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 : المسيح!وجد: الفرح! طلب

 31 بعدما كان يهرب من هللا إلى عمر. 1662في عام  مات في الرياضياتعبقريا فرنسيا كان بليس باسكال 
 ومتين تحول بشكل عميقاهلل، و ببعد الظهر، التقى باسكال  10:30في الساعة  1654نوفمبر  23سنة، في 

في معطفه حيث تم العثور عليها بعد وفاته بعد ثماني  هاعلى قطعة من الرق وخاطذلك ليسوع المسيح. كتب 
 ،كانت مكتوبسنوات. 

من حوالي العاشرة والنصف ليال لمدة نصف  ..، عيد سانت كليمنت.نوفمبر 23، االثنين 1654نعمة العام 
قين، وفرح يالفالسفة والعلماء. إله يعقوب، وليس  إله إبراهيم وإله إسحاق، وإله. نارساعة بعد منتصف الليل، 

فرح، ودموع الفرح... فرح، وفرح، و  إلهي وإلهكم"...يسوع المسيح. " إلهيسوع المسيح.  إلهسالم. عميق، و 
 أبدا. لن انفصل عنهيسوع المسيح. يسوع المسيح. 

 وار لكي يغيودان فولر والكتاب المقدس  ،لويس، وجوناثان ادواردز سي إسباسكال و  تعاون  1968في عام 
 السعيهذا الكتيب الصغير،  ُكتبدموع الفرح". وقد و فرح، بهذه الكلمات، "فرح، وفرح، و بد األ إلىحياتي 

في  ولكنه ُولدسنوات أو نحو ذلك.  15تلك األيام. لم يكتب لمدة  خالل مفي مجلد عبادتك الموجود، لفرحل
 ذلك الوقت.

 باسكال ضد خوفي من السعادة. ثورةمن الداخل على الغطاء األمامي. هنا  انظر

دون استثناء. مهما كانت الوسائل المختلفة التي يستخدمونها، فإنها تميل بالسعادة. هذا إلى يسعون  كل البشر
نفس الرغبة في كليهما، ل، هو لها الحرب، وتجنب اآلخرين إلىكافة لتحقيق هذه الغاية. سبب بعض الذهاب 

 أنفسهم. ون شنقيولئك الذين أل، حتى إنسانكل لالدافع وراء كل عمل  وجهات نظر مختلفة. وهذا هوب منكبة

 خلال كانتسعيدا  الرغبة في أن أكون ة. يكون خطيصحيحا. ولكنني خشيت دائما أنه  يكون هذا أن شككت 
لكن  من أجل أفراح كبيرة. يلةقلاألفراح الالتخلي عن الفرح، وليس التخلي عن كان يعني . إنكار الذات اأخالقي

 كي يقول كلمتهفرصة ل العطائههؤالء الكتاب إلجباري على إعادة قراءة الكتاب المقدس.  خاللمن عمل هللا 
 ومازلت أحاول أن أفهمه وأحيا به وأعلمهاألبد.  إلىي يغيرنالفرح ما وجدته هناك فيما يختص بالحقيقية. و 

 . لقد كان هناك آلالف السنين.ليس جديد إنهمنذ ذلك الحين. 



2 

 

 :يقول الكتاب المقدس عن الفرحماذا 

 ما يقوله الكتاب المقدس عن الفرح.ل مذاقااسمحوا لي أن أقدم لكم 

 شعبه. علمه فرحفي كل  المسيحكان هدف 

   َكلَّْمُتُكْم ِبهَذا ِلَكْي َيْثُبَت َفَرِحي ِفيُكْم َوُيْكَمَل َفَرُحُكْم. 11 :15 يوحنا

 ي المسيح.هللا عندما نثق فبه  الفرح هو ما يمألنا

وِح اْلقُ  13 :15 رومية  ُدِس.َوْلَيْمأْلُكْم ِإلُه الرََّجاِء ُكلَّ ُسُروٍر َوَساَلٍم ِفي اإِليَماِن، ِلَتْزَداُدوا ِفي الرََّجاِء ِبُقوَِّة الرُّ

 ملكوت هللا هو فرح.

