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 الفرح يف الكتاب املقدس
 نصوص تأملية

 الفرح يف العهد القدمي ×
 

 ١١:٣٣؛ أر٨-٣:٢٨تث  للفرحوعود اهللا سبباً
 ١١-١٠:٢٥؛ ٣٤:٧؛ أر٤٨-٤٧، ٣٣-٣:٢٨تث عقاب اهللا خليانة اإلنسان حبرمانه من الفرح

 ١٣-١٢:٣؛ ٢٤:٢؛ ٢٢:٣؛ ٩:٩جا فرح الرجل مع املرأة اليت حيبها
 ١٥:٨جا  د القاسيفرح يصمد أمام النق

 ١٩-١٧:٥جا  فرح جيعل اإلنسان يتغلب على شرور هذه احلياة
  ٢٧:٣١؛ سري١٥:١٠٤؛ مز١٣:٩قض اخلمر ترمز للفرح وجالبة له

 ٦-٥:١٢٦؛ مز١٠:١٦أش فرح زمن احلصاد وجين العنب
 ٥:٦٢؛ أش١٣و٢:٢٦؛ سري١٨:٥أم فرح الرجل جبمال امرأته وفضيلتها

 ٢١:١٦؛ يو٩:١١٣؛ مز٥و١:٢صم١ ياة الزوجيةالفرح باخلصوبة يف احل
 ١:١٠أم  االبن احلكيم سبباً لفرح والديه

 ٤٠:١مل ١ فرح بتتويج امللك
 ١٦:١٨صم١ فرح بالنصر

 ٣-٢:١٢٦مز فرح بعودة األسرى
 ١٠:١٤أم  الفرح ومشاركة القريب

 ٢٢:١٧أم  فرح القلب وصحة اإلنسان
 ٢٥:١٢أم  كلمة طيبة سبب فرح

 ٣٠:١٥أم  طفنظرة الع
 أفراح ممقوته يف العهد القدمي

 ١٤:٢أم  فرح بسبب السعي وراء الشر
 ٢٦:٣٥؛ ٥:١٤مز فرح بسبب شقاء الصديق والعدو

 أفراح العهد
 أفراح العبادة اجلماعية .١

 ١:٣٣مز  تسبيح اهللا 
 ٢:١٤٩مز  فرح بسيادة اهللا على اإلنسان

 ١٨:١٢تث  يدعو اهللا اإلنسان للتواجد يف حضرته
   ١٣٣مز   حالوة اللقاء األخوي

 ١٩-١٨:٢٣؛ ٣١-٣٠:١٢تث الفرح مينح الشعب قوة للصمود أمام جتارب الوثنية
 ٢:١٠٠؛ ٥٠؛ ٦٨؛ ٥:٤٢مز محاسة وجة العيد يف جو من الفرح
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 ٢

 ٣٤:١١٨مز  فرح الشعب باليوم الذي صنعه الرب
 ٢٦-٢١:٣٠أخ ٢ فرح حزقيال

 ٢٢:٦عز  فرح العودة من السيب
 ١٠:٨نح  رح الرب قوة للعائدين من السيبف

 ١٥-١١:١٦؛ تث ٤٠:٢٣ال  العبادة مصدر للفرح والربكات الروحية
 ٧-٦:٥٦؛ ١:٥٥؛ ٣:١١أش اهللا يدعو كل األمم هلذا الفرح

 أفراح األمانة الشخصية .٢

 ٥-٤:١٤٩مز الفرح نصيب املتواضعني
 ١٦:١٥أر كلمة اهللا مصدر للفرح
 ٢٣:٢؛ يؤ ٤:٣٧؛ ٢١:٢٣مز  قياهللا منبع الفرح احلقي

 ٩:١٩مز  شريعة اهللا مصدر للفرح
 ١٦٢؛ ١١؛ ١٤:١١٩ الشريعة كرت للمؤمن
 ١٤٣:١١٩ الشريعة نعيم يف القلق
 ٣:١٠٥؛٥:٧٠؛ ٣٣:٦٩؛ ٣:٣٤مز فرح البحث عن اهللا
 ١١-١٠:٣٢مز  فرح التربير بالنعمة

 ١٤، ١٠:٥١مز  فرح التمتع برمحة اهللا
 ٢٨و ٢٥:٧٣؛ ٢:١٦مز ه اخلري الوحيداالحتاد باهللا في

 ١١-٩:١٦مز  التطلع إىل الفرح األبدي املنتظر
 ١٦:٨حك  الفرح يكمن يف احلكمة

 أفراح األزمنة األخرية .٣

 ٢٢-٢١و ٨-٥:٤٥أش انتظار جتلي اهللا خملص العامل
 ٢:٩أش  فرح باملسيا املوعود

 ١:٣٥أش  الربية لل
 ١٣:٤٩؛ ٢٣:٤أش  فرح األرض وجتها بعمل اهللا

 ١١:٥١؛ ١٠-٩:٤٥أش  فرح األسرى بالعودة
 ١٠:٦١أش  ارتداء اخلالص والعدل

 ٧:٦١أش  الفرح األبدي
 ٩:٢٥أش  الفرح سر الرجاء

 ١:٦٦؛ ١٩-١٧و١٤:٦٥أش  اهللا سيغمر أورشليم بفرح ال اية له
 ٩:٥؛ ٣٧-٣٦و ٢٣-٢٢:٤باروك  انتظار أورشليم للفرح

