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(Arabic - Rejoice) 
 

   واواــححفرفراا: اهوعضو مموا الينَ اهللا إليالةرس: أحبائى
 

  :ابعاح الرح األصِمنابع  الردد العأ نقرى فيلبىِنؤِمم إلى ولسالر ولس بالِة رسنوِم
 

 ١.""واواححفرفر ا ا أيضاً أيضاً وأقوُل وأقوُل.... حين حين كّل كّلببوا فى الروا فى الرححفرفراا""
 

توفر له ..  نفسىكتئاٍبِمن اكانت شكواه   إلى أحد مرضاه يستمع أخذ الطبيبىفى عيادة للعالج النفِس 
كان يعوزه شىء  ما الوفير و الممتاز والماُلالمركزدنياتع ال ِمِمناهاِت ومسر..أشار عليه الطبيب ه ينصح لمثِل أن 

يبحثَأن عن مكان يبعد مشاغل الحياة لفترٍةه عن  ِمنالزمن بعد ها يعوده وا وقد هدأت نفسرتاحباله ونص حهأن  
يتعاطى بعضالمتوترةئات ألعصابِههِد الم ..أجاب باللكن  طويلة وه قد تعاطى هذه األدوية لفترٍة بأنّ المريض 

 فما ..ا به طافَ مدينٍةّلِمن المغريات بك ه شيئاًنفس حرم يلمو  المدنر فيها أشه زار جولٍةِمن ه عائدأنّ وجدوى
وجعالجاًد الكتئابه بل صار حاله  ئِمنإلى أسوأ سي ..  استعداٍدى علإنّى:  للطبيب المريضقاَلثم أ أن ماكّل دفع  
  ..مهالضحك أفواه م والهشفاه البسمة تفارقُ  الالذين اآلخرين إنّى أحِسد .. أستمتع بهاة حقيقية أجل فرحِمنملك أ

 

  إن.ان الشهير؟ فالن الفنّ عنعأتسم ..يمأل قلبك مسرةما لقد وجدتُ :  أخيراً لذلك المريض الطبيبقال 
كاني بك فسهرة واحدة كفيلة ِحعوزك الضنّ إ.. والفرحبهجة الإلى قلبك تبعث أننى لمعرضاً أشاهد  ِمنِهروِض ع 

أؤكولكن دِم لك ما سمعتهعنه شئتَ من فكاهاته ستضحك أنّك أم تشأ لم ..أنص حك أنالليلة وتقضى سهرة  تذهب 
مِتمةع..أجاب الم نا هو ذلك الفنان الذى تتحدث عنه أ:ريض.!لدى المقدرة أن أضحك اآلخرين وقلبى مشحون  

 . البهجة والفرح فيه طعم أذوقُ اآلخرين وأنا أشتهى يوماً إلى قلوِبةرس الم أبعثَ أنأستطيع. !بالحزن واالكتئاب
 

 فأخذوا ينهلون ..روالمركز الممتاز إذا تيس  توفراالمال إذفى  ظنوا أن السعادة ..إن كثيرين مخدوعون 
ِمنغرياِت العالمال  هذه فكانت.. عساهم يفرحون ويبتهجون العالم ومباهجِهغرياِت مةمكالسر ياب يحسبه الظمآن 
ف ماءإذا جاءه لمي شيئاهجد .!يسوع قال الرب  :"نمنيشرب  يشرب م ِمنماِء ماِءِمن العالم ي هناكليس ف ."عطشعطش العالم يفرح بعيداً حقيقى  
معرفة عن الربالحياِة له وتكريس ..إن  أىح بعيداً فرفرح عن زيفٌ هو الرب  يخدعبه إبليس أتباع ه . 

 

 .."وانوانفعفع كاأل كاألغُغُة وتلدة وتلد كالحي كالحيععفى اآلخر تلسفى اآلخر تلس" ..ةات وقتيرسة ومني الخطية مغلفة بأفراح زمميقد إن إبليس 
إناألشرار ناشٌئ فرح وشهواٍت ملذاٍت عن مهما مهما ": ختبارالحكيم فى سفر الجامعة عن ا  سليمانقال ..ة جسدي

   كّل كّلِمنِمنبى وهذا كان نصيبى بى وهذا كان نصيبى  تع تع بكّل بكّل قلبى فرح قلبى فرح ألن ألن....حح فر فر كّل كّلِمنِمن قلبى  قلبى  أمنع أمنع لم لم....ماماسكه عنهسكه عنه أم أم لم لمىى عينا عيناشتهتهشتهتهاا
   وقبض وقبض باطٌل باطٌلفاذا الكلُّفاذا الكلُّ""  ....هِِهمِلمِل فى ع فى عبتهبته الذى تِع الذى تِعبِِب وإلى التع وإلى التعاىاىددلتها يلتها يمِِمالى التى عالى التى ع أعم أعم أنا إلى كّل أنا إلى كّللتفتُلتفتُ ا ا ثم ثم....تعبىتعبى

