربة، لن يفقدوا المجازاةرَّيتم
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  ل الثالث والرابع والخامسوأسئلة دراسية في الفص

  
  ما تأثير ما قرأت وتأملت في هذه الفصول على حياتك واتجاهاتك؟ .1
إن الفصل الثالث يوصي بأن مواعيد اهللا البد وأن تجعل المؤمنين سعداء أو  .2

 ألنه بدا لك أن اهللا لم يف ببعض ؛بك أوقات شعرت فيها بالضيقت هل مرَّ. قانعين
، ما هو موقفنا من مواعيد آهذه المواعيد؟ وآيف يتحتم علينا أن 91مواعيده؟ تأمل مز

 ف مع المواقف التي يبدو فيها اهللا وآأنه ال يعاملنا حسب مواعيد آلمته؟نتكيَّ
، التذمرنحمي أنفسنا من روح في الفصل الرابع نجد اقتراحا ألسلوب به نقدر أن  .3

تقديرنا ألنفسنا أو لما  فال نبالغ في ،ذلك بأن يكون تقديرنا ألنفسنا تقديرا صحيحا
 ما مدى أهمية تقديرنا لذواتنا من حيث السعادة المسيحية؟. نستحقه

  عنصرا أساسيا للقناعة المسيحية؟،يكون إدراآنا العملي لسيادة اهللاآيف  .4
 فالذي له ؛يعلن يسوع عن قدرته أن يروي العطاش 14 ،13: 4نجيل يوحنافي إ .5

 ماذا يعني هذا من الناحية العملية؟. المسيح يجب أن يكون مكتفيا به
نون موا آيف يكونستخلص من الفصل الرابع أن المؤمنين في حاجة ألن يتعلَّ .6

مكن افترضنا أن الكنيسة هي المدرسة التي فيها نتعلم عن المسيح، فكيف ي فإذا قانعين،
 أن نساعد بعضنا بعضا في دروسنا هذه؟
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  الفصل السادس

  
  ر التذمُّات سلبيَّ

  
في الفصول الخمسة األولى من هذا الكتاب، تأملنا مليًّا في موضوع السعادة 

وفي . المسيحية من زوايا مختلفة، حتى نستطيع أن نعرف ماهيتها وسبب أهميتها
. م آيفية ممارسة الحياة المسيحية السعيدةالنصف الثاني من هذا الكتاب سوف نتعلَّ

 . إنما هي ضد السعادةلتي ترى الجانب األسوأ في آل شيء،المرارة والتذمر، اإن 
 كتشف أنه خطية إضافة إلى أنه ضار،وسندرس في هذا الفصل مساوئ التذمر، وسن

وفي الفصل السابع سندرس بعض المواقف التي فيها يكون التذمر خطيرا، وفي 
حينئذ . را للتذمررِّنتخذها مبعذار أو المبررات التي بعض األسنرى الفصل الثامن 

  . سعادتنانعرف آيف نجد السعادة، وآيف تثبتسنتأهل ألن 
  
إن روح . يء، ألنه بمجرد أن يبدأ فإنه يتنامى إلى ما هو أسوأيِّالتذمر أمر س -1

، بل يجب التذمر تشبه جرًحا رديًئا امتأل بالصديد، فالجزء المصاب ال يمكن عالجه
 ، فإنهلك الَمْيُل للتذمر، إذا لم ُيكَبحآذ.  في آل الجسد الداءتشرالتخلُّص منه حتى ال ين

  .شيءينتشر في آل حياتنا ويفسد آل 
  
ع ، ُيوَض16 – 14:  ففي رسالة يهوذافي أنه خطية؛ التذمر تكمن خطورة -2

تذمر خطية واهللا سيدين ال.  الذين سيدينهم اهللالمتذمرون على رأس قائمة األشرار
  ؟ا خطيًراس هذا أمًر أليالمتذمرين،
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عندما آان اإلسرائيليون في . ًدا على اهللا ألنه يتضمن تمرُّ التذمر خطية؛إن -3
فمع أن اهللا أنقذهم من العبودية في مصر، لكنهم لم يكونوا . الصحراء، تذمروا آثيرا

 آان اهللا يعتبر وفي آل مرة تذمروا،. ويلةممنونين سعداء، واستمروا هكذا لفترة ط
وفي األصحاح السادس عشر ). 29 – 26: 14عد ( ضده هو نفسهاًهتذمر ُموجَّهذا ال

من سفر العدد، تذمر الشعب على موسى وهرون، لكن اهللا اعتبر ذلك تذمًرا عليه هو، 
ا خطير، ويجب عالجه قبل أن ينتشر روح فالتذمر إًذ. وعاقب المتمردين عقابا شديدا

