الدرس الخامس

 *  30-24متوز (يوليو)

« تَ َعالَ ْوا إِلَ َّي» ...

الس ْبت بَ ْع َد الظُّ ْهر
َّ

المراجـع األسـبوعية :متـى 30-20 :11؛ متـى 5 :5؛ تثنيـة 15 :18؛ غالطيـة 1 :5؛
خـروج 22-13 :18؛ غالطيـة .2 :6

ُـم»
يـع الْ ُم ْت َعبِيـ َن َوال َّث ِقيلِـي األَ ْح َمـالِ َ ،وأَنَـا أُرِي ُحك ْ
َـي يَـا َج ِم َ
آيـة الحفـظ« :تَ َعالَـ ْوا إِل َّ
(متـى .)28 :11
«تَ َعالَ ْوا إِل ََّي يَا َج ِمي َع الْ ُمتْ َعبِي َن َوالثَّ ِقيلِي األَ ْح َما ِلَ ،وأَنَا أُرِي ُح ُك ْم».
يـا لـه مـن وعـد رائـع أُعطينـا إياه هنـا ِمـن ِقبل يسـوع .فعلـى كل حالَ ،مـن م ّنا لم يشـعر
فـي بعـض األحيـان بـأن ِحملـه ثقيـل ،ما لم يكـن ِمن العمل نفسـه (علـى الرغم مـن أنه يمكن
أن يكـون فـي كثيـر مـن األحيان هو السـبب) ولكـن أيضً ا من الكـد واألعباء الثقيلـة التي تجلبها
الحيـاة فـي حـد ذاتهـا؟ ويسـوع هنـا يقول لنا إنـه يعرف ما نَ ُمـ ّر به ،وبأنـه يمكنه أن يسـاعدنا،
إذا نحن سـمحنا لـه بذلك.
يف» (متى
ثـم بعـد أن طلـب منـا أن نحمل نِيره ،يقول يسـوع «ألَ َّن نِيـرِي َه ِّي ٌن َو ِح ْملِـي َخ ِف ٌ
 .)30 :11وبعبـارة أخـرى ،هـو يطلـب م َّنـا أن نتخلّـص مـن كل نِيـر ومـن كل عـبء نحملـه (أن
بـدل مـن ذلك نِيـره ،أل َّن نِيـرِه من السـهل أن نحمله.
نعطـي كل ذلـك لـه ليحملـه) وأن نحمـل ً
كيـف يمكـن أن نختبـر الراحـة التـي يتحدث عنها يسـوع؟ فعلى كل حال ،نحـن نعيش في
عالـم حيـث ،بعـد الخطية ،قال الـرب آلدمِ « ،ب َع َرقِ َو ْجه َِك تَـأْك ُُل ُخبْ ًزا» (تكويـن  .)19 :3وهكذا،
فقـد عرفنـا مـا يبدو عليـه العمل و َحمل األعبـاء التي يمكن أن يكـون َحملها صعبًـا للغاية ،على
األقـل لـو حملناها نحن بأنفسـنا فقط دون معونة يسـوع.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  31تموز (يوليو).
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األحد



 25تموز (يوليو)

« ‹ َوأَنَا أُرِي ُحك ُْم › »

يـع الْ ُم ْت َعبِيـ َن َوال َّث ِقيلِـي
َـي يَـا َج ِم َ
اقـرأ متـى  ،٢٨-٢٠ :١١عندمـا قـال يسـوع« :تَ َعالَـ ْوا إِل َّ
ُـم» .مـاذا كان سـياق هـذا التصريـح؟ كيـف يمنحنـا يسـوع هـذه
األَ ْح َمـالِ َ ،وأَنَـا أُرِي ُحك ْ
الراحة؟