   ٢."!! الشمس الشمس تحتَ تحتَنفَعةنفَعةمم  الريح والالريح وال
 

  حازت إعجابلقد ..Marilyn Monroeة الشهيرة كييمثلة األمرم ال حياةقرأتها عن أنسى قصة ال 
 ينقصها نلم يك ..ورها فى أبهى القص شباب عاشتْا يخْطبون وده الماليين حولها أصحابلتفّاو الماليين فى العالم

 حياتها  كتاِبِمن  صفحٍة آخرتْان شبابها ختمعيفى رلكنّها  و..هرات حمراء أو س شهرة أو أو رجاٌل أو ماٌلجماٌل
كان ..  استطاع أن يمأل فراغ قلبها ألن ال شىء!.ّل شىٍءك تاركة نتحرتْ القدف بيهاجع م قلوبتْ هزبمأساٍة

 وأحزان  وهم فما عاقبة أفراح العالم إال غم.!س فإذا بهم يكتشفون أنّها أشقاهمون أنّها أسعد الناأصدقاؤها يظنّ
                                                

  إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع                ،                 ٤: ٤ بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى  رسالة١
   ١١ - ١٠: ٢ & ٣٢: ٢٣   ،   سفر األمثال ١٣: ٤ إنجيل يوحنا ٢

http://en.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe
http://www.thegrace.com/audio/index.htm
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 حين  حين  كّل كّلببوا فى الروا فى الرفرحفرحاا": لمؤمنى فليبى بولس الرسول قول لذلك ي.. الحقيقى فهو الفرح الرب أما فرحومآسى
 .ومد يى يشبع القلب وهو الذ وحده هو الذىب الر وفرح.. يأتى الفرحبالرمعرفة ه بإنّ.. "اووفرحفرح ا ا أيضاً أيضاًوأقوُلوأقوُل

 

إن السيد المسيح ابن اهللا لم يأِت إال ليوفر لنا الفرح : ةجاباإل. ؟بح الرءل كيف ينال اإلنسان فر نتساقد  
الفرح الحقيقى اختبره كل من قبله مخلصاً وتبعه وتمسك   هو سر المسيح إلى العالمالسيد مجىءإن  .. الحقيقى
 إلى  ليعيدنافقد جاء سيح له المجد المأما أخرج آدم وحواء ِمن الجنّة وحرمهم مباِهِجها يسإبلإن  .بوصاياه

.  الحقيقى نناله إن آمنّا بما عمله الرب على الصليب ِمن أجلناإن الفرح:  أقولالفردوس ومباِهِجِه وباختصار
بالمسيح نناُل براً وغفراناً   باإليمان..فالخطية هى مصدر كّل تعاسة والخالص منها هو ِسر كّل فرحة وبهجة

اهللا باإليمان ..ةوحياة أبدي فينا روح عنا ا .. فنعيشَ فى فرح دائميسكنم ستمرْل يويب ةلفرحكمُل فى األبدي . 
 

  رهو ثم الفرح الإنسوح رالقدفى الم سكنكتب بولس الرسول فى رسالته إلى مؤمنى . .ؤمن الذى ي
   لطفٌ لطفٌاٍةاٍةنَنَأأ   طوُل طوُلالمالم س سحححبة فرحبة فروح فهو موح فهو م الر الرا ثمرا ثمرممأأوو": ألصحاح الخامس العدد الثانى والعشرين يقولغالطية ا

صصالحإإ  الحيمانيمان  ودعة تعففٌعة تعففٌااود"..الر فرح ب ثابتٌ سواء متْ الدابتستْنيا أوبساءتْ عنتْ ظروفُ الحياة أو سسح  ..
الر فرحمنّاب أحد هنزعي يبقى فينا لن ..بالر فرحي عاناة أنكّل م لهذا استطاع بولس رغم ويقول للمؤمنينب  :

"افرافرححوا فى الروا فى الربكّل حين وأقوُل أيض كّل حين وأقوُل أيضب اً افراً افرح١."واواح 
 

يوماً بالرسل وأزعجهم تبشيرهم   أن اليهود ضاقوا باألصحاح الخامس يسجُل كاتب سفر األعمال 
 ولكن كلمة اهللا تخبرنا عنهم .يتكلموا باسم يسوع ثم أطلقوهم فأمسكوا بهم وجلدوهم وأوصوهم أن ال ..بالمسيح

جلدوهم . " ألنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا ِمن أجل اسمه ألنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا ِمن أجل اسمه..جمعجمع أمام الم أمام الموا فرحين ِمنوا فرحين ِمنوأما هم فذهبوأما هم فذهب": بالقول
للرب الملكية الكاملة على حياتنا فسيان عندنا  حينما تكون.  نالوا كرامة إذ أهينوا ِمن أجل اسمه!.فذهبوا فرحين