  .التذمر إلى اآلخرين
  
ل ما  اهللا؛ ألن ذلك يناقض آ بصفة خاصة عندما يصدر من شعبير لكن التذمر خط-4

  يدرآون خطيتهم، ويعترفون بجرمهم،لقد جعلهم اهللا. حدث عندما غيَّر اهللا حياتهم
فهل يمكن أن األشياء األقل أهمية تفقدهم سعادتهم؟ لقد بيَّن لهم محبة المسيح 

ل سرور، آما أراهم احتماله العجيبة، واستعداده ألن يترك أباه وأمجاد السماء بك
الكاملة، وموته البشرية لقبول محدودية الجسد البشري واتضاعه وخضوعه، وحياته 

فهل ُيمكنهم حقا أن ينسوا آل هذه، ويشتكوا من أن اهللا لم يحسن إليهم؟ . بال خطية
 فهل سيتذمرون ،الحصول على األشياء الماديةب  السعادةفيلقد حرَّرهم من الرغبة 

في طريقهم إلى هم م يحصلوا عليها؟ إن المسيح اآلن هو سيدهم وملكهم، فهل إذا ل
رفض قيادته بالتذمر عليه؟ لقد أتى اهللا بهم ليخضعوا إلرادته، فإذا تذمروا فإنما يشير 

سوا ذلك إلى أنهم لم يخضعوا له خضوعا حقيقيا، بل ربما يدل هذا على أنهم لي
 سواء محبته لهم،  ما فعله اهللا من أجلهم،ؤمنونر المإذا تذآَّ. مؤمنين على اإلطالق

 حتى ؛دَّدهم بصفة خاصةوتذآَّروا أنه جغفرانه لخطاياهم، وهبة الحياة الجديدة،  وأ
 فإنهم لن ؛يمكنهم أن يعيشوا في ضوء آل هذه البرآات إلى يوم رحيلهم من العالم

  . لهمخلٍص وميتذمروا، بل سيشتاقون إلى الخضوع ليسوع المسيح آربٍّ وملٍك
  
إن .  آما أن التذمر يشكل موقًفا ال يرقى إلى المستوى الذي وضعه اهللا للمؤمنين-5

أنه غير  أو ، في رغبته في العناية بهم أنهم ال يثقون يعنيفتذمرهم ،اهللا أبو المؤمنين
ون في آما أن المسيح عريسهم، لذلك فتذمرهم يعني ضمنا أنهم يشكُّ.  على ذلكقادر
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وح القدس هو معينهم، وتذمرهم يعني أنهم ال يؤمنون بقدرته أو برغبته والر. محبته
  .في معونتهم

  
.  فيهالمؤمنينعن المستويات التي وضع اهللا ابمزيد من التفاصيل دعنا نتأمل 

بهم إلى نفسه رَّا وجعلهم سادة السماء واألرض، وقلقد رفعهم إلى مكانة آريمة جد
 في مقام متميز لقد أصبح المؤمنون. ن مع المسيححدي وجعلهم متَّ،أآثر من المالئكة

 فمن حق اهللا إذن أال يتوقع تذمرا من أولئك ر حياتهم قوة اهللا، وآل هذا لكي ُتظِهجدا،
  .الذين أآرمهم هذا اإلآرام العظيم

  
ون أن يروا نقاط  واآلباء يحبُّس مخلصهم فحسب، بل هو أيضا أبوهم،إن اهللا لي

أوالدهم؛ آذلك يحب اهللا أن يرى روحه القدوس فعاًال في تظهر في وهي القوة فيهم 
أوالده، ويريد بصفة خاصة أن يراهم مشابهين ابنه يسوع المسيح، الذي تألم آالما 

 فمن حق ."يس آما أريد أنا بل آما تريد أنتل: "ى قائاليتذمر قط، بل صلَّشديدة ولم 
  .اهللا أن يتوقع عدم تذمر أوالده

  
ن أن اهللا بالنسبة لهم يعني أآثر بكثير من آل ما في هذا العالم، إذا ادَّعى المؤمنو

عي أنك مؤمن من أن خير لك أال تدَّ. فعليهم أن يبرهنوا على ذلك بأسلوب حياتهم
من حق اهللا أن يتوقع من الذين يدَّعون . عائكعي ذلك ثم تسلك سلوآا مناقضا الدِّتدَّ

  . التي رفعهم إليهامسيحية اليحافظوا على المستوياتأنهم مؤمنون، أن 
  

به  به يتأآدون أن من حقهم أن ينالوا آل ما وعد ،لقد أعطى اهللا المؤمنين إيمانا
، وليس معنى هذا "وا باإليمانيحيإن المؤمنين يجب أن ": يقول الكتاب المقدس. اهللا
لكن معنى الحياة ! ع حياة بدون مصاعب، وإال فال تكون هناك حاجة إلى اإليمانتوقُّ

