الدرس األول

 *  26حزيران (يونيو)  2 -متوز (يوليو)

العيش في مجتمع ال يعرف الراحة

الس ْبت بَ ْع َد الظُّ ْهر
َّ

المراجـع األسـبوعية :تكويـن 3-1 :2؛ إرميـا 5-1 :45؛ خـروج 11 :20؛ 2صموئيـل :7
12؛ مرقـس 32-30 :6؛ تكويـن .17-1 :4
آيـة الحفـظ« :تَشْ ـ َت ُاق بَ ْـل تَ ُت ُ
وق نَف ِْسـي إِلَـى ِديَا ِر الـ َّر ِّبَ .قلْبِـي َولَ ْح ِمـي يَ ْه ِتفَـانِ بِاإلِل ِه
ـي» (مزمـور .)2 :84
الْ َح ِّ

دقت الساعة بثبات وبال رحمة ،قبل ساعتين فقط من بدء السبت .تنهدت ماري وهي تتفقد
الشقة الصغيرة .كانت ألعاب األطفال ال تزال متناثرة في جميع أنحاء غرفة المعيشة؛ كان المطبخ
في حالة من الفوضى .سارة ،أصغرهما ،ترقد في الفراش وهي تعاني من الح ّمى .وقد وافقت
ماري على الترحيب بالمتعبدين في الكنيسة يوم السبت ،مما يعني أنهم اضطروا لمغادرة المنزل
قبل  30دقيقة من الوقت المعتاد .فكرت ماري بحزن متمنية أن تحظى ببعض الهدوء غ ًدا.
فـي نفـس الوقـت ،علـى الجانـب اآلخـر مـن المدينـة ،كان جـوش ،زوج مـاري ،يقـف فـي
الطابـور لدفـع ثمـن البقالـة األسـبوعية .ومـرة أخـرى ،كانـت حركـة الزبائـن البطيئـة نتيجـة
كابوسـا .وكانـت طوابيـر دفـع ثمـن المشـتريات طويلـة .وقد بـدا أن الجميـع يقومون
الزحـام ً
بالتسـوق فـي تلـك اللحظـة .وبأنيـن داخلي ،قـال جـوش فـي نفسـه« ،أنـا بحاجـة إلـى بعـض
الراحـة ،ال أسـتطيع أن أسـتمر علـى هـذا النحـو» .يجـب أن يكون في هـذه الحياة مـا هو أكثر
مـن مجـرد القيـام بهـذه النشـاطات االعتيادية.
حياتنـا تحكمها سـاعات الذروة ،وسـاعات العمـل ،والمواعيد الطبية ،ومحادثات «سـكايب»،
أو غيرهـا مـن وسـائل التواصل االجتماعي ،والتسـوق ،والفروض المدرسـية .سـواء كنا نسـتخدم
وسـائل النقـل العـام ،أو نركـب َسـكوترة صغيرة ،أو نمتلك سـيارة صغيـرة لتنقلات عائالتنا ،فإن
طبـول التفاعـل المسـتمر مـع العالـم من حولنـا تهـدد بتبديد ما هو مهـم حقًا.
كيف نجد الراحة وسط الكثير من الصخب والضجيج؟
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  3حزيران(يونيو).
.
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األحد
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ُمن َهك و ُمت َعب