سبلنا أو ع العالم مابتس كّل حين. كمؤمنين إن نا فى الربفرح دة ا تتمل.ألنألمريكية كنى الدهشة كلما أرى السي
Joni Eareckson ًك ال  وهى كسيحة تمامارتحومع هذا .. إال بمساعدة آخرينتفارقه تعيشُ حياتها على كرسى م 

ظ فى مؤتمراٍت تضم آالفاً وسمعتها فى برنامجها اليومى  سمعتها تع.سالية لتبشير ومساعدة المعوقينتدير إر
  ٢. وتنقُل رسالة الفرح لآلخرينفرحة بالرب على الدوام .. تعظ من الكتاب المقدسفى مؤتمراٍت باإلذاعة وشاهدتها

 

ول إن بولس الرس. "ال تحزنوا ألن فرح الرب هو قوتكمال تحزنوا ألن فرح الرب هو قوتكم":  جاء بسفر نحميا قوله المشجع لشعِب اهللا  
داخل السجن كتب كّل حين وأقوُل أيضاً أفرحوا: ِمن كّل حين وأقوُل أيضاً أفرحواافرحوا فى الرب اٍت  أنّه ."افرحوا فى الربمر خمس ِلدأجِل المسيح ج اٍت ِمنمر خمس ِلدأجِل المسيح ج ِمن

 فى أسفار كثيرٍة  فى أسفار كثيرٍة حدة وثالث مرات ضرب بالعصى ورجم مرة وثالث مرات انكسرت به السفينةحدة وثالث مرات ضرب بالعصى ورجم مرة وثالث مرات انكسرت به السفينةأربعين جلدة إال واأربعين جلدة إال وا
قد يعثر غيره أما هو فذلك . "؟؟ ِمن يعثر وأنا ال ألتهب ِمن يعثر وأنا ال ألتهب..؟؟ضعفُ وأنا ال أضعفُضعفُ وأنا ال أضعفُِمن يِمن ي":  يقوُلثم مهدداً بأخطار سيوٍلمهدداً بأخطار سيوٍل

به وِمن أجِله ثُ المؤمنين عن فرِحه بالرب الذى أح يحد وفى رسائِلِه. وتثقال وغيرة على عمِل الربيزيده إيماناً
إذ إذ "إلى مؤمنى كورنثوس فى رسالته األولى  كتب .بشارة الفرح كانت غايته أن يقدم لآلخرين .تهون المشقاتُ

  ٣."سفير المسيح فى سالسلسفير المسيح فى سالسل"راً أنّه فخوإلى أفسس قال  و."الضرورة موضوعة على فويٌل لى إن كنتُ ال أبشرالضرورة موضوعة على فويٌل لى إن كنتُ ال أبشر
 

  يقوَل مع الظروف القاسية والضيقات الشديدة يستطيع بنعمة اهللا أن مهما كانت معاناته ِمن إن المؤمن
 شىء لنا  شىء لنا  كأن ال كأن ال..كفقراء ونحن نغنى كثيرينكفقراء ونحن نغنى كثيرين. .  ونحن دائما فرحون ونحن دائما فرحونكحزانىكحزانى": كورنثوس ء برسالته إلى ما جابولس

 .هيا بنا نفرح طالما قد حصلنا على خالص الرب وامتلكنا مواعيده الثمينة:  أخى المؤمن."ونحن نملك كّل شىءونحن نملك كّل شىء
 

 فى تلك الصالة معى أخى تشتركليتك  :انَأبا السمأجل محبتك .. اوى ك ِمنالعجيبة وتدبيرك ألمر أشكر 
 ارحمنى..  الذى تنازل متجسداً ليفتدينى لكى ال اهلك بل ألناَل الحياةَ األبديةخالصى من خطاياى بدم ابنك الوحيد

 ..ك ِمن جديد ألصنع مشيئتك وأحيا لشخِص إلهىشكلنى ..استلم قلبى وهبنى أن أختبر الفرح الحقيقى.. أنا الخاطئ
 .ارجاً خَهرجمن يقبل إلى ال أخْ: من قلتَ اي متكال على وعدك الصادق..  البار فاديناأرفع صالتى فى اسم يسوع

 

 :إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد ذلك فى.. أخى القارئ العزيز 
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
           ٢٢: ٥  رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى غالطية ١
 Joni and Friends                    ،                  ٤٢ – ٤٠: ٥  سفر أعمال الرسل ٢
                 ١٦: ٩ إليهماألولى   ، فى رسالته ١٠: ٦ & ٣٣ - ٢٤: ١١ رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس،  ١٠: ٨ سفر نحميا ٣

http://www.joniandfriends.org/about/tadabio.shtml
http://www.muhammadanism.com/Media/Audio/BetterLife/Default.htm
http://www.joniandfriends.org/