 ٩:٩زك  ملكهافرح أورشليم باستقبال 
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 ٣

 الفرح يف العهد اجلديد ×
 فرح اخلالص املعلن للمتواضعني .١

 ١٤:١لو فرح البشرى مبيالد املخلص
 ٤٤-٤١:١لو فرح يوحنا املعمدان يف بطن أمه

 ٥٥-٤٦و ٤٢:١؛ ٢٨:١لو فرح مرمي العذراء بالبشارة
 ٢١:١؛ مت١٤-١٣و ١٠:٢لو مولد املسيح فرح كبري للمالئكة إلعالنه

 ٥٦:٨يو// ١٧:١٣مت مر األبرارالفرح يغ
 ٢١:١٧؛ لو١٥:١مر يف املسيح يوجد فرح امللكوت

 ٢٩:٣يو  املسيح هو العريس ويوحنا هو صديق العريس
 ٣٤:٥لو  حضور العريس يعطي فرحاً ال تقشفاً
 ٢٠:١٠لو  فرح باألمساء املكتوبة يف السماوات
 ٢٠:٦لو  فرح للفقراء اللذين يرثون امللكوت

 ٤٤:١٣مت هللا كرت يستحق التضحيةملكوت ا
 ١٢-١٠:٥مت االضطهاد مينح املؤمن فرحا

 ٣٩-٣٧:١٩لو فرح الرسل مبعجزات يسوع اليت تؤيد رسالته
 ٢٠-١٧:١٠لو  سلطان املعجزات كان سببا لفرح الرسل

 ١٧:١٣لو املعجزات تعود إىل تسبيح اهللا
 ٩و ٦:١٩لو املعجزات تعود اخلطأة إىل التوبة والفرح

 ٣٢:١٥لو فرح الرسل بتوبة اخلطأة
 ٢٤و ١٠و ٧:١٥لو فرح السماء واملالئكة بتوبة اخلاطئ
 ١٣:١٨؛ مت٦:١٥لو  فرح الراعي بعودة اخلروف الضال

 فرح الروح مثرة الصليب .٢

 ٢٢-٢١:١٠لو  لل يسوع بالروح برؤيته لتجلي اآلب يف الصغار
 ١٥-٩:١٥يو  الفرح يف البذل والتضحية

 ٣٧-٣٥:٢٣لو  بضرر الربيءفرح الشرير
 ٢٨:١٤ يو فرح اآلب واالبن ينعكس على الرسل

 ٧:١٦يو  الفرح بة الروح
 ٢٠-١٦:١٤يو هبة الروح تساعدهم على عيش حياة يسوع

 ٢٤-٢٠:١٦؛ ١٤-١٣:١٤يو  اآلب سيبدل احلزن اىل فرح
 ٥٣-٥٢:٢٤لو  فرح عظيم بصعود الرب

 ١١-٤:٢أع  عطية الروح سبب فرحاً لكل الناس
 ٤٨-٤٦:٢٤؛ لو١٢:٤؛ ٤١:٥أع فرح باهلوان والعذاب من أجل اسم املسيح
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 ٤

 فرح احلياة اجلديدة .٣

 ٤٦:٢؛ أع١٣:١٧يو فرح اإلميان باملسيح
 ٨:٨أع  فرح بالبشرى السارة

 ٣٤:١٦؛ ٤٨:١٣؛٣٩:٨؛ ٥٢:١٣أع املعمودية تشرح الصدر باإلميان والفرح
 ٢٥-٢٣:١٦أع  لشدةاإلميان يقود الرسل اىل التسبيح وقت ا

 الشهادة بالفرح يف التجربة . أ

 ١٣:٤بط ١ فرح باالمل
 ٢:١٢عرب تفضيل الصليب على الفرح الزمين

 ٣٤:١٠عرب فرح يف التجرد
 ٢:١يع  فرح بالوقوع يف التجارب
 ١٠:٦كو٢ الفرح الدائم وكل حني
 ٤:٧كو ٢ فرح الرسول يف الشدائد
 ١٨-١٧:١يف  فرح التبشري باملسيح

 ٢٤:١كو بالتأمل من اجل الكنيسةفرح 
 ١٨-١٧:٢يف  فرح باالستشهاد

 االشتراك يف الفرح االبدي .٤

 ٤-١:١٩؛ ٢٠:١٨رؤ فرح يف السماء
 ٩-٧:١٩رؤ متجيد اهللا يف الفرح

 ٢٤و٢-١:٣؛ ٤-٢:١يو١ شركة املؤمن يف فرح الثالوث
 
 لفرح املسيحيا .٥

وضع يف الدرجة الثانية بعد احملبة، أما التشاؤم فخطأ ية العظمى، وتستحق أن تحلفرح هو احدى الفضائل املسيا
ستمرار من نعمة ه العامل بل هو فرح دائم، ينبع باليس الفرح الذي نتكلم عنه فرحاً سطحياً سخيفاً كالذي يعرف جسيم،

