
     ٤٤الرسـالة 
 

  تمنيـاتُ السعـادةتمنيـاتُ السعـادة
 

(Arabic - Happy New Year) 

 
  ةةـادـادعع الس السـاتُـاتُتمنيتمني: هوعضوم موا اليديثنَح.. ىأحباِئ

 

  : ىن األول والثاِنيددأ العرين نقرشْس والِعاِداح السحل األصسال الرمأع وِمن سفر
 

إنّى أحِسب إنّى أحِسب : : حينئذ بسط بولس يده وجعَل يحتجحينئذ بسط بولس يده وجعَل يحتج.. .. ن لك أن تتكلم ألجل نفِسكن لك أن تتكلم ألجل نفِسكمأذومأذو: : فقال أغريباس لبولسفقال أغريباس لبولس" 
هودِنى بِه الياِكمحا يكّل م عن يكلد اليوم أحتج أن زِمعإذ أنا م أغريباس لكها المعيداً أينفِسى سهودِنى بِه الياِكمحا يكّل م عن يكلد اليوم أحتج أن زِمعإذ أنا م أغريباس لكها المعيداً أي١.""نفِسى س 

 
اك ِمن أمنيٍة أجمَل ِمن أن س هنَفلي.. م عاماً سعيداًأتمنّى لك: اما الِكرأقوُل لقراِئنَ..  العام الجديدفى مستهلِّ 
ى أحبنرِدقاءوأص اءأقرب نا ِمناءعس اِن.. اءدوأمعة نَى السادسمعهواما على الد ..خلو يومفال ي ..اؤهسأو م هباحص 

ولكن ما هى .. ويسِعد اآلخرين أن نرددها على مساِمِعهم فى تِحياتنايحلو لنا سماعها .. ِمن تمنيات السعادة
 فإن كنّا بالمال نستطيع أن نحققَ .سنا نستطيع أن نجيب بنَعم ل!.هل فى المال الوفير؟. وأين نجدها؟. السعادة؟

وكم ِمن أناس رغم ِغناهم نراهم فى ..  ألنّها ال تباع وال تشترىى السعادةكثيراً ِمن مطالبنا ولكن ليس بالمال نقتِن
 . بينما نرى آخرين فقراء يستمتعون بسعادٍة يفتقر إليها األغنياء.. شقاٍء وتعاسٍة

 

هل هذا . كنّا ال نعانى مرضاً أو عجزاً؟ بمعنى أنّنا إذا . السعادة فى الِصحة الكاِملة؟هل:  نتساءُلقدو 
 وكثيرون .. يعانون بؤساً وضيقاً بالحياةان فكم ِمن أِصحاِء األبد!.ال نستطيع أن نجيب بنَعم. نا لنكون سعداء؟يكفي

أو  بينما آخرون ِممن حرموا ِنعمة البصر أو السمع أو الحركة.. ِممن أنهوا حياتهم باالنتحار كانوا أِصحاء األبدان
وعلى وجوههم بسماتُ الرضا   امتألت قلوبهم بسالم اهللاوميؤوس ِمن ِشفائهم منهامصابون بأمراض مزمنة ال

  .وتراهم مستمتعين بالحياِة السعيدة ..ويشاركون فى أنشطة مختلفة تعطيهم مراكز مرموقة فى المجتمع ..واالرتياح
 

نكتشفُ فى  س السعادة باإلضافة ِلما ذكرناها قاِدرة على جلِبظنُّوإذا دققنا النظر فى عواِمَل أخرى نَ 
خر ِمن مباهج وال الدرجات العلِمية وال المراكز العالمية وال شَىء آ الِنهاية أنّه ال المال وال الِصحة وال الجمال

قد قها وفكلها أمور قد نسعى إليها وربما نحِق.. ية ِمن السعادة الحقيق المرءتمناهالحياِة الدنيا قادر على تحقيق ما ي
 سنوات يقضى اإلنسانإن .. اوامه ولكنّها مع األسف أفراح وقتية وليس ما يضمن دتجلب إلينا البهجة والسرور