مثلنـا جمي ًعـا ،لـم يتكلم يسـوع أبـ ًدا بدون سـياق للحديث .مـن أجل فهم ما يقوله يسـوع،
نحتـاج إلـى فهـم السـياق المحدد الـذي كان يحيط بعبارة معينـة نطق بها ،خاصـة إذا كنا نريد
تج ّنب سـوء فهم أقوال يسـوع.
إ َّن األصحاح  11يشكّل نقطة تح ّول في إنجيل متى .فإ َّن التصريحات التي أدانت ُمدن الجليل
الهامة هي أقسى التصريحات التي ت َّم سماعها حتى اآلن في اإلنجيل .إن يسوع ال يحابي أح ًدا وهو
ينطق بالحق مهما كان مؤل ًما؛ ويخالط «الْ ُخطَا ِة» سع ًيا لخالصهم (متى  .)13-9 :9وعندما ص ّرح
بقدرته على مغفرة الخطايا ،كان ذلك مصدر سخرية ِمن ِقبل القادة الدينيين (متى .)8-1 :9
في الواقع ،نطق يسوع ببعض كلمات اإلدانة ضد الشعب ،حتى أنه قارنهم ،بشكل سلبي،
ٍ
فاحشَ « .ول ِك ْن
بأهل مدينة سدوم ،التي كان يُنظر إليها آنذاك (كما اليوم) على أنها موطن ش ٍّر
أَق ُُول لَ ُك ْم :إِ َّن أَ ْر َض َس ُدو َم تَكُو ُن لَ َها َحالَ ٌة أَكْثَ ُر ا ْح ِت َمالً يَ ْو َم الدِّينِ ِم َّما ل َِك» (متى .)24 :11
كانت التوترات في تزايد مستمر .ومع ذلك ،في خضم كل هذا ،قام يسوع بتغيير الظروف
وق َّدم الراحة الحقيقية .وكان بمقدوره القيام بكل ذلك «ألَ َّن ك ُُّل شَ ْي ٍء قَ ْد ُد ِف َع إِل ََّي ِم ْن أَبِيَ ،ولَيْ َس
اآلب إِالَّ االبْ ُن» (متى  .)27 :11إ َّن قدرة يسوع على
اآلبَ ،والَ أَ َح ٌد يَ ْعر ُِف َ
أَ َح ٌد يَ ْعر ُِف االبْ َن إِالَّ ُ
إعطاء الراحة تستند إلى ألوهيته واتحاده مع اآلب.
قبل أن نتمكن من اإللقاء بأعبائنا على يسوع ،علينا أن نفهم أنه ال يمكننا حملها بمفردنا .في
الواقع ،لن يأتي معظمنا إلى يسوع إال إذا أدركنا حالتنا الحقيقية .فإ ّن دعوة يسوع أساسها الحاجة.
إن إعالن يسوع في متى  28 :11يبدأ بصيغة األمر في النص اليوناني األصلي‹ « .تعالوا› » فإ َّن
ذلك ليس اختياريًّا .إن عبارة « ‹تعالوا› » تمثّل الشرط المسبق للحصول على الراحة‹ « .تعالوا› »
تعني أننا نحتاج إلى التخلي عن تولي زمام األمر بأنفسنا .في الوقت الذي يمكننا فيه التحكم
بسهولة في العديد من األمور في حياتنا عبر هواتفنا الذكية ،فإن القدوم إلى يسوع ليس النزعة
الطبيعية .في الواقع ،بالنسبة لمعظم الناس ،التسليم هو أصعب جزء في الحياة المسيحية.
نحـن نحـب أن نتحـدث ،وبحـق ،عـن كل مـا يفعلـه هللا لنا في المسـيح يسـوع ،وعن كيف
أننـا ال نسـتطيع أن نخلّص أنفسـنا ،وما شـابه ذلك مـن أمور .كل هذا صحيـح .لكن في النهاية،
ال يـزال يتعيـن علينـا أن نختـار االختيـار الواعـي وأن «نأتي» إلى يسـوع ،وهو ما يعني التسـليم
أساسـا محوريًّا للحياة المسـيحية.
لـه .هنـا يصبح واقـع حرية اإلرادة ً
34

مـا هـي األعبـاء التـي تحملها؟ كيـف يمكنك أن تتعلـم أن تعطيها ليسـوع وأن تختبر
الراحـة التـي يقدمهـا ،وبتكلفة كبيـرة ِمن ِقبله؟

االثنين



 26تموز (يوليو)

« ‹ اِ ْح ِملُوا نِي ِري َعلَ ْيك ُْم › »

اقـرأ متـى  .٣٠ ،٢٩ :١١لمـاذا يأمرنـا يسـوع أن نحمـل نِيـره ،ولمـاذا جـاء ذلـك األمـر
مباشـرة بعـد أن دعانـا ألن نضـع عليـه أعبائنـا ونجـد الراحـة الحقيقيـة؟



