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عيشةمتلميحات على الالبعض   

في عالم سلبي ةجياابياإل  
إيمان، ال تتأثر ا  ذو كون شخصتنه يريدك أن أ؟ أعني بذلك ا  يسوع يريدك أن تكون إيجابي الرب هل تعلم أن

 .من الربعند والدتك األولى  ختبرتهإالروح القدس الذي هو فيك بحكم وجوده اإللهي الذي ببما هو حولك ولكن 

 أو تعكس ما يدور من حولك ولكنوتقيس  ل فقط تسجر ترمومتوبعبارة أخرى هللا ال يريد منك أن تكون 

كل  بعادإجب الذي ي . وبعبارة أخرى،أو ٌوجدت حرارة أينما كنتالتحديد درجة يريدك أن تكون ترموستات ل

من أي وقت مضى  بغض  المشرقة الزاهيةنه مثل النار السماوية أ إظهارن العالم هو ع بعيدا   مؤمن مسيحي

المؤمن  ئنشي. بشكل عملي أكثر وكد أو في قصر الملواألس جبسواء كان في  حوالواأل النظر عن الظروف

 ذلك حتى عندماأكثر من . سيفعل ونهلعنيو ونهتجاهلوي البشر عندما يكرهرض علي األمن السماء  جزءا   المسيحي

 أو خاطي. هو ليس مثل ال(الدنيويةرضية )األ تجريده من جميع وسائل الراحة عندما يتمو ةزوجته صعب تكون

ذاك  وأهذا  حدث لو : "في القول ستمرالذي يو ه عن طريق تغيير ظروفهتالمرتد الذي يواصل السعي وراء سعاد

على  تحصل لو... "" لي حتراما  إزوجتي أكثر لو أن . .. "" كان زوجي أكثر حبا    لو" "ضيا  را كون سعيدا  سأ

 "هذا البالء، سأكون سعيدا   سترحت منإمنزل أكبر أو  أو وظيفة أفضل

، على األرض من خالل إدخال تحسينات في المستقبل مال يبحثون عن سعادته الرب يسيمرة أخرى، قد

نحو   قدسمغير قلب كل  ميلحقيقة  ونو يقبل ونواقعي م. همفي العالقة الحالية مع خالقه السعادة ونيجد ملكنه

توقع الكثير من البشر. ال يتوقع عالم ي. لذلك ال ين غير تامين(ناقص بشر في الموازين لفوق )الشر، وأن كل ال

 منتصرا   نهأ تاثبإ جيتمحتى  تام ثاليأنه ال جيستحق عالم م نه جيدرك تماما  أوبدية على هذا الجانب من األتام مثالي 

 إال إذا تغلب على عالقاته الصعبة ... لن ينال إكليل الحياة هو األمر(. 5: 3 رؤ) في هذا العالم الناقص وغالبا  

 غراءه وتجربته.يتم إات عندما بثبحمل تمن خالل أنهار اآلالم وي سلكي ن لمإ وكذلك

 بقيت أوظيفة أو راتب أفضل، كن ديكان ل لو " إذا"لو  "تعبير توقف عن البحث عن السعادة في أحالم 

. القناعة هي السعادة وليس المزيد من المال. بما لدينا نعيناكتفين قكون منأن بالكتاب المقدس يعلن لنا  " سعيدا  

ومع ذلك الرسول بولس،  كذلكرأسه و فيه وضعييسوع مكان  لم يكن لدي الربمنزل أكبر"  ين لداكلو "

آخرين في كل  المع عدم وجود دخل ثابت العالم لألفضل أكثر من أي رج اهؤالء الرجال الذين ال مأوى لهمغير

(. 21:1ين لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح )ففليكن: أل ...التاريخ . ما هو تركيزك يا صديقي؟ ال تنخدع

يسوع  الرب بعتت فيهمع كل يوم ال  كثر جماوسيصبج أالمناسب الرب في وقت  )منزلك( قصرك علي حصلتس

عيش في عالم مثالي. يلك إلى األبد. وسيكون مفاجأة لك. مرة أخرى، ال أحد منا يستحق أن كا  ل  م   وسوف يكون

 .هيجب علينا أن نكون جديرين ب

في أي بيئة وفي أي  يدا  كون سعتفي أي مكان إال في المسيح يسوع. إذا قمت بذلك، س كال تضع جذور

مرأة تحتضن الصليب. إعالمة كل رجل أو  هعالقة. سيتم تجهيزك للتغلب على الصعوبات، كل الصعوبات. هذ

 .من آالمك وتفوزولكنك لن تعاني من آالمك. سوف تكسب  لموتتأ نعم ستعاني

الروحية  فرع ربيعكأ تاإمكاني تكلما تقو   وبكثرة قا  يعمكلما تألمت حلو. ثمر يا صديقي لم والمعاناةلأل