حصْل أشياٍء أخرى لم ييتطلع إلى   وراح هذا الشوقَعمره يتحرقُ شوقاً للحصول عليها فإذا حصل عليها فقدمن 
ا اإلنسان ال ا اإلنسان ال الهاوية والهالك ال يشبعان وكذا عينَالهاوية والهالك ال يشبعان وكذا عينَ":  باألصحاح السابع والعشرينلقد قاَل الحكيم فى أمثاِلِه.. عليها

 أعمالى  أعمالى ثم التفتُ أنا إلى كّلثم التفتُ أنا إلى كّل": بر ما اختبره سليمان الحكيم وسجله بسفر الجامعةختوفى نهاية المطاف ي.. "تشبعانتشبعان
 ٢." فإذا الكّل باِطٌل وقبض الريح وال منفعة تحتَ الشمس فإذا الكّل باِطٌل وقبض الريح وال منفعة تحتَ الشمستعب الذى تِعبته فى عمِلِهتعب الذى تِعبته فى عمِلِه وإلى ال وإلى العملتها يداىعملتها يداىالتى التى 

  
كانوا يطالبون  ألن اليهود غريباس ويداه مكبلتان بالسالسلالرسول أمام الملك أ وحين نتأمل كلمات بولس 

استهّل فلقد ..  أعطاه الملك اإلذن كى يداِفع عن نفِسِهعندماقالها .. سيح حى لتبشيره فى كلِّ مكان أن يسوع المبقتِلِه
 إذ أنا مزِمع أن أحتج اليوم  إذ أنا مزِمع أن أحتج اليوم إنّى أحِسب نفِسى سعيداً أيها الملك أغريباسإنّى أحِسب نفِسى سعيداً أيها الملك أغريباس": بولس ِدفاعه واحِتجاجه بهذه الكلمات
هودِنى بِه الياِكمحا يكّل م عن يكلدهودِنى بِه الياِكمحا يكّل م عن يكلد" ..ة وه بولس نطقيادععليِهالرسول بكلماِت الس دسحوقٍف ال يوهنا !.و فى م 

 اسمعه يتحدثُ إلى .. فى الواقع كان بولس سعيداً!.!. حين كان يحاكم؟ حين كان يحاكم؟هْل كان بولس الرسول سعيداً حقاًهْل كان بولس الرسول سعيداً حقاً: نتساءُل
.. .. ال أعلم ماذا يصاِدفنى هناكال أعلم ماذا يصاِدفنى هناك.. .. ليم مقيداً بالروحليم مقيداً بالروحواآلن ها أنا أذهب إلى أورشواآلن ها أنا أذهب إلى أورش": س وهو يقوُل لهم كنيسة أفسرعاة

ولكننى ال أحتِسب ِلشىٍء وال نفِسى ولكننى ال أحتِسب ِلشىٍء وال نفِسى .. .. إن وثقاً وشداِئد تنتِظرِنىإن وثقاً وشداِئد تنتِظرِنى: : غير أن الروح القدس يشهد فى كّل مدينة قاِئالًغير أن الروح القدس يشهد فى كّل مدينة قاِئالً
ليتنا نتعلم .. " ألشهد ببشارة ِنعمِة اهللا ألشهد ببشارة ِنعمِة اهللاوعوعالتى أخذتها ِمن الرب يسالتى أخذتها ِمن الرب يسحتى أتمم بفرح سعيى والِخدمة حتى أتمم بفرح سعيى والِخدمة .. .. ثمينةٌ ِعنِدىثمينةٌ ِعنِدى

                                                
   إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع               ،                         ٢ – ١: ٢٦سفر أعمال الرسل  ١
 ١١: ٢               ،                   سفر الجامعة               ٢٠: ٢٧سفر األمثال  ٢
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 ..تَذمر وليس بضجر أو التى أخذناها ِمن الرب يسوع بفرح وسعادة أن نتمم سعينا والخدمة الرسول ِمن بولس
حتى ال يكلُّهلك م نؤِم ية  بِهندياة األبالحي له الئكَ السعيدةبل تكونالم عار مراألب يسينار والقد١.ِة األطه  