بعـد فعـل األمـر « ‹تَ َعالَـ ْوا› » فـي متـى  ،28 :11يتبعهمـا فعال أمـر آخرين في متـى .9 :11
« ‹اِ ْح ِملُـوا› » و « ‹ت َ َعلَّ ُمـوا› » وهمـا يدعـوان انتبـاه السـامع (والقـارئ) للتركيـز علـى يسـوع.
علينـا أن نَ ْحمـل نِيـره ونتعلّـم ِمن يسـوع.
إ َّن العالقـة الوثيقـة بيـن أقانيـم األلوهـة الثالثـة ،وبيـن اآلب واالبـن (التـي سـبق ذكرها في
متـى  )٢٧-٢٥ :١١تعطـي توضي ًحـا قويًـا قـد يفسـر اسـتعارة «ال ِّنيـر» فـي هـذه اآليـات .يعمـل
كل مـن اآلب واالبـن بشـكل متحـد إلنقـاذ البشـرية .في حيـن أن ال ِّنير هو رمـز الخضوع (انظر
إرميـا  ،)27فهـو أيضً ـا اسـتعارة توضّ ح وحدة الهدف .والهدف هو التسـليم ل ِنيـره وتق ّبل المهمة
التـي يعطينـا إياهـا بـأن نبـارك َمـن حولنا .نحـن ال نحمل نِيـره ،نحن فقـط نربط أنفسـنا ب ِنيره
يـف» (متى .)30 :11
ألن نِيـره « َه ِّيـ ٌن» َو ِح ْملـه « َخ ِف ٌ
وفعـل األمـر « ‹ت َ َعلَّ ُمـوا ِم ِّنـي› » هـو تكرار لهـذا المفهوم .فـي اللغة اليونانيـة يرتبط الفعل
«تعلَّـم» بمصطلـح «تلميـذ» .عندمـا نتعلـم من يسـوع ،نكون حقـاً تالميذه .الطاعة والتسـليم
همـا سـمتان ِمن ِسـمات التلمذة.


ما الفرق بين أن تكون «ث ِقيلِ األَ ْح َمالِ» (متى  )28 :11وبين َح ْمل نِي ِر يسوع (متى )29 :11؟

كان ال ِّنير في اليهودية اسـتعارة شـائعة لإلشـارة إلى الشـريعة .يسـتخدم ِسـفْر أعمال الرسل
 10 :15هـذا المصطلـح لإلشـارة إلـى نامـوس الختـان .ت ُبايـن اآلية فـي غالطية  1 :5بيـن الحرية
التـي يق ّدمهـا يسـوع مـع نِيـر العبوديـة ،الـذي هـو إشـارة إلـى الناموس كوسـيلة للخلاص .أن
نكـون تحـت نِيـر مـع يسـوع فيـه تأكيـد علـى الطاعـة والتكريـس التباع خطـاه والمشـاركة في
رسـالته .فـي حيـن ال يمكننـا أن نأمـل فـي إضافـة أي شـيء إلى الخلاص الذي أحرزه يسـوع لنا
علـى الصليـب ،يمكننـا أن نصبـح سـفراء لـه ونشـارك األخبـار السـارة مـع َمـن حولنـا .تفسـير
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يسـوع للنامـوس ،كمـا هـو موضـح فـي الموعظة علـى الجبل (متـى  )7-5هـو أكثر تشـ ّد ًدا من
تشـديد الفريسـيين عليـه .فهـو يتطلـب جراحـة قلبيـة ،وفيـه تغييـر لدوافعنـا — ونِيـره َه ِّيـ ٌن
يف (متـى .)30 :11
َو ِح ْملـه َخ ِف ٌ

يـا لـه ِمـن وعـد رائـع أن تجـد راحـة لنفسـك! كيـف اختبـرت تلـك الراحـة؟ مـا الـذي
يم ّيزهـا؟ بالتركيـز علـى يسـوع وعلـى مـا يقدّمـه لنا ،كيـف نبدأ فـي اختبار تلـك الراحة؟

الثالثاء



 27تموز (يوليو)