اقرأ تكوين   .٣ -١ :٢لماذا خلق هللا يوم راحة قبل أن يبدأ أي شخص بالشعور بالتعب؟

إنـه حتـى قبـل أن تنخـرط البشـرية فـي الحياة المجهِـدة التي فرضناها على أنفسـنا ،أسـس
هللا يو ًمـا ليكـون بمثابـة عالمـة وطريقـة حيـة لتنشـيط ذاكرتنا .هذا اليـوم هو الوقت المناسـب
للتوقـف واالسـتمتاع بالحيـاة .يـوم فيـه نحظـى بالراحـة وال نعمـل شـيئًا ،يـوم لالحتفاء بشـكل
خـاص بعطيـة العشـب والهـواء والحيـاة الْبَ ِّريَّـة والميـاه والناس ،واألهـم من ذلك كلـه ،االحتفاء
بخالـق كل عطيـة صالحة.
لـم تكـن هـذه دعـوة لمـرة واحـدة انتهـت بطـرد أبوينا األوليـن من جنـة عـدن .أراد هللا أن
يتأكـد مـن أن الدعـوة يمكـن أن تصمـد أمـام اختبـار الزمـن ،وهكـذا منـذ البدايـة قـام بتطريز
السـبت فـي نسـيج الزمن .سـتكون هنـاك دعـوة ،مـرا ًرا وتكـرا ًرا ،لالحتفـاء بعمـل ال َخلـق ،مـن
خلال الراحة ،فـي يـوم السـبت مـن كل أسـبوع علـى مـر الزمـان.
قـد يعتقـد المـرء أنـه مـع وجـود اآلالت واألدوات والمعـ َّدات المتق ّدمـة والمتطـ ِّورة ،يجـب
أن نكـون أقـل تع ًبـا جسـديًا ممـا كان عليـه الناس قبـل مائتي عام .ولكـن ،في الواقـع ،يبدو أن
نقصـا فـي الراحـة حتـى يومنا هـذا .حتى اللحظـات التي ال نعمـل فيها ت ُنفق في نشـاط
هنـاك ً
ذهنـي محمـوم .يبـدو دائ ًمـا أننـا مقصـرون إلـى حـد مـا ولدينـا مـا ينبغي إنجـازه؛ فإنـه بغض
النظـر عـن مقـدار مـا يمكننـا إحرازه ،هنـاك دائ ًمـا المزيد لنقـوم به.
تظهـر األبحـاث أيضً ـا أننـا نحصـل على قسـط أقـل من النـوم ،وأن الكثيـر من النـاس يعتمدون
بشـكل كبير على الكافيين للبقاء في حالة يقظة .على الرغم من أن لدينا هواتف خليوية أسـرع،
وأجهـزة حاسـوب أسـرع ،واتصـاالت إنترنت أسـرع ،إال أنه ال يبـدو أن لدينا ما يكفـي من الوقت.



مـا الـذي تعلّمـه اآليـات التاليـة عـن سـبب أهميـة الراحـة بالنسـبة لنـا؟ مرقـس 31 :6؛
مزمـور 8 :4؛ خـروج 12 :23؛ تثنيـة 14 :5؛ متـى .28 :11

عـرف هللا الـذي خلقنـا أننـا بحاجة إلـى الراحة الجسـدية .لقد أوجـد دورات زمنية — الليل
والسـبت — ليوفـر لنـا فرصـة للراحة الجسـدية .إن االعتراف بأن يسـوع هـو رب حياتنا ينطوي
أيضً ـا علـى أخـذ مسـؤوليتنا بجديـة بحيـث نعمل علـى توفيـر الوقـت للراحة .فعلـى كل حال،
وصيـة السـبت ليسـت مجـرد اقتراح .بـل هي حقًا وصيـة وأمر!
5

مـاذ عـن حيـاة العجلـة التـي تعيشـها؟ مـاذا يمكنـك أن تفعـل لتختبر بشـكل أفضل،
جسـد ًيا وروح ًيـا ،الراحـة التـي يريـد هللا لنـا أن نختبرها؟

االثنين
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اإلجهاد الجسدي الشديد
قلـة النـوم واإلرهاق بسـبب اإلجهاد الجسـدي همـا مشـكلتان حقيقيتان .لكـن األمر األكثر
إثـارة للقلـق هـو عندمـا نشـعر أننـا نعاني مـن فـراغ عاطفـي .وبالطبع ،عندمـا يتـم إضافة قلة
النـوم إلـى التجـارب العاطفيـة ،يمكـن أن نشـعر باإلحبـاط المؤلـم .ال بـد أن بـاروخ ،الكاتـب
الخاص للنبي إرميا ،قد شـعر بهذا الشـعور غال ًبا خالل السـنوات العاصفة األخيرة في أورشـليم،
قبـل الفوضـى والمعانـاة والخـراب الـذي كان سـيعقب تدمير المدينـة ِمن ِقبـل البابليين.