باإليمان هو أن يقبل المؤمنون إرادة اهللا بفرح، ألنهم واثقون أنه قد وعدهم بكل ما 
  .موا أن يثقوا في مواعيدهلَّ يتوقع عدم تذمر أولئك الذين تعوهللا الحق أن. هو لخيرهم
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رين في أوقات التجارب، فرحين  يتوقع اهللا أن يكون المؤمنون صابوبكلمات أخر
ويمكننا أن لقد وصل الكثيرون بنعمته إلى هذا المستوى العالي، . في أوقات الضيق

 عندما آانت ،أناس عاديون اتكلوا على اهللا ليسندهم. 11نقرأ عن بعضهم في عب
  .آخرون، لذلك نحن قادرونوإن اهللا يتوقع ذلك، وقد قام به . تشتد بهم المصاعب

  
ونتوقع أن " لتكن مشيئتك: " فال يمكننا القولتذمر يجعل صلواتنا بال معنى،إن ال -6

 يتميز ا، ثم نتوقع غًد"خبزنا آفافنا أعطنا اليوم: "وال يمكن القول! تتم مشيئتنا نحن
 فإذا بدأنا عترف بأن آل ما عندنا هو من اهللا،إن الصالة ذاتها تتضمن أننا ن. بالترف

  . دون أن ندري عن الصالةنكون قد توقفنا، فبالتالي نتذمر على ما يعطيه لنا اهللا
  
 إنه مضيعة للوقت؛ إذ يشغل آل تفكيرنا، حتى نتوقف  إن التذمر يجلب التعاسة،-7

إن الشخص . إنه يجعلنا غير نافعين لخدمة اهللا. عن التفكير في اهللا وفي آلمته
، فليس لديه ما السعيد، يمكنه أن يريح اآلخرين، في وقت حاجتهم، أما المتذمر

 محاولة ه يونان آانما فعلاألولى في اإلبتعاد عن اهللا، ووالتذمر هو الخطوة . يعطيه
 وأسوأ الكل هو أن التذمر يجعلنا ناآرين .، بدال من الخضوع لهاإلحباط مشيئة اهللا

والمؤمنون المتذمرون غير . والكتاب المقدس يعتبر إنكار الفضل خطية. الفضل
 عطاياه الكثيرة التي عندهم، ويدَّعون أنهم يطلبون عطايا أعظم لكي شاآرين اهللا على

والمؤمنون يمكن . يمجدوا اهللا أآثر، لكنهم هم في الواقع غير شاآرين على ما عندهم
لكن اهللا .  سواء على هباته الروحية أو برآاته الزمنية،أن ينكروا فضل اهللا عليهم

إن : "قال لوثر. وه على آل ما أعطاهمينتظر أن يكون المؤمنون شاآرين وأن يحمد
 روح اهللا هو أن يقل تفكيرنا في األمور الضارة، وأن نفكر أآثر في األمور أسلوب
وعندما يحسن اهللا إلينا فهذا  ، فذلك ليس شيئا؛ فإذا سمح اهللا لنا بصليبحة،الصال
عنيفة فإذا عصفت تجربة على المؤمنين، فعليهم أن يشكروا اهللا أنها ليست ". عظيم

والروح القدس ُيعلِّم المؤمنين أن ُيعظِّموا من شأن البرآات . آما آان يمكن أن تكون
.  أما الشيطان فأسلوبه عكس ذلكهم،التي يتمتعون بها، وأن يقلِّلوا من شأن مشاآل

صعدتنا من أرض يل أنك أأقل: "عندما قالوا لموسىتأمل اإلسرائيليين في الصحراء 
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لقد ). 13: 16عد" (؟ي البرية، حتى تترأس علينا ترؤًساميتنا ف وعسًال لتتفيض لبًنا
 فمصر أرض شوهون الحقيقة؛مأل روح التذمر قلوبهم إلى الدرجة التي جعلتهم ي
لقد ". تفيض لبنا وعسال"ًضا العبودية والسخرة والضرب وذبح أطفالهم، لم تكن أر

والمؤمنون قد . عهب الثقة، آما تم تشويه حقيقة دوافْحت قيادة موسى لَستعرض
بون بأن يظنوا أنهم آانوا أسعد حاال قبل فيجرَّيفعلون هكذا عندما تأتي المشاآل، 

  .اإليمان، وهذا الظن في حد ذاته يجعلهم يشعرون بالتعاسة
  
ه هو نجنيه من حيث أن آل ما لتذمر ليس خطية وحسب بل هو حماقة؛ إن ا-8

ه؟ هل ُيسّهل هذا علينا أن نتمتع بما  شيء ال نملكالتعاسة، فما فائدة التذمر على
عندنا؟ هل ُيشبع الطفل جوعه إذا رفض الخبز ألنه ال يوجد آعك؟ ال فائدة إذن من 

من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا : "يقول الرب يسوع. التذمر
ناس أنفسهم قد يشغل ال!" ال أحد: "واإلجابة الوحيدة هي). 27: 6مت" (واحدة؟