يع َو ُم َت َو ِاض ُع الْ َقل ِْب › »
« ‹ ألَنِّي َو ِد ٌ

الوداعـة صفـة يُسـتخف بهـا اليـوم .والتواضـع مصـدر سـخرية .علمتنـا وسـائل التواصـل
االجتماعـي إيلاء االهتمـام بـكل مـا هـو صاخـب ،وغريـب ،وجامـح ،ومبهـرج .إ َّن الكثيـر مـن
معاييـر العالَـم تتعـارض حقًـا مـع مـا يـراه هللا ُم ِّه ًمـا وقيَّ ًمـا.
«إ ّن معرفـة الحـق ال تتوقـف باألكثـر علـى قـوة العقـل ،بـل علـى نقـاوة القصـد وبسـاطة
اإليمـان الغيـور المسـتند علـى هللا .فالذيـن فـي وداعة قلوبهـم يطلبون اإلرشـاد اإللهـي يقترب
منهـم مالئكـة هللا .والـ ُّروح الْقُـ ُدس يُعطـى لهـم ليكشـف لهـم عـن كنـوز الحـق الغنيـة» (روح
النبـوة ،المعلّـم األعظـم ،صفحـة .)31 ،30


اقرأ متى ٥ :٥؛ ١بطرس  ،٤ :٣واشعياء  .١٥ :٥٧كيف تُع ِّرف الوداعة استنا ًدا إلى هذه النصوص؟

يشير بولس إلى وداعة وتواضع يسوع في 2كورنثوس  .1 :10إن التحلي بالوداعة والتواضع
ليس مهمة سهلة ،وال يستطيع التحلّي بهما الناس الذين يرفضون تغيير رأيهم وموقفهم .إ َّن يسوع
نفسه لم يس َع للمواجهة وغال ًبا ما كان يتجنبها ألن مرسليته لم تكن قد اكتملت بعد (يوحنا :4
 .)3-1لكن عندما كان عليه المواجهة ،قام بذلك بشجاعة .وفي الوقت نفسه ،تحدث بلطف
ووداعة .إن رثاءه أورشليم قبل الصلب مباشرة ،على سبيل المثال ،لم يكن تلفظًا باللعنات ،بل
كان صو ًرا كالمية مليئة بالدموع حزنًا على مستقبلها الكارثي (لوقا .)44-41 :19
غالبًـا مـا يتـم تصويـر يسـوع فـي العهـد الجديـد علـى أنـه موسـى الثانـي .فقـد تكلـم من
فـوق جبـل عندمـا وضـع األسـس لمبـادئ ملكوتـه (متـى  .)1 :5وقـد ز َّود جمو ًعـا كبيـرة مـن
يوصـف موسـى بأنـه كان
النـاس بالطعـام بمعجـزة (متـى ِ .)21-13 :14سـفر العـدد َ 3 :12
« َحلِي ًمـا جِـ ًّدا» وهـو صـدى لمـا جاء فـي متـى  .29 :11وقد هتـف الناس الذين شـهدوا معجزة
ِـي اآلتِي إِلَى الْ َعال َِـم!» (يوحنا )14 :6
إطعـام الخمسـة آالف قائليـن« ،إِ َّن هـذَا ُهـ َو بِالْ َح ِقي َق ِة ال َّنب ُّ
– وذلـك فـي إشـارة إلـى ِسـفر التثنيـة  15 :18ودور موسـى كنبـي.
36

مـن الواضـح أن وداعـة يسـوع وتواضعـه يفوقـان ،بل ويبطلان وداعة ِ
وحلم موسـى .فعلى
كل حـال ،يسـوع هـو مخلّصنـا اإللهـي .وفـي حيـن عـرض موسـى أن يضحـي بحياتـه ليخلّـص
ّ
شـعبه (خروج  ،)32 :32إال أن موته ما كان ليحقق أي شـيء ،ألن موسـى كان آث ًما وبحاجة هو
نفسـه إلـى مخلّـص ،كان بحاجـة إلـى َمـن يَحمـل عنه خطايـاه ليدفع ثمـن ذنوبه .علـى الرغم
مـن أننـا يمكـن أن نتعلـم مـن موسـى وقصة حياتـه ،إال أننـا ال يمكننـا أن نجد الخلاص فيه.
بـدالً مـن ذلـك ،نحتـاج إلـى ُمخلِّـص يمكنـه الوقـوف نيابة ع َّنـا ،ليس فقـط كوسـيط لنا ،بل
كبديـل ع ّنـا .الشـفاعة مهمـة ،ولكن هللا وحـده ،الذي ُعلِ َق علـى الصليب بصفته حامـل الخطية،
الـذي دفـع بنفسـه عقوبـة خطايانـا ،هـو الذي يمكنـه أن يخلّصنـا من العواقـب القانونيـة التي
كل
تجلبهـا خطايانـا علينـا .لهـذا السـبب ،فإنـه رغـم عظمة مثال حياة يسـوع بالنسـبة لنـا ،فإن ّ
الصلـب والقيامة.
ذلـك مـا كان ليمنحنـا الخالص بـدون َّ