 الطبيعي نساناإل رال يقد .اهللا اليت أصبحت بكليتها لنا، ومن الغبطة اليت نلناها واليت ال يغش وجهها الصايف أي ضيق
 :العادي أن يعيش بدون الفرح والبهجة اليت متنحها له الطبيعة واحلياة، فهيا بنا نذكر بعض األمثلة من احلياة العادية

  به الرجل مع المرأة التي يحبهاىلفرح الذي يحظا •
ذا حظك من احلياة ا اهللا حتت الشمس، فههتتمتع بالعيش مع املرأة اليت حتبها كل أيام حياتك الباطلة اليت وهب«

 ٩:٩ا ج» ومن تعبك الذي تعانيه حتت الشمس
 رح األنسان بأعماله وأنجزاتهف •
ا ج» نسان بأعماله، وهذا حظه، فمن يرجعه لريى ما سيكون من بعدهأيت أن ال شيء خري من أن يفرح اإلفر«
٢٢: ٣ 
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 ٥

 تاطيبلرح األنسان باألكل مغذياً نفسه، متمتعاً بقسط من اف •
نسان وعرفت أن ما من شيء خري لإل «٢٤ :٢جا » ...ري من أن يأكل ويشرب وجيين مثرة تعبه مما لألنسان خ«

   ١٣-١٢: ٣اج» نسان هي أن يأكل ويشرب وجيين مثرة تعبهيتلذذ يف حياته، وأن هبة اهللا لإلمن أن يفرح و
 جني العنب والحصادب اإلنسانرح ف •
 :١٦شأ» اء يف الكروم وال طرب، وال دائس مخر يف املعاصرمن احلقل اخلصيب، فال غن بتهاجاالفزال الفرح و«

مز  »هو حيمل حزمهومن يزرع بالدموع، حيصد بالترنيم، ومن يذهب باكياً، وهو حيمل بذوراً، يرجع مرمناً « ١٠
٦-٥: ١٢٦ 

  المرأة رجلها بجمالها وفضيلتهاهلفرح الذي تغمر با •
اته بالسالم، املرأة املرأة الفاضلة تسعد زوجها فيقضي حي« ١٨: ٥م أ» ح بامرأة شبابكروهكذا تباك نسلك وتف«

 ٤-١: ٢٦رياخ س»  عظيمة يعطيها الرب ملن خيافه، فيكون وجهه متهللالً كل حني وقلبه يف سرورالصاحلة هدية
 ١٣: ٢٦رياخ س» وداعة املرأة تسعد زوجها ونشاطها يعطيه القوة والعافية«
 واجنجاب يفرحا القلب واألزإلا وةلخصوبا •
 أجر نفسه ليأكل، وأما اجلوعان الشبعان...بك يارب لل قليب وأرتفعت رأسي عالياً: "وصلّت حنة وقالت«
» هليلويا. جيعل العاقر يف بيتها أم بنني فرحانة« ٥ ،١: ٢صم ١» ستغىن، العاقر ولدت سبعة، وكثرة البنني ذبلتفا
نسان يف  لفرحها بوالدة إىت ولدت تىن أوجاعها،لد، ألن ساعتها جاءت، ومتفاملرأة حتزن وهي « ٩: ١١٣زم

 ٢١: ١٦وي» العامل
 بن الحكيم يفرح قلب والديهالا •
اإلنسان بالنجاح، والنصر وهكذا يفرح  ،١: ١٠أم » بن البليد حسرة أمهاالبن احلكيم يفرح قلب أباه، واال«

 .اخل...والصحة 
 حي والفرحيملسا .٦
Ø لى شخص المسیحالفرح المسیحي فوق كل الظروف ألنھ بني ع 
حتده الظروف، يظن كثريون خطأ أن الظروف احلسنه تضمن هلم الفرح،  ن الفرح الذي يولده الروح القدس الإ

ولكن هنك فرق بني فرح وفرح، هناك فرح حيدث نتيجة لوافق الظروف، أما الفرح فيبقى على الرغم من صعوبة 
 .روفظال
يف العامل، وكذلك نسان دت تنسى أوجاعها، لفرحها بوالدة إذا ولزن وهي تلد، ألن ساعتها جاءت، فإفاملرأة حت«

 .٢٢-٢١: ١٦و ي »نتزعه منكم أحد ين، لكين سأعود فأراكم، فتفرح قلوبكم فرحاً الأنتم حتزنون اآل
يعتمد عليها، أما  ذ أن هذه متقلبة الاحلياة، إ ذا كان يعتمد على الظروف يف يقدر أي مؤمن باملسيح أن يفرح إال
 :يةحلياة املمتلئة بالروح فهو يف اآلر الفرح يف اس
ري الذين خل كل األشياء تعمل معاً«ىل يسوع املسيح جيعل ، فإن هذا النظر إ»إىل رئيس اإلميان ومكملهناظرين «

