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راحة للمتعبين

كانـت الرحلـة هادئـة حتـى اللحظـة التـي
أعلـن فيهـا القبطان من غرفة القيـادة أن الطائرة
سـتضطر إلـى عبـور عاصفـة شـديدة« .الرجـاء
ربـط أحزمـة المقاعد» ،قـال الصـوت مـن غرفـة
القيـادة فـي ختـام اإلعلان« :سـنكون فـي جولة
غيـر مسـتقرة بعض الشـيء».
بعـد فتـرة وجيـزة ،بـدأت الطائـرة فـي
االرتجـاج بعنـف بينمـا كانت تشـق طريقها عبر
العاصفـة .فُتحـت خزائـن الحقائـب العلويـة
نتيجـة االرتجاجـات؛ جلـس النـاس متوتريـن في
مقاعدهـم .بعـد ارتجـاف عنيـف فـي الطائـرة،
َصـر َخ ِمـن الفـزع شـخص م ّمـن يجلسـون فـي
الجـزء الخلفـي مـن الطائـرة .وبـدأ البعـض
يتخيلـون صـو ًرا لجنـاح الطائـرة وهـو يتحطـم
بينمـا الطائـرة تهـوي مشـتعلة إلـى األرض .بـدا
جميـع الـركاب متوتريـن وخائفيـن.
الجميـع باسـتثناء فتاة صغيرة كانت تجلس فـي مقاعد الصف األول من الدرجة االقتصادية.
كانـت مشـغولة برسـم صـورة علـى الطاولة القابلـة للطـي المفتوحة أمامهـا .كانـت الفتاة بين
الحيـن واآلخـر تنظـر مـن النافـذة الصغيرة إلـى ضربات البـرق المثيـرة لإلعجاب بشـكل خاص،
ولكنهـا بعـد ذلك كانت تسـتأنف ال َّرسـم بهدوء.
بعـد مـا بـدا أنـه فترة طويلـة من الزمـن ،هبطت الطائـرة أخي ًرا فـي مطار وجهتهـا .وهتف
الـركاب وصفقـوا فرحين مهللين ،وشـعروا باالمتنـان واالرتياح للعودة إلـى األرض .كانت الطفلة
قـد حزمـت حقيبتهـا وتنتظـر مغـادرة النـاس للطائـرة عندمـا سـألها أحـد المسـافرين مـا إذا لم
تكـن قـد شـعرت بالخـوف أثنـاء العاصفـة .وتسـاءل ،كيف أمكنهـا أن تكـون بهذا الهـدوء خالل
تلـك العاصفة الشـديدة ومـع اهتزاز الطائـرة بعنف؟
قالـت الفتـاة للرجـل المنذهـل« ،لـم أكـن خائفـة .فأبي هـو قبطـان الطائرة ،وكنـت متيقنة
ِمـن أنه سـيأخذني إلـى البيت».
غال ًبـا مـا يسـير القلـق والخـوف جن ًبـا إلـى جنـب .يمكـن أن يـؤدي العيـش فـي عالـم فيه
معظـم النـاس مشـغولين على مدار السـاعة ،إلـى القلق والخـوف في الحياةَ .مـن ال يعاني في
بعـض األحيـان من الخـوف والقلـق والرهبة ممـا يحمله المسـتقبل؟
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الماضـي قـد ولَّـى ،والحاضـر هو اآلن ،ولك َّن المسـتقبل مليء بالتسـاؤالت .وفي هـذا العالم
المضطـرب ،قـد ال تكـون اإلجابـات المتوفرة هي ما نريد سـماعه.
نتسـاءل عمـا إذا كنـا سـنكون قادريـن على الوفاء بقسـط يلـوح موعده في األفق ،أو سـداد
قيمـة اإليجـار المقبلة أو دفع الرسـوم المدرسـية ،أو ما إذا كنا سنسـتطيع جعـل زواجنا المتعثر
ينجـو مـن عاصفـة أخـرى .نتسـاءل مـا إذا كان بمقـدور هللا أن يسـتمر فـي محبتنا ،علـى الرغم
مـن أننـا «نُخ ّيب» أملـه فينا ،مـرا ًرا وتكرا ًرا.
فـي دراسـة هـذا الربـع ،سـننظر إلـى بعـض هـذه المخـاوف بشـكل مباشـر .الراحـة فـي
المسـيح ليسـت مجرد عنوان لدليل دراسـي لدراسـة ال ِكتَاب ال ُم َق َّدس ،أو شـعار جذاب لسلسـلة
اجتماعـات كرازيـة أو لعظـات فـي مخيـم روحي.
الراحة في المسيح هي جوهر الوعد بنوعية الحياة التي َوعد بها يسوع أتباعه:
ِ
ـح َويُ ْهلِ َـكَ ،وأَ َّمـا أَنَا فَقَـ ْد أَتَيْ ُت لِتَكُـو َن لَ ُه ْم َحيَـا ٌة َوليَكُو َن
«ا َّ
َلسـار ُِق الَ يَأْتِـي إِالَّ لِيَ ْسـر َِق َويَ ْذبَ َ
لَ ُهـ ْم أَفْضَ ُـل» (يوحنا .)10 :10
عندمـا عمـل المؤلفـان علـى إعـداد دليـل الدراسـة هـذا ،أدركا فجـأة مـدى انتشـار ورواج
مفهـوم الراحـة فـي النسـيج الالهوتـي للكتـاب المقدس .ترتبـط الراحـة ارتباطًا وثيقًـا بالخالص
والنعمـة والخليقـة والسـبت وفهمنـا لحالـة الموتـى والمجـيء الوشـيك ليسـوع المسـيح ،وبما
هـو أكثـر ِمـن ذلـك بكثير.
عندمـا دعـا يسـوع النـاس ألن يأتـوا إليه وأن يجـدوا الراحة فيه (متـى  ،)28 :11فهو لم يكن
يخاطـب تالميـذه فقـط أو الكنيسـة المسـيحية األولى .بل لقـد رأى األجيال القادمة من البشـر
الذيـن يعانـون مـن الخطيـة والمنهكيـن وال ُمت َعبيـن والذين يسـعون جاهدين إلـى الوصول إلى
مصـدر الراحة.
بينمـا تـدرس الـدروس األسـبوعية خلال هـذا الربـع ،تذكـر أ ْن تأتـي وتسـتريح فـي يسـوع
المسـيح .فعلـى كل حـال ،أبونـا السـماوي هـو ال ُم ِ
مسـك بزمـام األمـور ،وهـو علـى اسـتعداد
إلعادتنـا إلـى موطننـا السـماوي بأمـان
يتمتـع شـانتال وجيرالـد كلينجبيـل بـزواج متعـدد الثقافـات ويعملان م ًعا كفريـق .تنحدر
شـانتال ،المديـر المسـاعد لــقسم مؤلفـات إلن هوايـت ،من جنوب أفريقيـا ،بينما ُولِـ َد جيرالد،
رئيـس التحريـر المشـارك فـي مجلـة «أدفنتسـت ريفيو مينيسـتريز» وأسـتاذ البحث فـي العهد
القديـم ودراسـات الشـرق األدنـى القديـم بجامعـة أندروز ،فـي ألمانيا.
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