وِح اْلُقُدِس. 17 :14رومية   أَلْن َلْيَس َمَلُكوُت هللِا َأْكاًل َوُشْرًبا، َبْل ُهَو ِبرٌّ َوَساَلٌم َوَفَرٌح ِفي الرُّ

 روح هللا في داخلنا. الفرح هو ثمر

وِح َفُهَو: َمَحبٌَّة َفَرٌح َساَلمٌ  22 :5غالطية   .َوَأمَّا َثَمُر الرُّ

 الرسل. شيء فعله وكتبههدف كل الفرح هو 

 َلْيَس َأنََّنا َنُسوُد َعَلى ِإيَماِنُكْم، َبْل َنْحُن ُمواِزُروَن ِلُسُروِرُكْم.   24 :1نثوس كور  2

 على استعداد للتخلي عن كل شيء. الفرح الذي يجعلك أن تجدهو  امسيحيأن تصبح 

َماَواِت َكْنًزا ُمْخفًى ِفي َحْقل، َوَجَدهُ " 44 :13متى  ِإْنَساٌن َفَأْخَفاُه. َوِمْن َفَرِحِه َمَضى  َأْيًضا ُيْشِبُه َمَلُكوُت السَّ
 ."َوَباَع ُكلَّ َما َكاَن َلُه  َواْشَتَرى ذِلَك اْلَحْقلَ 

 كلمة هللا في الكتاب المقدسب ينموفرح يتغذى و ال

 َوَصاَيا الرَّبِ  ُمْسَتِقيَمٌة ُتَفرِ ُح اْلَقْلَب.  8 :19مزمور 

 المسيح.في فرح كل الحزن ألولئك الذين يثقون يتبع ال
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ُموِع َيْحُصُدوَن ِباالْبِتَهاِج. 5 :126مزمور   الَِّذيَن َيْزَرُعوَن ِبالدُّ

َباِح َتَرنٌُّم. ب5 :30مزمور   ِعْند اْلَمَساِء َيِبيُت اْلُبَكاُء، َوِفي الصَّ

 هللا نفسه هو فرحنا.

 .َفآِتي ِإَلى َمْذَبِح هللِا، ِإَلى هللِا َبْهَجِة َفَرِحي 4 :43مزمور 

ُفِني َسِبيَل اْلَحَياِة. َأَماَمَك ِشَبُع ُسُروٍر. ِفي َيِميِنَك ِنَعٌم ِإَلى اأَلَبِد. 11 :16مزمور     ُتَعرِ 

 دنيوي.الفرح في هللا يفوق كل فرح 

 َجَعْلَت ُسُروًرا ِفي َقْلِبي أَْعَظَم ِمْن ُسُروِرِهْم ِإْذ َكُثَرْت ِحْنَطُتُهْم َوَخْمُرُهْم. 7 :4مزمور 

 .ينزع فرحك منكفي هللا، ال يمكن ألحد أن  كان فرحكإذا 

 .َحُكْم ِمْنُكمْ َفَأْنُتْم َكذِلَك، ِعْنَدُكُم اآلَن ُحْزٌن. َولِكنِ ي َسَأَراُكْم َأْيًضا َفَتْفَرُح ُقُلوُبُكْم، َواَل َيْنِزُع َأَحٌد َفرَ  22 :16يوحنا 

. ال عنصرية. ال التعصب يؤمن ه لكل منيقدم ذيالالفرح  إلى لكي ينضمواوالشعوب  األممهللا جميع يدعو 
 العرقي.