 اال ونذكر منه بعض اس يف هذيلوعلينا أن نستعني خبربة القديس و ٢٨ :٨و ر» هم مدعوون حسب قصده
  ١١-٣: ١كو ٢: املقاطع
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 ٦

. اعي، بعد أن اختربحقيقة اخلالص والرجاءن مطلع النص نشيد يعرب فيه القديس بولس عن فرحه الشخصي واجلمإ
 اهللا يف أحداث احلياة، وبالتايل ال من اختبار مستوى إىلرتفعت نفسه  يدرك معناه وأبعاده إال من انه نشيد الإ
شتدت، وتكاثرت وجيعلنا فوق أن متنعنا أصعب  مهما احلياةك حضور اهللا حقاً، والذي يرفعنا فوق طوارىء ارأد

 .احلواجز عن اآلخرين
نا يهم اآلخرين، وهذا كله لفرح خلالصنا باهللا ونفرح ألن فرحعىن أن اوالقديس بولس يدعونا لنفرح باخلالص، مب 

ا الروحية، وإيفىل مجاعة تتشارك ل اجلماعة املؤمنة إحيول واد رجاء لآلخر، فاهللا أبو ىل مجاعة يكون فيها ك خرب
 مستوى من يفرح ويبارك إىلنسان خل يف حركة ترابط ومتاسك ترفع اإلاحلنان، واملسيح املخلص، وحنن أيضاً ند

 .ويرجو ويشكر
Ø اء في ھذا النصزالفرح بین الشدة والع: 

أو " لشدةا"أو " الضيق"، )مرات٦+٤(حوايل " وعزاء، ةيتعز"واسم " عزى"تردد يف هذ املقطع فعل ي
مرات ) شتد، تضايق ضيق، االشدة، الضيق،( ةموتعود كل). ١+٣(حوايل" تأمل"أو " ملاأل). "١+٢(حوايل "تضايق"

عوبات اليت تصيب ذاك تصور هاتان اللفظتان كل أنواع الص). مرات٥+٢٣(عديدة يف رسائل القديس بولس 
ضطهادات فيفة القاسية، وتنتهي باالاملضايقات اخلتبدأ يف .  سواء كان مؤمناً أو رسوالًحىل املسيالذي ينتمي إ
 :، ولكن هناك اجلوع والعري والفقر)٩: ١(  بالتوقيف واحلكم باملوتحبصر املعىن، ال

 ضطهاد أم اجلوع أم العري أم اخلطر أم السيف،م الضيق أم االفمن يفصلنا عن حمبة املسيح؛ أفصلنا الشدة أ«
، لكننا يف هذه الشدائد ننتصر "ر، وحنسب كغنم للذبحاملوت طوال النهامن أجلك حنن نعاين " :فالكتاب يقول

املالئكة، وال رؤساء املالئكة، وال احلاضر  وأنا على يقني أن ال املوت وال احلياة، وال. نتصار الذي أحبناكل اال
عن حمبة اهللا يف  يقدر أن يفصلنا السماء، وال شيء يف اخلليقة كلهاوال املستقبل، وال قوى األرض، وال قوى 

 .٣٩ -٣٥: ٨و ر» املسيح يسوع ربنا
ىل املسيح، هلذا احلني جيب أن نتقبل انتماء إالنسبة للقديس بولس كل هذه الظروف كانت موضوع فرح وعالقة ب

لعمل الرسويل اة والعزاء هو دتشدد والصعب والفرح بني الش، واملوضوع الذي يظهر فيه هذا الالتعزية و التشجيع
 .نثيني ومن أجلهمرارسه بولس وسط الكوالذي مي
وهذا العزاء . ١: ٤اش " عزوا، عزوا شعيب. "دث األنبياء عن العزاء وحسبوه من أهم مميزات احلقبة املسيحانيةحت

 .د من السالم والفرحه، يقوم العزاء جوهرياً بنهاية احملنة والضيق، وببداية ع)٢٥: ٢لو (سيحمله يسوع املسيح 
، العامل اجلديد هو يف قلب العامل القدمي، واملسيحي ٤: ٥مت " طوىب للمحزونيني ألم يعزون: "الًتف يسوع قائه

هي يف املتحد باملسيح عزاء يف قلب اآلمل، حنن ال نقبل هذه التعزية بصورة منفصلة بل جيب أن نتجاوب معها، و
 الروحواسطة املسيح وهللا الوحيد الذي با ، ينبوع التعزية هو)باراكالسي (شنعاالوقت عينه تشجيع وحتريض وإ

حنصل : "ىل اآلخرين، فالتعزية هي ينبوع الرجاء وهذا ما قاله الرسول بولسالقدس، فعلى املسيحي أن حيملها إ
 .٤: ١٥رو" على الرجاء، مبا يف هذه الكتب من الصرب والعزاء