تشخيصا سري ًعا للحالة الصحية العاطفية لباروخ.
اقرأ إرميا   .٥ -١ :٤٥اكتب
ً

هـل يمكنـك أن تتخيـل كيـف سـيكون شـعورك إذا أرسـل هللا رسـالة مخصصة لك شـخص ًيا؟
تلقـى بـاروخ رسـالة مباشـرة مـن سـاحة َعـ ْر ِش هللا (إرميـا  .)2 :45قيـل لنـا أن هذا حـدث «في
وشـيَّا َملِ ِ
السـ َن ِة ال َّرا ِب َعـ ِة لِيَ ُهويَا ِقيـ َم بْـنِ يُ ِ
ـك يَ ُهوذَا» حوالـي  605أو  604قبل الميلاد .تمثِّل اآلية
َّ
ملخصـا جيـ ًدا لما يشـعر بـه النـاس عندما يركضـون هبا ًء.
فـي ِسـفر إرميـا 3 :45
ً
مـن كل مـا نعرفـه مـن ال ِكتَـاب ال ُمقَـ َّدس عـن هـذه الفترة ،مـن الواضـح أن شـكاوى باروخ
عويلا سـطح ًيا .فقـد كان لديه أسـباب مقنعة للشـعور باإلحبـاط والتعـب الوجداني.
لـم تكـن ً
كانـت تحـدث الكثيـر مـن األشـياء السـيئة ،وكان المزيد سـيأتي.

كيف استجاب هللا ألوجاع باروخ وآالمه؟ اقرأ إرميا .٥ ،٤ :٤٥



تذكرنـا اسـتجابة هللا أللـم بـاروخ الفعلـي بحقيقـة أنـه ال بـد وأن حـزن هللا وألمـه كانـا أكثر
بكثيـر مـن ألـم بـاروخ .فبعـد أن بنـى الـرب أورشـليم ،كان علـى وشـك تدميرهـا .وكان هللا قد
زرع بني إسـرائيل كر ًما (إشـعياء )7–1 :5؛ وكان اآلن على وشـك اقتالعهم وحملهم إلى السـبي.
لـم يكـن هـذا مـا أراده الـرب لشـعبه ،ولكـن ذلك كان يجـب أن يحدث بسـبب تمردهـم عليه.
ولكـن كان هنـاك نـور فـي نهايـة النفـق بالنسـبة لبـاروخ .فقد حافـظ هللا على حيـاة باروخ —
حتـى في خضـم الدمار والسـبي والخسـارة.
6

اقـرأ مـرة أخـرى كالم هللا الموجـه إلـى باروخ  .مـا هي الرسـالة العامة التـي يمكن أن
نأخذهـا مـن ذلـك ألنفسـنا؟ بمعنـى ،ما الذي يقوله لنـا ما ورد هنا عـن حقيقة أن هللا
حاض ٌر دائ ًما لالعتنـاء بنـا ،بغـض النظر عـن ظروفنا؟