أكثر جدية صبحت صالتك وتتألم كلما أ يسوع. كلما تعاني الرب حميمية معت عالقتك التقو   عاليا  وكلما صعودلل

 وعصر العنب حتي في الظالم المحيط بك. البد من سحق ها تجدس التي كوثروات ككنوزدات كلما إزو يةوفعال

وسائل الراحة، ولكن  والدنيوجية أ عم أو البركاتل على النوحصال يستالسعادة ل. المذاق النبيذ الحلو ينتج

 .من هللا سعادة هي الحصول علي المزجيدال

 نجديرا اذا كانإالشجرة المحرمة لمعرفة ما ب جربهماو ماختبرهإ متحنهما هللا ولذان إال ليس فقط آدم وحواء

 أو جرب نٌ الجنة  لن  خارجفلكل واحد منا. ومع ذلك  أيضا   متحاناإل مع هللا، ولكن بديةأ شركة و عالم مثاليب



 

أو  أتي من خالل سلوك الزوجتختبارات يمكن أن لكن من خالل غابة من األشجار. اإلمن شجرة واحدة ومتحن نٌ 

الراحة وهكذا.  نعدام وعدم وجودإأو بسبب  لم أو ضيقاتمن خالل أ أوراعي بالكنيسة ، أو من خالل الالزوجة

ل ُكوت  هللا  )أعمال نعم: ... أ   ي أ ْن ن ْدُخل  م  ٍة ي ْنب غ  ث ير  يق اٍت ك  هنا  والضيقات (. دعونا ال نفكر في المحن22:14نَّهُ ب ض 

الصحف. كثير يصنع شيء دراماتيكي ال ننظر لها كرجم يا صديقي، والضطهاد أو شيئ كبيرمثل التعرض لإلك

 .مناءأوسيكونوا  ذلك فينجح سيمنا 

: ... الكتاب قولي؟ أمينا  فيهاأنت هل  كل يوم.  ةقليلالالمحن و معارك الصغيرةال يه نفشل فيهامور األ أكثر

( ... ة  اْلُكُروم  د  ار  اْلُمْفس  غ  ال ب  الصِّ ال ب  الثَّع  يجب أن وهذا يعني أن الذات وله مغزي  هذا أمر مهم (15:2نش الثَّع 

تتخلل ورائحة المسيح تفوح ذلك، ستجد السعادة في كل لحظة وس وعمل لحظة بلحظة. بمجرد فهم صلب يوميا  ت

ما يجري من  بسبب قف الرائحةهناك لم تنت فيها اللحظة التي أالجو أينما كنت بغض النظر عن الظروف. 

هللا القدير والذي يستمد مصادره من هذا العرش.  عرشبمتصل  منك كشخص ستفوح الرائحة حولك، ولكن

تضمن ت ثابتة مع عقلية واتكيفشخاص أمواتية ولكن الالظروف  صنعتهم شخاصوا أليس نجياابيواألشخاص اإل

 :العناصر التالية

في ذلك  مرجعيةاللنقطة ا. لديك يسما لالتركيز علي من  مستمر مع التركيز على ما لديك بدال  الجهد البذل . 1

ومالبس على  لديه األرجح كل ما كانروما. على  عندما كان في سجنس بول الرسول في ملونتأ رفكعندما ن

نه كان في سالسل )أفسس أعلن ذات مرة أتدفئة وال تكييف هواء.  م يملكظهره والمواد الغذائية األكثر بدائية ول

بما في ذلك أهل فيلبي،  المؤمنين من سجنه لرفع معنويات المسيحيين رسائلأربعة  الرسول بولس ( كتب20:6

ا أ ن ا ف يه  ف إ نِّ : ... لهم  الذي قال لَّْمُت أ ْن أ ُكون  ُمْكت ف يا  ب م  أن أسألك: "هل  أيها القارئ سمح ليإ( 11:4)في ي ق ْد ت ع 

من  كتب أيضا   "ه الرسائل؟عندما كتب هذالرسول بولس  كان كمامع أقل قدر  يمكنك أن تكون سعيدا  

 (16:5تس   1) ....." فرحوا كل حينإ"السجن:

لتكون  ا  ن تكون متزوجأ ست مضطرا  . له الرسائلزوجة عندما كتب هذ هم يكن لديل الرسول بولس أيضا  

لخروج من ل نت غير مضطرأ. لذلك سعيدا  حتي تكون الجيد الناجح الزواج لك  أن يكون  ولست مضطرا   سعيدا  

اآلن. يمكنك أن تكون  للعثور على السعادة. يمكنك أن تكون سعيدا   يآخر في عالقة دخولالزوجية وال تكعالق

س الرسول سعيدا  بول كما كان. ةالحالي مك ومتاعبكآالمع وظيفتك الحالية، مع منزلك الحالي، وفي خضم  سعيدا  

 يصد نقطعإل والحرمان والتجارب في المحاكمات  ا  بتهجمو مكتفيا   سبول لم يكن الرسول وكذلك يمكنك أنت. ل