وقد يمنع اهللا عنهم برآة معينة .  لكن التذمر ال يفيدهم شيئاهموم إلى حد الموت،بال
 ألنه لو منح اهللا البرآة للمؤمنين لقبول البرآة؛ يصبحوا في حالة ذهنية مناسبةحتى 

نهم من واحهم في حالة من المرارة ال تمكِّوهم في حال التذمر، فقد يجد المؤمنون أر
قة هي أن التذمر حماقة، ألنه يحوِّل األمور إلى ما هو الحقيف. تقدير إحسان اهللا لهم

رون يرفضون الخضوع إلرادة اهللا بِّمؤمنون المتذمرون هم مؤمنون متكل فاأسوأ،
 عوضا عن تجهيز ،إنهم يشبهون البحارة الذين يتذمرون لهبوب العاصفة. لهم

  .القالعنزلون أما البحارة األذآياء فيذعنون للعاصفة وُي. سفينتهم لمواجهتها
  

 ؛واألمران األخيران اللذان يمكن أن نذآرهما عن التذمر، هما أمران خطيران جدا
عندما تذمر اإلسرائيليون، وهو يغضب عندما اهللا ب ِضفالتذمر يثير غضب اهللا، فقد َغ

لقد عوقب اإلسرائيليون ألنهم تذمروا، والمؤمنون أيضا يجب أن . يتذمر المؤمنون
اإلستياء إن روح . يضيفوا إلى متاعبهم ما يعرضهم لعقاب اهللاال  حتى ،يحذروا

 فالشيطان آان أول من تمرد، وأول من تذمر، وأول من والتذمر هي روح الشيطان؛
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ما يقوله ة، وعلى المؤمنين أن يتحذروا جدا مإن آل تمرد مستوجب اللعن. لعنه اهللا
  .الكتاب المقدس عن التذمر

  
. رم أولئك الذين يتذمرون عليه من حمايته وعنايتهأضف إلى ذلك أن اهللا قد يح

 وقد يترك اهللا ستغناء عنه، ليبحث عن وظيفة أخرى، معرض لإل،إن الموظف الساخط
 وقد يكون .وا على الطريقة التي يعاملهم بهاشعبه ليبحثوا عن سيد آخر، إذا هم تذمر

 مؤمنين حقيقيين على هذا، ألنه يريد أن يؤدبهم ليجعلهم يثقون فيه، أو ألنهم ليسوا
  .اإلطالق

  
إن أولئك . التذمر ضار ألنه الخطوة األولى في طريق اإلنزالق والسقوط

  !!!رض الموعداإلسرائيليين الذين تذمروا في البرية، لم يروا أ
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  الفصل السابع

  
  ُآفَّ عن التذمر

  
, االتي يكون فيها خطيًرا جد, مواقف ولكن هناك بعض الالتذمر خطأ دائما وحماقة،

  . وفي هذا الفصل سندرس أربعة من هذه المواقف
  

 إذا بدأت  فمثًال.عندما نكون قد نلنا برآات وفيرة ,شكل خطورة حقيقيةالتذمر ي: أوًال
وننسى أن نشكر من أجل حرية العبادة , ب بأن نتذمر ُنجرَّ,ةيسمشاآل في حياتنا الكن

 مؤمنون في بالد أخرى معرضون للسجن أو الموت ألنهم يوجدبينما , التي نتمتع بها
وننسى أن , وإذا بارك اهللا آنيسة أخرى فقد نجرَّب بالغيرة والتذمر. يتبعون المسيح

ربما يأتي دورنا في . ريقة مختلفةوإن آان بط, أيًضانشكر ألن اهللا آما بارآهم بارآنا 
وعندما يحسن اهللا إلى . فالذي بارآهم يمكنه أن يبارك آنيستنا أيًضا, البرآة بعد ذلك

ب بأن ننسى أن نشكر اهللا على نجرَّ, بمشاآل شخصية فيه نحن آنيستنا في وقت نمرُّ
ين دائًما  علينا أن نكون قادر.وض أن نتذمر على مشاآلنا الشخصيةع, إحسانه للكنيسة

  .على االبتهاج عندما ُيحسن اهللا إلى آنيسته
  

إنه لمن الحماقة أن تغتم . على أمور تافهةإذا آنا نتذمر , ايكون التذمر خطيًرا جد: ثانًيا
لقد . ةصغير) وحمه(وفي جسده د ِل ألنه ُو أجل طفلها الذي يتمتع بصحة جيدة؛أم من

 ألنه لم يمتلك ؛غتم واآتأبالها عندما  الذي آان يحكم مملكة بكامأخطأ الملك آخاب،
  .آذلك من الحماقة أن يتذمر المؤمنون بسبب أشياء تافهة. آرًما معيًنا
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لو أن مسافرا . ا إذا صدر من الذين أجزل اهللا عليهم إحسانه جدخطيٌرالتذمر : ثالًثا
وقاحة فإن هذا يمثل , م يعجبهفأشار إلى شيء ل, له ضيافة مجانيةمت دُِّقغريًبا 
 ل ما عندهم أخذوه مجاًنا من اهللا؟وآ, أليس المؤمنون غرباء في هذا العالم. وجحوًدا