 .َتْفَرُح َوَتْبَتِهُج اأُلَممُ  4 :67مزمور 

   ِاْهِتِفيِ هلِل َيا ُكلَّ اأَلْرِض! 1 :66مزمور 

 بفرح عظيم. بشارة النهاية هي إلىمن البداية  ةالرسالة المسيحيكل 

ْعبِ »َفَقاَل َلُهُم اْلَماَلُك:   10 :2لوقا  ُرُكْم ِبَفَرٍح َعِظيٍم َيُكوُن ِلَجِميِع الشَّ  ."اَل َتَخاُفوا! َفَها َأَنا ُأَبشِ 

. اْبِتهَ  11 :51شعياء إ اٌج َوَفَرٌح َوَمْفِديُّو الرَّبِ  َيْرِجُعوَن َوَيْأُتوَن ِإَلى ِصْهَيْوَن ِبالتََّرنُِّم، َوَعَلى ُرُؤوِسِهْم َفَرٌح َأَبِديٌّ
ُد.  ُيْدِرَكاِنِهْم. َيْهُرُب اْلُحْزُن   َوالتََّنهُّ

 سوف ندخل في الفرح غير قابل للتدمير.بالمسيح في مجيئه الثاني عندما نلتقي 
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اِلُح اأَلِميُن!.  23 :25متى    ُاْدُخْل ِإَلى َفَرِح َسيِ ِدَك. ..َقاَل َلُه َسيِ ُدُه: ِنِعمَّا َأيَُّها اْلَعْبُد الصَّ

 .هذا الفرح في هللا هو وصيةأن كانت المالحظة البسيطة والواضحة  1968لي في عام أكبر صدمة ربما 
 في الصفحة الثانية من هذا الكتيب: ترى ذلك

 َتَلذَّْذ ِبالرَّبِ  َفُيْعِطَيَك ُسْؤَل َقْلِبَك. 4 :37مزمور 

. ِباْلُمْسَتِقيِميَن َيِليُق التَّْسِبيُح.ِاْهِتُفوا َأيُّ  1 :33مزمور  يُقوَن ِبالرَّبِ  دِ   َها الصِ 

يُقوَن، َواْهِتُفوا َيا َجِميَع اْلُمْسَتِقيِمي اْلُقُلوِب. 11 :32مزمور  دِ   اْفَرُحوا ِبالرَّبِ  َواْبَتِهُجوا َيا َأيَُّها الصِ 

 –إن لم نفرح في هللا  كرامة وسمعة هللا.هللا،  مجدنا ولكن ما هو على المحك ليس فقط فرح إنها وصية ألن
وهت سمعته. ولذلك يأمر مجده. وشُ تم االستخفاف ب إذن فهو ُيهان.، شبعناوسرورنا و  ناكنز هو هللا  إن لم يكن

 ومجده. خيرنافرحنا على حد سواء من أجل بهللا 

يسوع المسيح. وهذا ما  -خبر السار ال -نجيل أن أفهم الرسالة الرئيسية للمسيحية، وإهذا االكتشاف  نيساعد
: إعطاء ملخص لإلنجيل المسيحي، وكيف السعي للفرحهذا الكتيب الصغير،  أن يصنعههو المقصود 
 .اأبديا فرحويعطي  يخلص الخطاة

ي في كتيب. ولكن تهحببر هللا وموضع قطرة مطر،ـ محاولة في  محاولة وضع المحيطهذا أمر خطير في 
الغيرة نفسه ذات مرة. فوضع ذلك هللا  فحسب، بل هو محبة، وكان ذلك ضروريا. فعلأعتقد أنه ليس خطير 

أكثر بكثير من وضع مدهشا بشكل (. وكان هذا 9 :2في كائن بشري واحد، يسوع المسيح )كولوسي  محدودة
ن ن يموت ملذا استطاع أهللا، كونه ، فضال عن اإنسان. ألنه كان ذلك محبةمطر. وكان في قطرة المحيط 