الثالثاء
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تعريف الراحة في العهد القديم
بالتأكيـد ،نحتـاج جمي ًعـا إلـى الراحـة ،ولهـذا السـبب هـي موضـوع نجـده فـي كافـة أجزاء
ال ِكتَـاب ال ُمقَـ َّدس .علـى الرغـم مـن أن هللا خلقنـا للحركـة والنشـاط ،فـإن هـذا النشـاط يجـب
أن تتخلَّلـه الراحـة .علـى سـبيل المثـال ،يتضمـن العهـد القديـم باللغـة العبريـة عـد ًدا مـن
المصطلحـات التـي تـدل علـى الراحـة .لوصـف راحـة هللا فـي اليـوم السـابع الـذي كان قـد تم
تأسيسـه حديثًـا فـي تكويـن  3 ،2 :2يُسـتخدم الفعـل «شـابات» ،لإلشـارة إلـى «التوقـف عـن
العمـل ،الراحـة ،أخـذ عطلـة» ،وهـي صيغـة الفعل من االسـم «السـبت» .يتـم اسـتخدام الفعل
ٍ
شـخص مـا يسـتريح» من
نفسـه فـي خـروج  5 :5فـي صيغـة سـبب َّية ويُتَر َجـم علـى أنـه « َج ْع ُـل
عملـه .وقـد اتهـم فرعـون الغاضـب موسـى بجعـل بنـي إسـرائيل «يسـتريحون» مـن عملهـم.
اإلشـارة إلـى مفهـوم راحـة هللا فـي يـوم السـبت ،اليـوم السـابع ،فـي الوصيـة الرابعـة يتـم
التعبيـر عنهـا مـن خلال الصيغـة اللفظيـة العبريـة «( »nuakhخـروج  ،11 :20تثنيـة .)14 :5
ويُترجـم هـذا الفعـل علـى أنـه «راحـة» فـي أيـوب  13 :3أو بشـكل مجـازي أكثـر علـى أنـه
« ُمسـتقَر» ،باإلشـارة إلـى تابـوت العهـد في ِسـفر العدد  .36 :10وتشـير اآلية فـي 2ملوك 15 :2
إلـى أن روح إيليـا «اسـتقرت» علـى إليشـع.
شكل لفظي آخر هو «شاكات» بمعنى أن «تستريح ،وتمنح الراحة وأن تكون واد ًعا» .ويتم
استخدام هذا المصطلح في يشوع  ،23 :11حيث يصف ْاستَ َرا َحة األرض من الحرب بعد غزوة
يشوع األولى .وغال ًبا ما يَرد هذا التعبير لإلشارة إلى «السالم» في ِسفري يشوع والقضاة.
يستخدم الفعل « ‹رجا› أو ‹ » ›ragaأيضً ا لإلشارة إلى الراحة .في التحذيرات ضد العصيان
في ِسفر التثنية ،يقول هللا لبني إسرائيل إنهم لن يجدوا الراحة في السبي (تثنية  .)65 :28يظهر
الفعل نفسه أيضً ا في شكل سببي في إرميا  ،34 :50حيث يصف عدم القدرة على توفير الراحة.


اقرأ تثنية  16 :31و2صموئيل   .12 :7ما نوع الراحة التي يتم التحدث عنها هنا؟
تستخدم كلتا اآليتين تعبي ًرا اصطالح ًيا من الفعل « »shakaالذي يعني حرف ًّيا «االضجاع والنوم».
هللا ملك إسرائيل المستقبلي ،داود ،بأنه « َمتَى كَ ُمل َْت أَيَّا ُم َك َواضْ طَ َج ْع َت
في عهد هللا مع داود ،وعد ُ
َم َع آبَائِ َك ،أُ ِقي ُم بَ ْع َد َك ن َْسل ََك ال َِّذي يَ ْخ ُر ُج ِم ْن أَ ْحشَ ائِ َك َوأُثَبِّ ُت َم ْملَ َكتَ ُه» (2صموئيل .)12 :7

7

تسـاعدنا القائمـة الطويلـة (وهنا غيـر المكتملة) لألفعـال العبرية المختلفة التي تشـير إلى
الراحـة علـى إدراك أن المفهـوم الالهوتـي للراحـة ال يرتبـط بكلمة واحدة أو كلمتيـن معينتين.
نحـن نرتـاح بشـكل فـردي وجماعـي .الراحـة تؤثـر علينـا جسـديًّا واجتماع ًّيـا وعاطف ًّيـا ،وهي ال
تقتصـر على يـوم السـبت وحده.

المـوت بالتأكيـد هـو عـدو ،وهـو سـوف يبطـل ذات يـوم  .ورغـم حزننـا واشـتياقنا
لموتانـا ،فلمـاذا مـن المعـزي معرفـة أنهـم علـى األقـل راقـدون فـي الوقـت الراهـن؟