  .فال مبرر لتذمرهم, فإن آان اهللا آريما معهم هكذا
  

يقول . تضاعنانت متاعبنا جزًءا من خطة اهللا الآاإذا , ايكون التذمر خطيًرا جد: رابًعا
هذا يعني أنه رأي ما آان اهللا يعمله في و, "خنوخ سار مع اهللاإن أ" :الكتاب المقدس
 ،إن المؤمنين مهيأون للخضوع لما يريده اهللا. ب حياته تبعا لذلكورتَّ, حياته وخضع له

 وينمي حياتهم ،بهم على التواضع إنهم واثقون أنه يعمل هذا ليدرِّ.وقت الضيقفي حتى 
   .الروحية

  
أن , ومن الخطأ بصفة خاصةألن اهللا يعمل ما هو لخيرنا؛ , من الخطأ أن نتذمر

ال شك أن تحمل التأديب ليس باألمر . نستمر في تذمرنا ألن اهللا مستمر في اإلحسان إلينا
عب  ( "لسالمبون به ثمر بر لا يعطي الذين يتدرَّأخيًر"  لكن الكتاب يخبرنا بأنه ،السهل

أن يقدروا  آلما وجب عليهم ،وآلما اختبر المؤمنون يد اهللا التي تضعهم ). 11 : 12
  .عناية اهللا بهم

  
. فإنها اآلن ساعة لنكف عن ذلك, عندما نجد أنفسنا نتذمر على أحد هذه المواقف

لنرى أن المؤمنين دائًما في موقف , في الموقفين الثالث والرابع مرة أخرى لكن لنتأمل
هو نهم دائًما في موقف الذين يعمل اهللا ما إ. وافًراليهم إحسانا إالذين أحسن اهللا 

وهذا يعني أن الوقت المحدد . لذلك يكون التذمر خطيًرا عندما يصدر منهم, لخيرهم
   .إنه اآلن, للكف عن التذمر ال يتغير
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  الفصل الثامن

  
  ال عذر لك

  
منذ أن سأل اهللا آدم وحواء عن الخطية األولى، والناس رجاًال ونساًء، يقدمون 

  .أعذارا لسلوآهم، وإليك بعض األعذار التي يقدمونها عن تذمرهم
  
إلى المؤمنون  الشك أنه جيد أن ينظر ." ال أتذمر، بل أعبِّر عن الحقائقأنا "-1

 يجب أن يتذمروا، بل على العكس، فإن وعيهم بالحقائق مواقعهم بواقعية، لكن ال
فكروا في مشاآلهم أآثر من تفكيرهم فإذا . واعون بعظم برآة اهللا لهميعني أيضا أنهم 

والوعي بالحقائق ال يمنع . في مراحم اهللا، فإنهم يكّونون صورة مشوهة عن الحقائق
 هو ،التذمر بسبب مشكلته لكن ،المؤمن من خدمة اهللا آما ينبغي أن تكون الخدمة

فلنواجه الحقائق مهما آان الثمن، والبد أن يقودنا ذلك إلى . الذي يمنعه من الخدمة
. ا فعله من نحونا فحسب، بل أيضا على ما فعله نحو اآلخرينمالشكر هللا، ليس على 

ال أما إذا آنا نحسد اآلخرين، فذلك معناه أننا نفكر في مشاآلنا أآثر مما ينبغي، وأننا 
  !!ود اهللا بالدرجة الكافيةنفكر في وج

  
 من السهل أن تقول هذا، ولكن عندما يزول ."أنا ال أتذمر، لكني شاعر بذنبي "-2

، وهذا يدل على أنه لم يكن ما يختفي اإلحساس المزعوم بالذنبسبب الضيق سرعان 
ية إن المؤمنين المتألمين بسبب الخط. هناك أي تبكيت على الخطية على اإلطالق

فعال، ال يريدون أن يضيفوا بتذمرهم إثما آخر، بل باألولى سيكونون سعداء أن 
  .يخضعوا لتأديب اهللا
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 لكن مجرد معاناتنا ال تعني أن اهللا قد ." سعيدا ألني ال أشعر أن اهللا معيأنا لست "-3
لقد وعد اهللا أن يكون مع . إن األب ال يكون قد انقلب ضد ابنه عندما يؤدبه. ترآنا
فأنا معك، وفي إذا اجتزت في المياه : " وبصفة خاصة في أوقات الضيق،عبهش

 فاهللا موجود، ولكن يبدو أن بعض المؤمنين ال إًذا). 2: 43إش ("األنهار فال تغمرك
 فإذا أرادوا أن ذمر قد أبعد آل إحساس بحضور اهللا،يشعرون بذلك، ألن روح الت