نسان من اماً، واليت متكن اإلقد تعطي شجاعة وإية هي التعزية اليتالتعزية املسيح التعزية حتمل معىن الشجاعة، أنو
 .األملالنضال والكفاح مع ما قد تتعرض له حياته، فاملسيحي جيب عليه أن يتحمل 
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Ø الفرح یعبر عن مل الروح القدس في النفس 
 ال تبني من أسفار العهد اجلديد، إمايلفرح واالبتهاج شيئان ينتظر وجودمها يف حياة املؤمن املسيحي، حسبما ا

يأتيان نتيجة حلمد اإلنسان إمنا مها عمل الروح القدس يف حياتك، األمر الذي جيعلك تسلم للرب طريقك وتتكل 
جعلت سروراً يف قليب أعظم من سرورهم إذ كثرت «  والذي فيه٥: ٣٧مز عليه، كما جاء يف سفر املزامري، 

 .٧: ٤مز  »حنطهم ومخرهم
» أفرحوا يف الرب كل حني وأقول أيضاً أفرحوا«يب وهو السجني يف روما دث القديس بولس يف رسالته اىل فيلحتو

نه كان يعرف كيف ميتلىء من الروح القدس، ومن أللقد استطاع أن يدعو اىل الفرح وهو يف السجن . ٤: ٤فيل 
و يف  يستطيع أن يفرح ويكون مكتفياً وهن، أي إنسا»تعلمت أن أكون مكتفياً مبا أنا فيه«غرفة السجن ذاا 

السجن إال أن يكون قد اهتدى إىل منبع القوة اخلارقة للطبيعة، وقبل هذا بعدة سنني، ويف مدينة فيليب هذه املرة 
 بفرح، كان القديس بولس وسيال يف السجن من أجل اإلجنيل، فسمع السجان من بيته صوما ومها يسبحان اهللا

 .يب وآمن باملسيحجفتأثر جداً من موقفهما الع
Ø في الفرح القدرة على جذب االخرین 

إن كثريون من املسيحني يفتقرون إىل مثر الروح هذا الثمر هو الفرح، ولذلك يصعب عليهم أن يرحبوا اآلخرين 
 حياة املؤمن اليوم قبل أن يقرر يفن يرى مثاالً ملا يستطيع املسيح أن يفعله أللمسيح، ذلك أن العامل حيتاج إىل 

هما كان املزاج الطبيعي هلذا مه، إن هذا الفرح اخلارق للطبيعة متاح لكل من يؤمن باملسيح اإلميان وايء إلي
وقال ايضاً . ١١: ١٥يو » كمل فرحكميكلمتكم ذا لكي يثبت فرحي فيكم و«: قال يسوع املسيح. املؤمن
 ألصل وصف حلياة إن كلمة أفضل يف .١٠: ١٠يو»  احلياة، وليكون هلم أفضلموأما أنا فقد أتيت لتكون هل«

وهذه احلياة الفياضة تبدو للعيان يف فرح املؤمن الذي ال يتحقق إال بامتالئه من . متعضلة أي فائضة أو فياضة
 . الروح القدس

 املستبشرة، فقد أرسل إلينا ابنه ال بب الشك واالكتئاب، ويكره األفكار احلزينة املظلمة، إنه حيب القلو حيال هللا
  .»افرحوا باحلري أن أمساءكم مكتوبة يف السموات«: زن بل بالفرح، كما قال السيد املسيحليمأل قلوبنا باحل

 ريزا ليسوع الطفلتبرة القديسة خ
ال فاهللا   «.طار هذا اإل  تريزا ليسوع الطفل، اليت هلا خربة عظيمة يف        هذا اال نستطيع أن نستعني خبربة القديسة         يف

 )١٨٨٧نوفمرب . ألخت أنييس ليسوعا رسالة اىل(. »حتمل هذه احملنةقيت، لقد منحين الشجاعة أل طايلّ حمناً تفوق أن يرسل إهميكن

لحظة قلما تفكرين لبأكثر األشياء براءة، ألنك تفتقد فيها يف ا وال علينا أن ال نتعلق بأي شيء على األرض، حىت«
 ).٦٥٢، األعمال الكاملة، صـ١٨٨٨، فرباير ٤٢١للقلب املقدس اىل األخت ماري (. ».......ما هو أبدي ال أن يرضينا إنميك وال. فيها

هنا ال . هو على من هذا العامل ىل مانعتاق من األرض، وجتعلنا ننظر إعلى اإل لكين أجد أن احملن تساعد كثرياً« 
! آه ........ يئة اهللايم مشمال عندما نكون مستعدين فيها لتتالراحة إ ميكننا أن نتذوق قليالً من ميكنه أن يرضينا، وال شيء
ىت يف أكثر اآلآلم مرارة نشعر دائماً بأن يده الناعمة هي الضاربة ولقد شعرت بذلك بوضوح حخشى خرباته، ألنه لن أ!إال 
ال أصري يف الكرمل، لن أتوق إسوعندما . يلّ فيها أن األرض كادت متيل حتت قدمي روما، يف ذات اللحظة اليت خيل إيف
كليل إ للغاية حبيث يصبح احلصول على ةن احلياة  متضي بسرعإ. أمل دائماً ألجل يسوع املسيحو أن أت شي واحد، وهإىل
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وأعتقد من مث أننا ألجل عذاب . كليل عادي دون أي عذابأفضل من أن حنصل على إ ،بعض اآلالم مجيل جداً، مع
آه يا . بنا أن خنلص النفوسأننا ميكننا بعذا إىلضافة بطريقة أفضل طوال األبدية كلها، إ نتحمله بفرح سوف حنب اهللا