االنجيل في هذا الكتيب  أخاطر بأن كثيرين لم يرواهللا فيه. وأنا  يدركلم العديد أجل خطايانا الخاصة. ولكن 
ما فعله هللا  لكم أن ترواوأريد  م. لكنني أحبكاألنني لست هللا ولست معصوم ةعظيم مخاطرتيالصغير. و 

 .لخالصكم

ما قد ل مسيح، حاول ببساطة أن تكون مفتوحاباللم تكن مؤمنا  لذك هل تسير معي خالل هذا الكتيب؟ إن
كنت  إنما هو ليس كذلك. يحفظك مما هو صحيح و  ه هللا عن نفسه ونفسك، واطلب منه أن يؤكد لكيظهر 
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لم من خالل هذا الكتيب الصغير في العا خبرأفضل ب حياتك، واستعد لتشاركفجدد ما قد بنيت عليه مؤمنا، 
 هذا!يوم أحد عيد القيامة في  ليكرم المسيح المقامهللا الستخدامه. و قادك  إن

 معا.أول حقيقتين كتابيتين  انظر إلى

 : خلقنا هللا لمجده.1رقم الحقيقة الكتابية 

" َوَصَنْعُتهُ  ِبُكلِ  َمْن ُدِعَي ِباْسِمي َوِلَمْجِدي َخَلْقُتُه َوَجَبْلُتهُ  ِايِت ِبَبِنيَّ ِمْن َبِعيٍد، َوِبَبَناِتي ِمْن َأْقَصى اأَلْرِض."
 .(7-6 :43 ءشعيا)إ

 : كل إنسان يجب أن يعيش لمجد هللا.2الحقيقة الكتابية رقم 

 (.31 :10كورنثوس  1" )َفِإَذا ُكْنُتْم َتْأُكُلوَن َأْو َتْشَرُبوَن َأْو َتْفَعُلوَن َشْيًئا، َفاْفَعُلوا ُكلَّ َشْيٍء ِلَمْجِد هللِا."

 معا في دمجهماصفحتين بدال من هناك يهم أن يكون أليس كذلك؟ ما هو الفرق؟ لماذا  نفسها، ذه تقريباه
تحدث عن واجبنا. إبقائها ت 2رقم هللا، والحقيقة  خطةتحدث عن ت 1الفرق هو أن الحقيقة رقم ؟ ةواحد

ال نرى كنا ال نسمعه، فنحن ربما  ول شيئا حاسما جدا عن الواقع. إنووضعها في هذا النظام يق ينمنفصل
وكأنه رد فعل مبالغ فيه. والفكرة  الشنيع ربما يبدوالمسيح عليه. فإن الموت  كما هوأخبار ثمينة اإلنجيل ك

 عن هللا. هكل شيء. والكون هو كل و أصل كل شيء، ومقياس كل شيء، وهدفهي أن هللا ه الهامة

البحيرة لتناول طعام شارع في أربي  إلىمس االسبت  لموعد لنا يومسبع سنوات مع ابنتي طاليثا ذات ال تذهب
: "أنا ال أحب طاليثاقلت لأمامنا، فزرق عربة ذات لون أهناك  تهياواثا كان دخلنا في شارع الغداء. وعندما

المسيح إنجيل  السببهذا ل" يكل شيء عن إنقرأته لها: " لذا في مكانهالم تستطع رؤيته هي " الملصق. هذا
ليس متجذر في رؤية مختلفة جدا عن الواقع. فإنه كل شيء فهو . يفهموهأن كثيرين صعب جدا بالنسبة ل

 كل شيء عن هللا. بلعنا. 