اضعين، وحريصين على أن يكونوا آما يشعروا بقربه، عليهم أن يكونوا هادئين، وخ
  .يريد اهللا أن يكونوا

  
حتى موقف اآلخرين في  ."ال أستطيع تحمله بل موقف اآلخرينليس األلم هو ما  "-4

على  اهللا أن يستخدمهم لتحقيق أغراضه، ويدي اهللا، بل حتى األشرار، يستطيع
ومهما . وا من أجلهميصلُّ تحت دينونة اهللا، وعليهم أن المؤمنين أال ينسوا أن األشرار

وا دائما أن اهللا صالح مع آانت معاملة اآلخرين قاسية، فعلى المؤمنين أن يتذآر
  . وال عذر لهم في تذمرهم عليهم أن يحمدوه،.أوالده

  
يجب أن يتوقع المؤمنون الصعوبات في هذه الحياة، ..." لم أآن أتوقع هذا إطالًقا "-5

آم مرة ترى لكن . نوا من مواجهتها عندما تحلمكَّوأن يستعّدوا ألوقات الضيق، ليت
  !عندما يميزهم اهللا بجوده؟" ع هذاقلم أآن أتو: "يمكنهم القول

  
 آيف عرفت ذلك؟ ربما يكون تذمرك قد ."إن مشكلتي أسوأ من مشاآل اآلخرين "-6

لكن إن آان قولك صحيحا، فهذا يعني أن اهللا قد أعطاك فرصة . قادك إلى المبالغة
ه أعظم مما أعطى اآلخرين، فعندما يرون آيف تتغلب على مشكلتك الضخمة لتمجد

  .سيمجدون اهللا، وربما يتشجعون في التغلب على مشاآلهم البسيطة
  
 أحياًنا ال يستطيع المؤمنون أن يخدموا اهللا ."إن مشكلتي تمنعني من خدمة اهللا "-7

إن الرغبة في خدمة اهللا، أمر طيب والشك، ومن .  بسبب ظروفهم؛آما يتمنون
نحن أعضاء في .  ولكن هذا ليس عذرا للتذمرطبيعي أن نحزن عندما نعجز عن ذلك،ال



 45

سد المسيح، من أن تكون جسد المسيح، ومن األفضل أن تكون عضًوا غير هام في ج
ن جميعا لهم دعوة إن المؤمني. ا دون أن تكون عضوا في هذا الجسدشخًصا مهمًّ

 فاألعمال البسيطة من  مهما آان تصورهم لدرجة أهميتهم؛،روحية لكي يتمموها
 ليس  فما يطلبه اهللاآل اإلنجازات الشهيرة في التاريخ،مؤمن متضع تسر اهللا أآثر من 

ن بمثل هذه الصفات ْو والذين يتحلَّ.اقة بل األمانة والصبررَّالشهرة أو اإلنجازات الب
ون أن  يدرآ،وعندما يفهم المؤمنون المتضعون ذلك.  سيجازون في السماء،الروحية

  .ر للتذمررِّليس لديهم أي مب
  
بة في أن  قد تفيدنا ظروفنا المتقلِّ." دائمة التقلُّبا تحمل ظروفي ألنهأستطيعال  "-8

 وفي آل األحوال فإن مقامنا الروحي .نتعلم الثقة في اهللا في آل خطوة نخطوها
 وفي نفس الوقت فإن المسيح يمنحنا برآات آثيرة مضمون،خيرنا األبدي مستقر، و

  ).16: 1يو" (نحن جميعا أخذنا، ونعمة فوق نعمةومن ملئه "جدا 
  
 أليس في مقدورك أن تكون ، ليس هذا عذرا للتذمر."آنت غنيا واآلن افتقرت "-9

يوم الفقر هذا؟ أو ألنك  وآانت لك الفرصة لالستعداد ل،اشاآًرا؛ ألنك آنت يوًما ما غنيًّ
 وآانت لديك الفرصة لالستعداد ليوم المرض هذا؟ أو ألنك آنت ،آنت في صحة جيدة

حرا وآانت لديك الفرصة لالستعداد ليوم االضطهاد؟ إن البحار الحكيم يستغل األيام 
ليس ما ُيلِزم اهللا أن يعطي المؤمنين أي . عواصف سفينته لمواجهة ال لُيعَد،الهادئة
 وعليهم أن يكونوا شاآرين من أجل آل برآة نالوها في الماضي وينالونها في شيء،
ة أن نتذمر من أجل صعوبات قليلة هل من األمان.  وهم غير مستحقين لها،الحاضر

واجهها في رحلة سادها التمتع بجوانب أخرى؟ لعل العذر الذي نحن بصدده يمكن ن
 وليس ،آثيرة حتى حصلت على الثروةأنا تكبدت مشقات : "ترجمته على النحو التالي