نتزعت من نار جهنم فسيكون هناك نفس ا! كم سأكون سعيدة لو كان يل يف ساعة مويت نفس أقدمها ليسوع! بولني
 ).٦٥٤-٦٥٣ عمال الكاملة، صألا ،١٨٨٨مارس . ب، اىل األخت أنييس يسوع٤٣الرسالة  (.»ةلتبارك اهللا مدى األبدي

 الذي حيفظه لك هو اإلكليلن إ! آه . خايل، أال يهبك اهللا هذا العزاء بعد كل ما تفعله دهيل، يا كان من املستح«
ال مع ، واهللا ال يتصرف ذه الطريقة إال صليباً دائماًوال ميكنه أن يكون خبالف ذلك، إذ أن كل حياتك ليست إ. اجلميل
. »... حتتمل بدون هذا األمل اجتماعاً ال فراق بعده، فاحلياة الما أسعد التصور أننا سنجتمع يف السماء. قديسنيلكبار ا

 ).٦٧١األعمال الكاملة، صـ . ١٨٨٨يزان، أغسطس ع، اىل السيد ٥٩سالة ر(

 السماء، بدالً من البكاء إىل النظر ىلأوقات احلزن الشديدة هذه، حباجة إنين أجد، يا امرأة خايل العزيز، أننا يف وإ«
ئكة السماء، واجلميع يف نشوة نوارها مالراً أصفياء، ومشساً جديدة تضيء بأبنا ميتلك خمتارح ألن فاجلميع هناك يف فر

 ننا يف قرباً ضيق، بينما تستطيع نفسهمأفيعتربون . ، ويندهشون من أننا نسمي موتاً ما هو بداية احلياةاإلهليخنطاف اال
تناع م ميكننا االيا امرأة خايل احلبيبة، عندما اىل موت الصديق، ال، األثري شواطئىل أطراف قامة ال متناهية إاالنتقال من إ

، اىل السيدة غريان، ٦٠الرسالة رقم (. »ال اهللافبالنسبة إليه قد وىل من زمن املنفى وليس هناك إال اهللا، وال شيء إ. عن اشتهاء مصريه
 ).٦٧٣، األعمال الكاملة، صـ ٦لساعة ا، ١٨٨٨اغسطس  

هلا نعمة عندما  يا. ذابعألطف بيقارن   بأنه لو أعطانا اهللا الكون بكامله، مع كل كنوزه، فهذا العتقادوميكننا اال«
ن قمنا بفعل حب واحد، ولو مل نشعر به لعوضنا لكن إو! ية قوة ملمارسة الفضيلة نشعر يف الضباع بأي شجاعة وال بأال

ه ذلك، وما جيعله األشرار يسكب دموع، منسح ون أن حنب يبدو عليدفيسوع يبتسم ويساعدنا . ء وأزوديعن كل ش
 تبدو له صعبة، ألن يسوع ال حببنا الصغري الضعيف املسكني، فاحلب يستطيع أن يفعل أي شيء، وأعصى األمور عليه ال

، ١٨٨٨اكتوبر اىل سيلني، . ٦٥الرسالة . (»ي حيمل على القيام اذىل احلب الينظر إىل عظمة األفعال أو إىل صعوبتها بقدر ما ينظر إ
  ).٦٧٩صـ ، األعمال الكاملة

 : صادق يسوع مينحه أن يشارك يف األملن يم  •
فليس هذا ما يرسله ! ولألسف. احهىل يسوع كثرياً، بأن يغمرك بأفر الصباح تضرعت يف أثناء مناوليت إوهذا«

 تخايل احلبيبة، لو كنيا امرأة ! آه. .. يعطينا سوى الصليب لنستريحالب وي، بل الصلإلينا منذ بعض الوقت
).  مرتانمرض السيد( بالغة ةوحدي من يتأمل ملا أثر يفّ ذلك، ولكين أعرف أنك تشاركيننا يف حمنتنا مشارك

كان قلبه  حزانك هذا ما كنت أطلبه منذ قليل من الذيوأريد مبناسبة عيدك أن أزيل عنك أي غم، وأحول أ
ألصدقائه ال طيع أن يعطينا وما مل يكن يعطيه إضل ما كان يستوشعرت عندئذ بأن أف. خيفق بتوافق تام مع قليب
 ).٦٨٢-٦٨١، العمال الكاملة، صـ ١٨٨٨، اىل السيدة غريان، نوفمرب ٦٧ الرسالة(. »املختارين إمنا هو األمل

ن املسيح للنفس يعرب عن الصداقة بني م، فاألمل الذي مللفة بيننا وبني النفس عن طريق األرفع املسيح الكي •
 .ملسيح والنفس، وبالتايل تعد النفس غريبة عن اهللا
 الدبابيس، والطاعة الصغرية املسكينة مل تعد بوخزنه يثقبين ا إه.  يسوع أن أكون سخية يف أثناء رياضيتإىلطليب ا«