واجبنا أن  هذه دعوة حيتناالكتاب المقدس. وبالتالي ف كلفي  لكي نحيا لمجده. هذا موجودهللا  ناصمملقد 
 األبديتعني أنه يمنحك الفرح أنها  ه. اختبر نفسك: هل محبة هللا لك تعني أنه يجعلك المركز، أمنعيش لمجد
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فرحك، أن يصبح هذا من شأن . قد ُخقلت ألجلهالمركز؟ هذا ما نفسه  لجعل - نفسه العظيمةبتكلفة  -
 .هيكون مجدو 

 معا. إلى الحقيقتين الكتابيتين األتيتيننظر ثم ا

 مجيد هللا كما ينبغيفي ت : كل واحد منا قد فشل3الكتابية رقم الحقيقة 

 (.23 :3" )رومية اْلَجِميُع َأْخَطُأوا َوأَْعَوَزُهْم َمْجُد هللاِ ِإِذ "

 العادلةهللا  لدينونة: كل واحد منا عرضة 4الحقيقة الكتابية رقم 

 (.23 :6" )رومية أَلنَّ ُأْجَرَة اْلَخِطيَِّة ِهَي َمْوتٌ "

نا أن نقول، "ألننا جميعا ن، تماما مثل األولين؟ يمكأليس كذلكهذه، أيضا، يمكن دمجها في صفحة واحدة، 
نا األمر على هذا قل يضيع إن شيئا هاماعقاب". ولكن الأننا نستحق  -هللا  دينونةستحق خطاة، فنحن ن

بها  املناة ليست أساسا في الطريقة التي تعأن الخطي 3تركيز في الحقيقة رقم ضيع هو الالنحو. ما سوف ي
 هللا. عاملنا بهاالناس، ولكن الطريقة التي مع 

الخاص في  هتصميمعني." هللا هو مركز  هاكل يعني "خطيتي هيخطأ حتى لو كان العربة سيكون ملصق 
قول : هذا يعني، كما تقات. وهللا هو مركز ما يعنيه أن نكون خطاة. هللا هو مركز واجبنا كمخلو الخليقة
ة هي أوال وقبل ة هللا. الخطيتفضيل والتمتع بعظمة أخرى غير عظم، أيأعوزهم مجد هللا، ، 23 :3 رومية

 الناس اآلخرين.مه كيفية تعاملنا مع هللا، وليس  عنكل شيء 

. هللهانة بثقل الخطية باعتبارها إ كنا ال نشعر  أهوال الجحيم أو الصليب الدموي للمسيح إن نفهملن نحن 
اإلنسان . هللا ن رافضااإلنساهللا.  إلى إنسان يسيئأساسا  بل هي. ليست مجرد إنسان يسيئ إلنسانة الخطي

 العظمى اإلنسان محتقرا هللا. وهذه هي اإلساءةهللا. وبالتالي  علىأشياء أخرى  مفضال اإلنسانهللا.  متجاهال
 .ظالمايبدو  ال 4رقم فظيع للحقيقة العقاب الكان  إن بذلكفي هذا الكون. يجب أن نشعر 

مشكلتنا الكبرى. أكبر من االقتصاد. أكبر من  ه هيبازدراء، وغضبه قادم علينا. هذهللا  لقد عاملنا جميعا
المؤلم. هذا هو المقصود لسرطان عراق وكوريا الشمالية. أكبر من صعوبات الزواج أو االعالقات الدولية مع ال
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هناك العديد من يمكن أن نخلص من دينونة هللا العادلة؟ أوال وأساسا. كيف أن يعالجه اإلنجيل المسيحي 
 خرون.عليه اآلستند األمر بالغ األهمية، وينجيل! ولكن هذا األخرى لإل اآلثار الرائعة

 .إلى أخر حقيقتين كتابيتين معانظر اآلن اإلنجيل. دعونا ن

 الحياة األبدية والفرح. ليقدم ابنه الوحيد يسوع: أرسل هللا 5الحقيقة الكتابية رقم 

تيموثاوس  1" )...ول: َأنَّ اْلَمِسيَح َيُسوَع َجاَء ِإَلى اْلَعاَلِم ِلُيَخلِ َص اْلُخَطاَة َصاِدَقٌة ِهَي اْلَكِلَمُة َوُمْسَتِحقٌَّة ُكلَّ ُقبُ "
1: 15.) 