األربعاء
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الراحة في العهد الجديد
غال ًبـا مـا توجـد صيغـة لفظيـة للراحة في العهـد الجديد وهـي «الراحة واالسـتجمام وإعادة
التنشـيط» .ويتـم اسـتخدام أحـد مشـتقات كلمـة الراحـة فـي إحـدى أشـهر عبارات يسـوع عن
َـي يَا َج ِمي َع الْ ُمتْ َعبِيـ َن َوالثَّ ِقيلِي األَ ْح َما ِلَ ،وأَنَـا أُرِي ُح ُك ْم» .يمكن
الراحـة ،متـى « :28 :11ت َ َعالَـ ْوا إِل َّ
أن تشـير إلـى الراحـة الجسـدية (متـى  .)45 :26في التحيـة األخيرة إلى أهـل كورنثوس ،يعرب
بولـس عـن فرحـه بوصول األصدقـاء الذين أَ َرا ُحـوا روحه (1كورثنـوس .)18 :16
فعل آخر يستخدم لإلشارة إلى الراحة ،وهو يصف راحة التالميذ في يوم السبت حين استراح
يسوع في القبر (لوقا  .)56 :23ولكنه يُستخدم أيضً ا لوصف عيش حياة هادئة (1تسالونيكي :4
شخصا ما ليس لديه اعتراضات ،وبالتالي ،يبقى َساكتًا (أعمال .)18 :11
 )11ويمكن أن يشير إلى أن ً
عندمـا تصـف الرسـالة إلـى العبرانييـن ،فـي عبرانييـن  ،4 :4راحـة خليقـة هللا فـي اليـوم
اح» ،وهـي بذلـك تعكـس
السـابع ،فإنهـا تسـتخدم الفعـل اليونانـي « ،»katapauōأي ْ
«اسـتَ َر َ
الترجمـة السـبعينية ،التـي هـي الترجمـة اليونانية للعهـد القديـم .مـن المثيـر لالهتمـام أن
معظـم اسـتخدامات هـذا الفعـل فـي العهـد الجديـد ت َـ ِر ُد فـي عبرانييـن .٤

اقـرأ مرقـس   .٣٢ -٣٠ :٦لمـاذا طلب يسـوع من تالميذه أن يتنحوا جان ًبا وأن يسـتريحوا،
رغـم الفـرص التبشـيرية العديدة التي كانـت متوفرة؟ انظر إلى السـياق األكبر لألصحاح
السـادس مـن إنجيل مرقـس بينما أنت تفكر في هذا السـؤال.



يلا» (مرقس  )31 :6ال تأتي
إ َّن عبـارة «تَ َعالَـ ْوا أَنْتُـ ْم ُم ْن َف ِر ِديـ َن إِلَى َم ْو ِضعٍ َخالَ ٍء َو ْاسـتَرِي ُحوا قَلِ ً
فـي صيغـة دعـوة .بـل يتـم التعبيـر عنهـا بصيغـة األمـر ،وهـو أمـر كان ينبغـي إطاعتـه .فـإ َّن
يسـوع يهتم بتالميـذه وبصحتهـم الجسـدية والعاطفية.
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لقـد كانـوا قـد عـادوا للتـو مـن رحلـة مهمـة واسـعة النطـاق كان قـد أرسـلهم فيهـا يسـوع
اثنيـن اثنيـن (مرقـس  .)7 :6يصـف مرقـس  30 :6عودتهـم الحماسـية .ال بـد أن قلوبهم كانت
مليئـة باالختبـارات المثيرة .وقـد أرادوا مشـاركة انتصاراتهم وإخفاقاتهم مع يسـوع؛ ومع ذلك،
أول.
أوقـف يسـوع كل شـيء ودعاهـم إلى الراحـة ً
وقـد أورد مرقـس مالحظـة توضيحيـة« :ألَ َّن الْقَا ِد ِميـ َن َوالذَّا ِهبِيـ َن كَانُـوا كَ ِثيرِي َنَ ،ولَ ْم تَتَيَ َّسـ ْر
لَ ُهـ ْم فُ ْر َصـ ٌة لِلأَكْلِ » (مرقـس  .)31 :6إن كونـك غارقًـا ومشـغولً جـ ًدا فـي أعمـال هللا هـو ٍ
تحـد
حقيقـي .وقـد واجهـه تالميـذ يسـوع األوليـن أيضً ـا .ويذكّرنـا يسـوع أننـا بحاجـة إلـى العنايـة
بصحتنـا البدنيـة والذهنيـة مـن خلال التخطيـط للحصـول علـى فتـرات مـن الراحة.