 تكونصدى صوتك ؟ عندما  سيصل. لذلك إلى أي مدى نا هذايومي حت هسمعنيستمر في أن  ولم بالفرح صوته

ك. لذلك ركز على دجس ب الحرارة من أن تنسحبعد  ستنساك البشرية حاال  ستخدم ظروفك كأعذار، تسلبي و

 .فرحإوالتي ال تمتلكها  شياءاألوليس على  تمتلكهااألشياء التي 

 وخلوتك التعبدية تك. حياقانيمالمثلث األفي التأمل في هللا الواحد  وخلوة الكثير من الوقت في عزلة. قضاء 2

 و الراديو و الصحفكوسائل الراحة الحديثة  عن طريقبسهولة  وتموت غرقتفي هذا العالم الحديث يمكن أن 

 بعيدا   كعالتي تدفو طفالكألتويتر والعديد من األنشطة الالمنهجية  و الفيسبوك والكمبيوتر و الهاتف و التلفزيون

الخاص أصغر  كلهإ يصبح من خالل هذاوالسماوي.  وكمع أب الذي تنفرد بهعن عرش هللا . إنهم يسرقون وقتك 

تعطي له تعبد وسجود  سم الذيشيء سوى اإلحتي يصبح ال قلل منه تأنشطة العالم  في نظرك وتظل وأصغر

كون شخص تعلى أن  الزمنية، لن تكون قادرا  بالطبع إذا أصبحت سجين من هذه األدوات والجداول فقط.  بالشفاه

 كلما صغر هللا وقات مع هللاات كلما قلت األلكترونيمن الوقت مع اإل ا  مزيدكلما قضيت  إيجابي في عالم سلبي.

دخل في مأزق. يبحماقة "أين هو هللا؟" عندما  سألويمكن لمثل هذا الشخص ي خمت المشاكل.وكلما كبرت وتض

 ؟"أنت هو هللا ولكن "أين كنتوالمسألة ليست أين 

 و يفرستإجبل ك هللا يبرزون ويصمدون ذراع ونحركالذين يوفي الماضي والحاضر في هذا العالم القديسون 

 كلفي مع هللا  والخلوة تهم من العزلةاوقأ وينهب بعيدا   همسرقيللشيطان  واسمحيجبل بالن. ولن  جبل ماكينلي و

مثل  مفه وا حضوره.تركي صال  لم م أهللا ألنه حضرةفي  أبدا  لن يدخلوا لذين ن اويوم جديد. هؤالء القديس صباح

ال   هُ، إ نَّهُ ال  ي ُكوُن ط لٌّ و  ام  ق ْفُت أ م  ائ يل  الَّذ ي و  بُّ إ ل هُ إ ْسر  يٌّ هُو  الرَّ ن ين   إيليا الذي قال ألخآب: ... ح  ه  السِّ ط ٌر ف ي ه ذ  م 

ْند  ق ْول ي )  .ا  إيجابي مع هللا من أجل أن تكون ك وفي خلوةقضاء بعض الوقت وحدل(. تحتاج 1: 17ملوك  1إ الَّ ع 

 قتل ملوك. عندما يعتبروا تبعوهيالذين  كل واحد منليس الملك فقط  لكن يسوع  الرب. معرفة من أنت.  3

 نهم سجنوا إفبطرس  واعندما سجنوملك  واقتل يعقوب فهم واعندما قتل و ملك واقتلسطافنوس فقد الشهيد إاليهود 



 

المالبس الرثة  نرتدي. قد ملوكا   واقتلفهم سافوناروال  و جان هوس و جون ويكليف بشرملك. عندما قتل ال

كهنة هللا  أيضا   بل ملوك فقط لسنافي الحظائر أو في الطوابق السفلية ولكن نحن ملوك.  ننامواألحذية الممزقة و

 وبين ورين القلبكسالمورين حتقموال ينضورفملا كوبري) جسر( بينو متشفعين( وهذا يعني، نحن 6: 1)رؤ 

 تحببنه وكما إيحب األب  كمايسوع يحبك  الرب جسر لهم إلى هللا اآلب. الحظ أنالرب يسوع المسيح. ولرب ا

السلبية  ذوخرج من العالم الحالي أ من أي وقت مضى لذلك أخي الحبيب وأختي أنه في صف المؤمن طفلها. ماأل

ة . "مرتفع: ال اليعالالنسر ككن ستمر في حضرة هللا. إوطير و تكأجنح نشرأو ُدون  قُوَّ دِّ بِّ ف يُج  ُرو الرَّ ا ُمْنت ظ  أ مَّ و 

ال  يُْعيُون   بُون  ي ْمُشون  و  ال  ي ْتع  النُُّسور . ي ْرُكُضون  و  ة  ك    نتظاركم.إ( السماء في 31:40اش) "ي ْرف ُعون  أ ْجن ح 
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