  
 قناعهحاولوا إ الرسول بولس ن رفقاءبسفر أعمال الرسل األصحاح الحادى والعشرين أن المؤِمني لقد جاء 

شارِة  فى ِخدمِة الرب يسوع وتوِصيل ب وجدهماألن سعادته وفخره.. بالعدول عن مواجهِة هذه المخاِطر ولكنّه أبى
ماذا ماذا " :م لهلمسيح فقاَلليب ا نفسه لمكايد أعداء صضبكى أحباؤه ضارعين كى ال يعر.. الخالص للنفوس الهاِلكة

 بل أن أموتَ أيضاّ فى أورشليم ألجِل اسم  بل أن أموتَ أيضاّ فى أورشليم ألجِل اسم ....ى مستعد ليس أن أربط فقطى مستعد ليس أن أربط فقط ألنّ ألنّ!.!.تبكون وتكِسرون قلبىتبكون وتكِسرون قلبى!. !. تفعلون؟تفعلون؟
وعسي بالروعسي بس."الر قنَعي ا لمولم كتوا قائلين :"بِشيئة الرم لتكنبِشيئة الرم ة إلى مؤمنى ولقد قال فى رسالته. ."لتكنغالطي 
  ٢."وأما ِمن جهتى فحاشا ِلى أن أفتخر إال بصليِب ربنا يسوع المسيحوأما ِمن جهتى فحاشا ِلى أن أفتخر إال بصليِب ربنا يسوع المسيح": سادساألصحاح ال

 

نبغى أن يتألم ي ولسهى أن ب: اإلجابة.. الرسول؟ سماذا كانت مشيئة الرب بالِنسبة لبول: سأُل ساِئٌليربما  
وعسي بم الرأجل اس ف.. ِمنلقد قال الربولسب لحنانيا فى رؤيا عن  :" حِمَل اسمى أمامختار ليم هذا لى إناء ألن حِمَل اسمى أمامختار ليم هذا لى إناء ألن
كما .. لك حِسب بولس نفسه سعيداًذ ل."ىىمِِمى أن يتألم ِمن أجل اسى أن يتألم ِمن أجل اس كم ينبِغ كم ينبِغأريِهأريِهى سى سألنِّألنِّ.. .. أمم وملوك وبنى إسرائيلأمم وملوك وبنى إسرائيل

 أنّهالملك أغريب قاَل له ا؟": اسحينسيحيم أصير ا؟أبقليل تقنعنى أنسيحيم أصير أبقليل تقنعنى أن!! ".أجاب الً بولس قاِئه :"لى إلى اهللا أنّهكنتُ أصلى إلى اهللا أنّهكنتُ أص  
لقد .. "ه القيوده القيود يصيرون هكذا كما أنا ما خال هذ يصيرون هكذا كما أنا ما خال هذ.... ليس أنتَ فقط بْل جميع الذين يسمعوننى اليوم ليس أنتَ فقط بْل جميع الذين يسمعوننى اليوم....بقليٍل وبكثيربقليٍل وبكثير

 ٣.أحاَل بولس محاكمته وِدفاعه عن نفِسِه إلى تبشير الملك أغريباس وهيئة الحكام واليهود بخالص المسيح
 

.. إن السعادةَ فى متناول أيدينا..  وليستْ حلماً ننتظر تحقيقهيدة ليست أمنية بعيدةَ المنالإن الحياة السع  
ر إثمه وسِترتْ خطيته ر إثمه وسِترتْ خطيته فِِفوهل هناك سعادة تفوقُ سعادةَ من غُوهل هناك سعادة تفوقُ سعادةَ من غُ"..  ليحقق لنا السعادةَ التى نرجوهاوما جاء المسيح إال