مـا هـي الطـرق التـي من خاللهـا يمكنكم العمـل على إراحـة قس كنيسـتكم المحلية
أو شـيخ الكنيسـة أو أي شـخص تعرفـون أنـه منهـك مـن القيـام بعمـل الـرب دون
الحصـول علـى قسـط مـن الراحـة؟ مـا الـذي يمكنكـم فعلـه للتعبيـر عـن تقديركـم
ومسـاعدة هـذا الشـخص فـي الحصـول علـى الراحـة؟

الخميس



 ١تموز (يوليو)

تَائِ ًها َو َها ِربًا


اقرأ تكوين   .١٢ -١ :٤ما الذي جعل قايين «تَائِ ًها َو َها ِربًا» (تكوين  )12 :4في األرض؟

ِيـل َوقُ ْربَانِـ ِه»َ ،ول ِك ْنه «لَـ ْم يَ ْنظُ ْر
ال يذكـر النـص الكتابـي صراحـ ًة لمـاذا «نَظَـ َر الـ َّر ُّب إِلَـى َهاب َ
إلَـى قاييـن َوقُ ْربَانِـ ِه» (تكويـن  .)5 ،4 :4لكننـا نعـرف لماذا« .مثـل قايين أمام هللا بـروح التذمر
واإللحـاد فـي قلبـه فيمـا يختـص بالذبيحـة الموعود بها وضـرورة تقديـم الذبائـح الكفارية .ولم
تكـن تقدمتـه لتعبـر عـن توبتـه عـن الخطية ،وشـعر كما يشـعر كثيرون اليـوم أن اتبـاع التدبير
الـذي قـد رسـمه هللا هـو اعتـراف بالضعـف ،إذ أن ذلـك يتطلـب وضـع ثقتـه الكاملـة للخلاص
فـي كفـارة المخلـص الموعـود بـه .لقـد اختـار طريـق االعتماد علـى النفـس ،فهو يريـد التقدم
باسـتحقاقه الشـخصي( « .روح النبـوة ،اآلبـاء واألنبيـاء ،صفحة .)52
عندمـا قـال هللا إ ّن قاييـن سـيكون «تَائِ ًهـا َو َها ِربًـا» علـى األرض ،لم يكن هللا هـو الذي جعله
بهـذه الطريقـة ،بـل هـذا مـا حصـل نتيجـة أفعـال قاييـن وعصيانـه .اكتشـف قاييـن أنـه عندما
لـم يجـد الراحـة فـي هللا ،فإنـه لـم يسـتطع العثـور عليهـا بأيـة طريقـة أخـرى ،على األقـل ليس
الراحـة الحقيقية.
الكلمـة العبريـة المترجمـة «نَظَـ َر» (تكوين  )4 :4تعنـي «نظرة فاحصة وبعنايـة» .إن نظرة
هللا الفاحصـة المم ِّحصـة لـم تكتـرث بال ُق ْربَـانِ بقـدر اكتراثهـا بموقـف مق ِّدم ال ُق ْربَـانِ  .إن رفض

9

بـدل مـن ذلك،
هللا ل ُق ْربَانِ قاييـن مـن الثمـار لـم يكـن رد فعـل تعسـفي إللـه متقلـب المـزاجً .
فإنـه يعكـس عمليـة التفكيـر بعنايـة فـي تقييـم صفـات وموقف وسـلوك الشـخص الـذي يقدم
القربـان .إنـه مثـال جيد علـى الدينونة االسـتقصائية.


اقرأ تكوين  17–13 :4و ُق ْم بوصف رد فعل قايين على دينونة هللا.
عندمـا نحـاول الهـرب مـن حضـور هللا ،نصبـح مضطربيـن وقلقيـن ومتململيـن .نحـاول أن
نملأ التـوق إلـى النعمة اإللهية باألشـياء أو العالقات اإلنسـانية أو الحياة المشـغولة للغاية .بدأ
قاييـن فـي بنـاء سلالة ومدينة .كالهمـا إنجازان عظيمـان ويبرهنان عـن عزيمة واقتـدار ،ولكن
إذا كانـت سلالة ملحـدة ومدينـة متمـردة ،فلن يكـون لذلك قيمـة في نهايـة المطاف.