 يجب أن ، لكن قبل أن يتضايق المؤمنون آثيًرا من جهة أي أمر."فقدهامن العدل أن أ
يتأآدوا أنهم على حق في ضيقهم هذا، وبالتالي يجب أن يكونوا على استعداد أن 

 ر أآثيكونروا موقفهم بموقف آخر  إذا آان األفضل لهم أن يغيِّ،وا عن تذمرهميكفُّ
  .تمجيدا هللا
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   السادس إلى الثامنفي الفصول منأسئلة دراسية 
  
  ؤمن أن التذمر خطية؟، هل ت15، 14: 2في إقرأ -1
ب ظلما ِل إن ربنا يسوع المسيح لم يتذمر حتى عندما ُص.7 -3: 53قرأ إش إ-2

  المسيح على خلق وسلوك المؤمن؟آيف يمكن أن يؤثر خلق وسلوك . وبقسوة
 ما هي العالقة بين الصالة .18 – 16: 5تس1وقارن بها  7، 6: 4 إقرأ في-3

  والقناعة المسيحية؟
 ، تذمرا مستمرا، الذي أخرجهم من أرض مصر، آان تذمر اإلسرائيليين على اهللا-4

هل تعتقد أن اهللا يغضب علينا عندما نتذمر من . وقد غضب الرب عليهم وعاقبهم
نا بمثابة عقاب اهللا لنا جهة بعض األشياء؟ وهل يمكن أن تكون بعض متاعب

  بسبب تذمرنا؟
 آيف يكون الضيق والصعاب جزءا من تدريبنا للبر؟ وما .11 – 7: 12عب إقرأ -5

  هو الموقف الصحيح المطلوب لمثل هذا التدريب لضمان نجاحنا؟
   ما هي الطرق التي تبحث عنها لتبرير تذمراتك؟-6
 مته عن نفسك من هذه الدراسة؟ ما الذي تعلَّ-7
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  الفصل التاسع

  
   السعادةوسيلة

  
 إنها تبدأ . المسيحية هي النقيض لروح التذمرالسعادة المسيحية أو القناعةإن 

ال يمكن أن تحتفظ السفينة بتوازنها في البحر بدعامات من . داخل قلوب المؤمنين
 للمؤمن سعادة ضمنهكذا ال يوجد شيء خارجي يمكن أن ي. خارجها، بل من داخلها

عمة في داخلهم، ن هذه الننيؤمموإذا آان لل. إنما الحاجة إلى نعمة في الداخلمستمرة، 
ا بعض الخطوات العملية التي تساعدهم في الحصول على سعادة فيمكنهم أن يتبعو

  .حقيقية
  

، وليس المقصود بهذا. م أن يتحذروا من اإلنغماس في مشاغل هذا العالمهعلي: أوال
 ولكن إن أراد .يشغلوا مهام معينة في هذا العالمدهم اهللا ل بل قد يقواالعتزال عن العالم،

وا الحد األدنى من اإلنشغال بأمور المؤمنون أن يختبروا سعادة حقيقية، عليهم أال يتعدَّ
  .هذا العالم

  
  وهذا ليس باألمر العسير؛.نة في الكتاب المقدس عليهم أن يطيعوا آلمة اهللا، الُمعَل:ثانيا

؛ )28: 8رو(ح أن اهللا يجعل آل األشياء تعمل معا للخير للمؤمنين فالكتاب المقدس يوض
. ضع في قلبه أن يوفر لهم األفضللذلك فعندما يخدمون اهللا، إنما هم يخدمون سيًدا و

  .عندما يفهم المؤمنون هذا يمكنهم أن يخضعوا إلرادة اهللا بكل سرور
  

ب أن يعيشوا باإليمان  يج11 وعلى مثال أبطال اإليمان الذين ذآروا في عب:ثالثا
 ، ليس محصورا في وعود اهللا فقط، وأن يكون إيمانهميتقبلوها،لليتفهموا ظروفهم أو 
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.  فهو يعتني بهم للدرجة التي تغنيهم عن القلق من جهة آل األشياءفي اهللا نفسه؛بل 
، ه الدرجةمادام اهللا ُمهتمًّا بكم بهذ: "، الفيلسوف الوثني)م. ق399 – 469(قال سقراط 

لقوا أحمالهم  يجب على المؤمنين أن ي، في أوقات الضيق"فلماذا تهتمون بأي شيء؟
  .إن الثقة باهللا ستحقق لهم حينئذ السالم والسعادة. موا طرقهم لهعلى اهللا، وأن ُيسلِّ

  
يطلبوا ما فوق حيث " يجب أن يبذلوا آل الجهد ليكون لهم الذهن الروحي لكي :رابعا

فيه المؤمنون في ص الوقت الذي يفكر إذا تقلَّ). 1: 3آو" (هللالمسيح جالس عن يمين ا
 فإنهم –ت الطويلة في التفكير في رغباتهم  بينما هم يقضون األوقا–األمور السماوية 

