
أنت  أبداً.  سعيداً  تكون  فلن  الخطيئة  عبء  يزول  مل  ما 
املغفرة. يوجد لك تطهري وتربير  خاطئ فلذلك تحتاج إىل 
فقط بفضل دم املسيح الثمني الذي ُسِفَك يف الجلجثة، وال 

طريق غري ذلك.
اناً  َمجَّ ُمَترَبِِّريَن  اللِه  َمْجُد  َوأَْعَوزَُهْم  أَْخَطأُوا  اْلَجِميُع  »إِِذ 

ِبِنْعَمِتِه ِباْلِفَداِء الَِّذي ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح« )رومية24-23:3(
مينحك  فسوف  لك  شخصياً  مخلصاً  باملسيح  إعرتفت  إن 
السعادة اآلن والسالم مستقبالً، وكل الذين يؤمنون به يكون 
لهم مرياث يف املجد بحيث يستطيعون أن يفتخروا عىل رجاء 

مجد الله.

»َفإِْذ َقْد َترَبَّرَْنا ِباإلمَِياِن لََنا َسالٌَم َمَع اللِه ِبَربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح 
ُخوُل ِباإلمَِياِن إىَِل ِهذه النِّْعَمِة  الَِّذي ِبِه أَْيضاً َقْد َصاَر لََنا الدُّ
اللِه«  َمْجِد  رََجاِء  َعىَل  َوَنْفَتِخُر  ُمِقيُموَن  ِفيَها  َنْحُن  الَِّتي 

)رومية 2-1:5(

عندها  غفرانه،  طالباً  تكلَّمه  يسمعك  أن  بإنتظار  املسيح 
سيكون لك نصيب يف السعادة التي يهبها لكل من يقبله.
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هل يف اّللذة؟
َكَتب الشــاعر األسكتلندي روبرت برينز - بعد ســنوات 

من املمََلّذات:
هرة فَيَتَناثر الربعم. »تنترش امَللذات َكزهر الربقوق،   َتْقِطُف الزَّ

هو  إنغمس  الذي  بايرون  اللورد  اإلنجليزي  الشاعر  وكتب 
السنة األخريِة من  الدنيوية، ففي غضون  امللذات  اآلخر يف 

حياته عندما كان يف السادسة والثالثني قال:
»أيامي متناثرة كورقة صفراء، َذُبلت األزهار ومثار الحب،  

والدودة واآلفة واألىس، هي من نصيبي وحدي!« 
َمَلّذات الخطيئة ال ُتِس، حتى وإن استمرت لفرتة، فام  إن 

أرسع أن ُتوّل إىل االبد. 
أه! أىس الحياة يذهب ُسدى يف السعي الفارغ وراء اّللذة.

هل يف املكانة والُسمعة؟
لقد متتع الورد بيكونسفيلد بنصيب كبري من كليهام، فكتب:

»الشباب غلطة، الرجولة ِكفاح، والشيخوخة حسة«.
فتح اإلسكندر الكبري العامل املعروف يف أيامه« ومن ثم بىك: 

»مل يعد هناك املزيد من أقطار العامل ألفتحها«.

هل يف املال؟
كان جريي ُجوده، املليونر االمريييك ميلك الكثري من املال، 
وعندما كان يحترض قال: »أعترِب نفيس أتعس إنسان عىل 

وجه األرض.«

ليس للامل وقع الِسحر عند األنسان املحترِض، فقد يزوِّدك 
عملياً بكل يشء يقّدمه لك هذا العامل، ولكنه لن يقدم لك 

السعادة ال هنا عىل األرض وال يف السامء فوق.

هل يف عدم األميان؟
كتب فولفري، الفيلسوف الفرنيس األكرث إلحاداً: 

»متنيُت لو مل أولد أبداً«، وعندما كان يحترض أصبح يف حالة 
بحيث جعلت ممرضته تردد القول: »لو وضعوا ل كل ما يف 

أوروبا من الرثاء، فال أحب أن أرى أبداً ملحداً آخر ميوت!«
ألتاُموْنت، ُملحٌد اّخر، رصخ عندما كان يحترِض:

»آه أنَت أيها الرّب الكافر! يا ليت جهنم نفسها تكون ملجأ 
ُتَخّبئني من عبوسك.«

قرار  وأقّروا  جميعاً  قِبلوا  فقد  الخادعة،  الفقاعة  إنفجرت 
سليامن الحكيم عندما كان يسعى ليك يجد السعادة يف هذا 

يِح« )سفر الجامعة17:2 (. العامل: »اْلُكلَّ َباِطٌل َوَقْبُض الرِّ
اذاً أين توجد السعادة؟

باملسيح وحده فقط!
وٍر  رُسُ ُكلَّ  الرََّجاِء  إِلَُه  َوْلَيْمَلُْكْم   « املقدس:  الكتاب  يقول 

َوَسالٍَم يِف اإلمَِياِن« )رومية13:15(.
قال يسوع: »أََنا ُهَو ُخْبُز اْلَحَياِة. َمْن ُيْقِبْل إَِلَّ فالَ َيُجوُع َوَمْن 

ُيْؤِمْن ِب فالَ َيْعَطُش أََبداً« )يوحنا35:6(.
»َفَتْفرَُح ُقُلوُبُكْم َوالَ َيْنِزُع أََحٌد َفرََحُكْم ِمْنُكْم« )يوحنا22:16(.