حتى لو انتهى بنا األمر بمعاناة عواقب خطايانا كما نفعل عاد ًة ،فكيف يمكننا أن
نتعلم قبول المغفرة المقدمة لنا من هللا عن هذه الخطايا ،من خالل الصليب؟

الجمعة



 2تموز (يوليو)

لِ َمزِيـد ِمـ ْن الـدَّ رس« :وفـي تقديـر معلمـي اليهـود كانـت خالصـة الديـن أن يعيـش
اإلنسـان فـي غمـرة ضجيج النشـاط والعمـل .وكانوا يعتمدون علـى بعض الممارسـات الخارجية
لإلعلان عـن تقواهـم الممتـازة .وهكـذا فصلـوا أرواحهم عـن هللا واتكلوا علـى الكفايـة الذاتية.
وال تـزال نفـس تلـك المخاطـر باقيـة .فـإذ يزيـد نشـاط النـاس وينجحون فـي أي عمـل يقومون
بـه هلل فهنـاك يكمـن خطـر الثقـة بالخطط والوسـائل البشـرية .واإلنسـان في هـذه الحالة يقلل
مـن الصلاة واإليمـان .فنحـن كالتالميـذ معرضـون لخطـر إغفـال االسـتناد على هللا والسـعي في
جعـل نشـاطنا مخلِّصـا لنـا .إننـا بحاجـة دائمـة للنظـر إلـى يسـوع موقنين بـأن قوته هـي التي
تنجـز العمـل .ففـي حيـن أنه ينبغـي لنا أن نكـد ونتعب بكل غيـرة ألجل خلاص الهالكين علينا
أيضـاً أن نقضـي وقتـا فـي التفكيـر والتأمل والصلاة ودرس كلمـة هللا .إن العمل الـذي يتم بقوة
الصلاة الحـارة بـدون ملـل ،والـذي يتقـدس باسـتحقاق المسـيح هـو وحـده الـذي يتبرهـن في
النهايـة أنـه فعـال للخيـر( ».روح النبـوة ،مشـتهى األجيال ،صفحـة .)351 ،350

أسئلة للنقاش
 .1الضغـط المسـتمر الناجـم عـن رغبتـك فـي اإللمـام بـكل شـيء ،وأن تكـون متا ًحا

(جسـديًا أو فعل ًيـا) طـوال الوقـت ،ومحاولة االرتقـاء إلى ال ُمثل ال ُعليا غيـر الواقعية أو
غيـر الممنوحـة مـن هللا يمكـن أن يجعـل النـاس مرضـى — عاطف ًيا وجسـديًا وروح ًيا.
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كيـف يمكـن أن تصبـح كنيسـتك مكانًـا ُمر ّح ًبا باألشـخاص المتعبيـن والمنهكين الذين
يتوقـون للراحة؟
 .2الضغـط المسـتمر الناجـم عـن رغبتـك فـي اإللمـام بـكل شـيء ،وأن تكـون متا ًحا
(جسـد ًيا أو فعل ًيـا) طـوال الوقـت ،ومحاولة االرتقـاء إلى ال ُمثل ال ُعليا غيـر الواقعية أو
غيـر الممنوحـة مـن هللا يمكـن أن يجعـل النـاس مرضـى — عاطف ًيا وجسـد ًيا وروح ًيا.
كيـف يمكـن أن تصبـح كنيسـتك مكانًـا ُمر ّح ًبا باألشـخاص المتعبيـن والمنهكين الذين
يتوقـون للراحة؟
 .3هـل مـن الممكـن أن نكون مشـغولين للغايـة ،حتى في قيامنا بعمل الخير في سـبيل
هللا؟ فكـر فـي قصة يسـوع وتالميذه في مرقـس  32-30 :6وناقش تطبيقاتها في مجموعة
مدرسة السـبت الخاصة بك.
 .4تمعـن أكثـر فـي الفكـرة القائلـة بأنـه حتى في عـدن ،قبل الخطيـة ،تم تأسـيس راحة
السـبت .إلـى جانـب المفاهيم الالهوتية لهذه الحقيقة ،ما الذي يجـب أن يخبرنا به هذا
عـن مـدى الحاجـة للراحة حتى فـي عالم كامـل بال خطية؟

11