ال ! .. ؤملها أكثر مما لو كانت مثقوبة بثقب كبري واحدتتطيق، فهي حتمل من مجبع اجلهات ثقوباً صغرية جداً 
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الصمت يريح ! .... متى األقل، هناك الصللكن ع! .... نعاس! .... جفاف: بشيء بالقرب من يسوع) أشعر(
عندما !.... تفهمي لعبة يسوع! .... الطابة الصغرية ترجتف منها! .... آه اخلالئق ....ال أن اخلالئق إ.... النفس 
وهذه اليت .... أما اخلالئق ! .... يده غاية يف اللطافةال عذوبة، ولصديق الوديع بنفسه، فاألمل ليس إ الطابة اذتأخ

ال أستطيع أن أقدم لك تفسرياً، فافهمي يا نفسي  ! ....عرفه، ينفرينأطيبة جداً، غري أن هناك شيء ما ال  حتيط يب
ة باشرأخذ مت ن ملأحتمله فإبأن أحتمل ما يريدين يسوع أن  الصغرية مع ذلك فأنا سعيدة جداً سعيدة) بنتكا(

نين يف يسوع يريد أن ينام، فلماذا أمنعه؟ إومبا أن ! ........... قود اليد اليت تأخذهاينتماء طابته الصغرية، فهو ا
نه ال يبذل أي أكد لك لست غريبة، وأؤ  يل أنين بيين وبينه، وذه املعاملة يبدوغاية السعادة كونه يرفع الكلفة

 .)٦٩٠، األعمال الكاملة صـ ١٨٨٩نييس ليسوع، يناير األخت ، اىل ا٧٤ الرسالة. (»...!يحادثين لعناء 
  يف فعل مشيئته احلبيب يسوعلكنوىل الفراغ  ااالت املخلوقة واليت تؤدي إلفرح والسعادة ال تكمن يفا •
متلكتها سأكون فإن ا!  ولكل اجلماالت املخلوقةيل ما! رضألمبالية بأمور ا كون الأريد أن أيتك تعلمني كم ل«
ال أصدق كم يكرب قليب عندما أتأمل مجيع كنوز األرض، وأرى أا على كثرا !....... فراغإىلل قليب وة ويؤنقي

وأن  . !..ثرياً كأريد أن أحبه! .......مل يف يسوعم يبدو يلّ قليب صغرياً عندما أتألكن ك. ن ترضيهأال تستطيع 
مسح وأن أ!مشيئة يسوع   الوحيدة هي أن أعمل دائماًأمنييت!........طالقلى اإلعأحبه أكثر مما كان حمبوباً 

وم خطوبيت، بل أريد أن أرد ي ال أريد أن يكون يسوع حزيناً! آه.....الدموع الصغرية اليت يذرفها بسبب اخلطأة 
ل الكاملة ، األعما١٨٨٩ اىل األخت أنييسس ليسوع الطفل، يناير٧٤لرسالة ا ( ».مجيع خطأة األرض وأن أخلص مجيع نفوس املطهر

  ).٦٩١ ص

 لفرح والسعادة يف يسوع وحده وذلك عن طريق التجرد والتحرر من اخلالئقا •
 وهو! كم يبدو حبه إهلياً بأن مينع علي التعلق بأي شيء خملوق!م يبدو لطيفاً حنوي من سيكون خطييب قريباً ك«

 قليب وبكل قوته، وهذا الظل يرفضه حق املعرفة أنه لو منحين فقط ظالً من الغبطة، لتعلقت به بكل طاقة يعرف
ستطيع العثور ومبا أين ال أ!.......ال يكون هو ، إذ يفضل أن يتركين يف الظلمات على أن يعطيين بريقاً مزيفاً يلّ

 أن أعطي للمخلوق ذرة واحدة من حيب، دعلى أي خملوق يرضيين أريد أن أهب كل شيء ليسوع، وال أري
إىل ٧٦الرسالة (. »!........حىت عندما ما يبدو هو غائباً  م أنه وحده السعادة الكاملةفليعطين يسوع دائماً بأن أفه

 ).٦٩٣، األعمال الكاملة صـ١٨٨٩األخت أنييس ليسوع، يناير 

 حساس بالسعادة بالرغم من حرماا من كل تعزيةإلا •
 أنه مثذي جيد فيه نفعاً لنفسي،  اليوم أكثر من األمس كل عزاء، إذ كان هذا ممكناً، و أشكر يسوع التلقد حرم«

 سيكون كل شيء له، كل حىت! ........لو كان يعزيين، فقد أتوقف عند هذه األطايب ولكنه يريد كل شيء له
إن يسوع !....قدم هذا الالشيءأ، سءعندئذ وكما حيدث هذا املسا. أقدمه له ال أشعر بشيء شيء حىت عندما ما