 ه.لمن يتوب ويثق في هيالمسيح موت  اقتناهاالفوائد التي إن : 6الحقيقة الكتابية رقم 

 (.19 :3الرسل " )أعمال ...َفُتوُبوا َواْرِجُعوا ِلُتْمَحى َخَطاَياُكمْ "

 (.31 :16" )أعمال الرسل .آِمْن ِبالرَّبِ  َيُسوَع اْلَمِسيِح َفَتْخُلَص َأْنَت َوأَْهُل َبْيِتكَ "

ة والشعور بالذنب حتين. يمكن أن نقول: ما هو عالج الخطيبين هاتين الصف نجمعومرة أخرى نستطيع أن 
ا غير مكتمل بشكل كبير! ابجو فتخلص". ولكن ذلك سيكون ؟ الجواب: "آمن بالرب يسوع المسيح، لدينونةوا

اإلنقاذ و)عند  لحصول على المساعدة، بل هو منقذ وحبالمجرد صرخة ل تغرق، فالعالج ليسكنت  إن
 اتصالكبنوبة قلبية،  . إن اصيبتتربطك بعمل االنقاذلمساعدة فقط لضرورة( التنفس االصطناعي. صرخة اا

والممرضات  انعاش القلب والرئتينو الطواقم الطبية اإلسعاف و  ليست عالجك الرئيسي. إنها سياراة  911برقم 
 مع عمل االنقاذ. التواصلهو مجرد  911برقم  االتصالوالجراحين واألدوية. 

مع العمل هللا  كاتصالهو هذا (. 6رقم المسيح )الحقيقة ب عن خطاياك واإليمانمع التوبة  هكذا الحال
بن هللا. فقد جاء وعاش حياة كاملة كاسنة.  2000قبل  المسيح شيئا لخالصنافي المسيح. لقد فعل الخالصي 

َفِإنَّ اْلَمِسيَح َأْيًضا َتَألََّم َمرًَّة َواِحَدًة ِمْن َأْجِل " 18 :3 بطرس 1كل من يثق فيه. ومات كبديل في مكان 
َبَنا ِإَلى هللاِ  أساس ب بل يربطناخالصنا. لإيماننا ليس هو األساس  ."اْلَخَطاَيا، اْلَبارُّ ِمْن َأْجِل اأَلَثَمِة، ِلَكْي ُيَقرِ 

 هو أساس خالصنا. المسيحخالصنا. 
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تحقق وتأمين خالصنا تلنا. وقيامته نقصدينونتنا؛ بره الكمال في مكان خطايانا و في مكان  موته ودينونته
اَم، َفَباِطٌل ِإيَماُنُكْم. َأْنُتْم َبْعُد ِفي َوِإْن َلْم َيُكِن اْلَمِسيُح َقْد قَ أبد اآلبدين. يقول الكتاب المقدس " إلىوفرحنا 

(. 20و 17 :15كورنثوس  1" )َولِكِن اآلَن َقْد َقاَم اْلَمِسيُح ِمَن اأَلْمَواِت َوَصاَر َباُكوَرَة الرَّاِقِدينَ  ...َخَطاَياُكْم!
 لمتزايدة.ه تكون له الحياة األبدية والفرح افي من يثقكل فخرى، وقام مرة أألنه مات من أجلنا 

وضعك المالي. ثق فيه مع صحتك. ه مع عملك و عزوبيتك. ثق فيزواجك أو مع ه بحياتك. ثق فيه ثق في
، ماتقد قد ُأكمل. ل. ك. لقد عمل بالفعل لخالصكخوفك بالذنب و شعور خطيتك و ه مع وتحت كل هذا، ثق في

: ألجله يتحقق ما قد ُخلقتسوف به. وعندما يكون ذلك،  اإليمانبواسطة لخالصه أن يكون لك . ويمكن وقام
 األبد. إلى في فرحكمجد هللا أن ينعكس 