فِلماذا رفض هؤالء اليهود .. ولكن إذا كان األمر سهالً.. "؟ولم يحِسب له الرب خطية وكُِتب اسمه فى ِسفر الحياةولم يحِسب له الرب خطية وكُِتب اسمه فى ِسفر الحياة
أنّهم : السبب هو!..  يقبلوا خالص اهللا الذى أعده لهم فى المسيح يسوع وطلبوا قتله؟الرسول لهم ولم  بولسبشارة
 ورأوا أن تلك السعادة التى تأتيهم باإليمان بالمسيح تكلفهم أن يتوبوا ويرجعوا إلى "أحبوا الظلمة أكثر ِمن النورأحبوا الظلمة أكثر ِمن النور"
 وافتضح أمرهم حتى  حججهم كانت واهية ضد بولسباس ألن أمام الملك أغريقلقد وضعوا أنفسهم فى مأز..  اهللا

كن رفَع دعواه إلى كن رفَع دعواه إلى كان يمِكن أن يطلق هذا اإلنسان لو لم يكان يمِكن أن يطلق هذا اإلنسان لو لم ي":  عن بولسأن الملك أغريباس قاَل للوالى فستوس
 ٤."ودود القي القيفعُل شيئاً يستِحقّ الموتَ أوفعُل شيئاً يستِحقّ الموتَ أوإن هذا اإلنسان ليس يإن هذا اإلنسان ليس ي: :  وانصرفوا وهم يكلمون بعضهم بعضاً قائلين وانصرفوا وهم يكلمون بعضهم بعضاً قائلين....قيصرقيصر

 

  ألنّه..رجوع إلى اهللا والتصالح معه ذلك بالتوبِة وال.نا نبدأ مع اهللا عهداً جديداًليت فى بدِء هذا العام الجديد 
ة بولس الرسول إلى لرساب لقد جاء..  الذى يفوقُ كّل عقل ونضمن السعادة األبدية الحقيقىبهذا نحصُل على السالم

 ."ن أجرة الخطية هى موتٌ وأما هبة اهللا فهى حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنان أجرة الخطية هى موتٌ وأما هبة اهللا فهى حياة أبدية بالمسيح يسوع ربناأأ": مؤمنى رومية األصحاح السادس
 وسننال قوة تمتع بسكنى الروح القدس بداخلنا سيقبل توبتنا فى الحال وسيمحو خطايانا وسنفإن أتينا إلى اهللا بإيمان

 فِمن الحكمِة أال نؤجل أمراً تتوقفُ عليه ليتنا نقبل خالص الرب اآلن.. ةطينا نصرة على الخطيِمن األعالى تع
تستطيع أن .. خلصاً لحياتك فهنيئا لك قد قبلتَ الرب يسوع معزيزى القارئ إن كنتَ.. سعادتنا هنا وفى األبِدية

وإن كنتّ لم تتعرف بعد على الرب فأعلم أنّه فاتح أحضان  ."إنّى أحسب نفسى سعيداًإنّى أحسب نفسى سعيداً": الرسول تقوَل مع بولس
ة لكحبالم ..وختاماً لحديثى اليوأكر متمني رعاِت السِةادوفاديك بع كخلصوع مسي بالر ع٥.ام جديٍد م  

 

 عى فى أخى أدعوكم أبانا السماوى:  الصالةتلك لتشترك ..ضام مأجل ع ى فيِه غمرتِنىأشكرك ِمن 
اِنبإحسكوكللته وِد بجأجل هذا العام الجديد..ك قراً بذنوبى..  وأشكرك ِمنأسألك كى .. آتى إليك معترفاً بخطاياى م

.. ديةادة األبلخطية والسع ففى قربك النصرة على ا..ا بقربك سعيداًر ألحياِضٍل للعالم الحنزع ِمن قلبى كّل ميت
 .ارجاً خَهرج إلى ال أخْمن يقبْل: من وعدتَ بقوِلك اي ..كاثقاً من استجابِت وىِصِل صالتى فى اسم يسوع مخفعأر
 

 :إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد ذلك فى.. أخى القارئ العزيز
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  ١٧ – ١٦: ٣ إنجيل يوحنا        ،                  ٢٣: ٢٠ سفر أعمال الرسل ١
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