أما إذا انشغلوا باألمور السماوية، وقضوا وقتا في . يجلبون على أنفسهم التعاسة
 واجهون مشاآل في األمور األرضية،يالشرآة مع اهللا، فلن يصابوا باالآتئاب عندما 

  .وهذا يرتبط ارتباطا وثيقا بالخطوة التالية
  

: على المؤمنين أال يتوقعوا الشبع من وفرة األمور األرضية، فقد آتب بولس: خامسا
إلى أشياء إن الذين يتطلعون ). 8: 6تي1" (إن آان لنا قوت وآسوة فلنكتف بهما"

 ولذلك يجب على المؤمنين أن يكونوا قانعين بما  باإلحباط،آثيرة، غالبا ما يصابون
تطلب لنفسك أمورا عظيمة؟ ال وأنت هل : "يجب أن يتبعوا نصيحة باروخ. عندهم
  . فلن يصابوا باإلحباط،عظيمةروحية ا  أما إذا توقع المؤمنون أموًر.)5: 45إر( "تطلب

  
" أموت آل يوم... إني: "ولس الرسولقال ب.  يجب أن يموتوا عن العالم:سادسا

أن المصدر الحقيقي والوحيد للسعادة ال يوجد إال في بيؤمن المؤمنون ). 31: 15آو1(
 ويزداد ظالم هذا الموت ،وهناك نوع من الموت عن أمور هذا العالم. األمور الروحية

  .في نور مجد اهللا ونعمته
  

لتي تظهر على جلده، البثور اإن الطفل الذي يخدش . وا متاعبهمرُّال يجتيجب أ: سابعا
،  عن الحديث عنهاون مثل هذا بمشاآلهم، فال يتوقفون وقد يفعل المؤمن.يعطل شفاءها

 ألن ؛ مما يؤدي إلى شعورهم بحال أردأللدرجة التي بها تقضي على أوقات صالتهم؛
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عندئذ !  لناما أجمل أن نفكر في إحسان اهللا. مشاآلهم تبدو لهم أآبر من حجمها الحقيقي
ى عندما ماتت زوجة يعقوب وهي تلد، طلبت أن يسمَّ. يقد وقتا للتذمر والضال نج

د أن يكون هذا الولد  على أن يعقوب لم ُيِر،"ابن ُحزني"، ومعناه "أونيبن المولود 
هذا ". إبن يميني"ومعناه " بنيامين"ا في تذآيره بالحزن الشديد، لذلك دعاه سبًب

  .ئما ليجدوا السعادة الحقيقيةين المؤمنين داِعاالتجاه اإليجابي ُي
  

 عليهم أن يجتهدوا أن يكون تفكيرهم عن معامالت اهللا معهم ، بناء على ما سبق:ثامنا
ياله من صديق مسكين ذلك الذي ُيسيء فهم أفعال صديقه دائما، . تفكيًرا إيجابيا

هم  فندما يسيئونوبنفس الطريقة يخطئ المؤمنون ع. وينسبها إلى آل الدوافع الجائرة
: عليهم أن يفكروا بإيجابية فيما يعمله اهللا، ويعللون هذا بالقول مثًال. معامالت اهللا معهم

إن اهللا " أو ،"، لذا ففي رحمته أبعده عني خطرا عليَّ األمرإن اهللا رأى في ولعي بهذا"
ى ُيعّرضني للسقوط في الخطية، ولذلك ففي رحمته َنرأى أن استمراري في الِغ

ال إن المحبة ". ن اهللا ُيعدُّني لمهمة معينة في فكره، وأنا مسرور بذلكإ"، أو "رنيأفق
 فإذا آانت ر أفعاله تفسيرا رقيقا، فإذا أحببت أحًدا فإنك تفسِّ،)6: 13آو1(تفرح باإلثم 

 إلزم الواحد وانسى ،بهناك تسعة تفسيرات سيئة لمعامالت اهللا معك، وتفسير واحد طيِّ
  .التسعة

  
يأتي أحدهم ليسلب المؤمنين  فمثًال قد هتموا آثيرا بآراء اآلخرين،ب أال ي يج:تاسعا

قانعين قبل فإذا آانوا  .ما ينقصهميخبرهم بأن شيئا  عندما ،سعادتهم التي يتمتعون بها
سماع رأي اآلخرين، فلماذا يفسحوا المجال ألفكار غير المؤمنين لتكدِّرهم؟ إن السعادة 

  .ما يقوله اآلخرونالمسيحية الحقيقية ال تعتمد على 
  

:  هذه العبارةآيف يحصل المؤمنون على السعادة؟ يمكننا تلخيص آل ما سبق في
الممتلكات  وا وعندئذ لن يحزنوا إذا فقدن أال يدعوا مباهج العالم تأسرهم،على المؤمني"

 .أو العائالت، أو الشهرة، أو غير ذلك
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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

17 ،18.(  
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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
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