؟ )pichonبيشون (أما رسالة األب . تيين خرياً أعظم وافراً جداً حبيث يأنحين سالماًال مينحين عزاء فهو مي
. » اخلايل من أي عزاءاألمل، ويف لكن السعادة ليست إال يف األمل. اًفأجدها مساوية، وجيد قليب فيها أشياء مجيلة جد

 )٦٩٣، األعمال الكاملة، صـ ١٨٨٩ األخت أنييس ليسوع، يناير يف ىلالرسالة إ(
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 . للوطن السماوياالشتياقيولد  األمل •
حب يسوع من دون أي نكم أنا عطشى إىل السماء، هناك حيث يسوع س....الوطن....الوطن ! ه آ«

يرضي يسوع، وأن أتركه يفعل ما  أريد، إذاً أن أتأمل قدر ما.......ولكي نصل إليه من التأمل و البكاء!......حتفظ
 ).٦٩٧، األعمال الكاملة، صـ ١٨٨٩ألخت ماري للقلب األقدس، يناير إىل ا٧٩الرسالة ( .»يشاء بطابته الصغرية

 إلذالل واآلمل الطريق الوحيد الذي يصنع القديسنيا •
ا أعجز عن فهم احلب نه يا أخيت احلبيبة، بدالً من أن أتشكى إىل يسوع من الصليب الذي يرسله إلينا، فأآ«

مل حبيباً إىل يسوع لكي يتأ البد من أن يكون والدنا العزيز......الالمتناهي الذي محله على أن يعاملنا ذا الشكل 
أشعر يا زنبقة صغرية خالدة، ....قاً تتمة حلياته اجلميلةحعلى هذا الشكل، أفال ترين أن الشقاء الذي أصابه هو 

بكثري مما فكاراً أخرى كثرية يف حب يسوع رمبا كانت أقوى أية، لكن ما هي فإن لنا نبأنين أقول لك أقوال جنو
ن يف هل نستطيع الشك اآل.......قديسني،، فإنه الطريق الوحيد الذي يصنع السعادة اإلذاللل يا. ..أقوله لك 

فبقدر ما تكون آالمنا ...! ...... نستيقظ وياللفرحليست احلياة حلماً وقريباً.....مشيئة يسوع على نفوسنا ؟
إا منجم ذهب علينا ) ١٧: ٤كو٢( الشدة اليت أعدها يسوع لنا ال نضع!آه ....! كبرية يكون جمدنا لالمتناهياً 

بة الرمل تبار العمل من دون فرح ومن دون شجاعة ومن دون حإن  ها..... ستغالله، فهل جنعل الفرصة تفوتنا؟ا
 ).٧٠ ة، ص، األعمال الكامل١٨٨٩اير رسالة إىل سيلني، فرب( »لقاب فتريد أن تعمل حببألقوة، وستسهل عملها مجيع هذه ا

 والسالم يف العمل مبشيئة يسوع بالرغم من اآلمل لفرحا •
، كلمة السالم نأقر بأ.... مل يف سالم ولنتأ....! ا اللحظة بني أبديتني إ....! ننظر إىل احلياة على حقيقتها ل«

 ...لتأمل بسالم ة النظر وجدت سر اعادعد إضخماً نوعاً ما، ولكن منذ بضعة أيام وبم تعبرياً يلهذه كانت تبدو 
 نريد فعالً كل ما فمن يقول سالماً ال يقول فرحاً، أو على األقل ال يقول فرحاً حمسوساً نتأمل بسالم، يكفي أن

ع مصبوغ بالدم ومكلل بالشوك وتشبه بيسوع، فيسلكي أكون عروساً ليسوع فالبد من أن أ و...يشاء يسوع 
 ).٧٠٦، األعمال الكاملة، صـ ١٨٨٩إىل سيلني، أبريل ٨٧الرسالة ( » )٢٩: ٢٧مت (

 لقداسة تكمن يف حتمل اآلملا •
إا تقوم على التأمل، وعلى  ! ...ه بأشياء مجيلة، وال على التفكري فيها والشعور ان القداسة ال تقوم على التفوإ«

سيأيت  ..!.تضار والبد من االح... لتأمل جيب أن تفوز ا حبد السيف البد من ا" ! القداسة "ءالتأمل من كل شي
يبقى عندئذ إال الفرح والنشوة، لنستمد من حلظة أملنا  ، وال)٦: ٤نشيد األناشيد(يوم تنهزم فيه الظالل 

حد جيعلنا نعرف يسوع بشكل اوفعل حب و... إن اللحظة هي كرت !... ولننظر إىل كل حلظة ...!الوحيدة
 .)، األعمال الكاملة٧٠٩، صـ ١٨٨٩ إىل سيلني، ابريل ٨٩ لرسالةا(» !.....ويقربنا من طوال البدية كلها ... أفضل

 لفرح والسعادة يف حياة اخلفاء واالختفاءا •
"  )يشون جبواركعوجيهلك األشخاص الذين ي.... حمجوبة للغاية حبيث ال يفكر فيك أحد ياللسعادة بأن تكوين(

 "٧٣٣، األعمال الكاملة، صـ ١٨٩٠الرسالة إىل األخت أنييس ليسوع، مايو 
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