األربعاء
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« ‹ ِلَنَّ نِي ِري َه ِّي ٌن › »

سـبق والحظنـا أن اسـتخدام متـى للمصطلـح «نِيـر» فـي هـذا الجـزء مـن إنجيله هـو ترديد
لصـدى اسـتخدام اليهوديـة لـه ،وكذلـك ترديد لصـدى اسـتخدام نصـوص العهد الجديـد األخرى
لهـذا المصطلـح لإلشـارة إلى الفهـم الخاطـئ للناموس.

إن المصطلـح اليونانـي الـذي يترجم « َه ِّيـن» في متى  30 :11يمكـن أيضا ترجمته «جيد
ومفيـد ،ونافـع ،و َخ ِّيـر» .كثيـر مـن النـاس ِمـن حولنـا يعتبـرون نامـوس هللا ً
ثقيلا ،ومـن
الصعـب االمتثـال لـه ،وفـي بعـض األوقات ينظـرون إليه على أنـه غيـر ذات صلة .كيف
يمكننـا مسـاعدتهم علـى اكتشـاف روعـة الناموس وحثهم علـى محبة ُمعطـي الناموس؟



الوالدان دائ ًما يتذكران الوقت الذي مشى فيه طفلهما أولى خطواته .وتتَبع الخطوة األولى
المتذبذبة والمتأرجحة خطوة ثانية تجريبية ،ثم خطوة ثالثة ،ومن ثم فمن المرجح أن الطفل
سوف يتعثر ويسقط على األرض .قد يكون هناك بعض البكاء بالدموع ،وربما حتى بعض
الكدمات ،ولكن بمجرد أن يشعر الطفل بحرية الحركة ،فإنه سوف ينهض ويكرر المحاولة.
المشي ،السقوط ،النهوض ،المشي ،السقوط ،النهوض .وسوف يتكرر التسلسل نفسه عدة مرات
قبل أن يتمكن الطفل من المشي بشكل آمن .ومع ذلك ،فإنه في وسط هذا المزيج من التعثرات
والسقطات ،سيكون هناك وجه صغير فخور يقول :بابا ،ماما ،أستطيع المشي!
سـهل دائ ًما ،ولكنـه جيد دائ ًمـا ،وهو الشـيء الصائب الذي
المشـي مـع يسـوع قـد ال يكون ً
ينبغـي القيـام بـه .ونحـن قد نتعثـر؛ بل وقد نسـقط؛ ومع ذلـك ،يمكننا النهوض واالسـتمرار في
السـير معه وهو إلـى جانبنا.
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ـيح ِب َهاَ ،والَ
فـي غالطيـة  ،1 :5كتـب بولـس« :فَاثْ ُب ُتوا إِ ًذا ِفـي الْ ُح ِّر َّي ِة الَّ ِتي َقـدْ َح َّر َرنَا الْ َم ِس ُ
تَ ْرتَ ِبكُـوا أَيْضً ـا ِب ِنيـ ِر ُع ُبو ِديَّـ ٍة ».مـاذا يعني ذلك؟ كيف حررنا يسـوع؟ ما الفـرق بين ال ِّنير
الـذي يطلـب م َّنا يسـوع َحملـه وبين «نِيـر العبودية» الذي حذرنـا منه بولس؟



يمكننـا التيقّـن مـن أنـه مهمـا كان ما يعنيه بولـس بالضبط مـن تعبير «نِيـر العبودية» ،فإنه
حت ًمـا لـم يكـن يشـير إلـى طاعة شـريعة هللا ،الوصايا العشـر .علـى العكس من ذلـك ،من خالل
الطاعـة ،باإليمـان ،يمكننـا إدراك أن خالصنـا مؤكـد ،ليـس اسـتنا ًدا إلـى الناموس ،ولكن اسـتنا ًدا
إلـى بـ ِّر المسـيح الذي يسـترنا ،ومن ثـم يمكننا الحصـول على الراحـة والحريـة الحقيقيتين.

لمـاذا يعـد عيـش حيـاة طاعـة لنامـوس هللا أكثـر راحـة بالنسـبة لنـا ِمـن عيـش حياة
عصيـان لهـذا الناموس؟

الخميس
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« ‹ ِح ْملِي َخ ِفيف › »

تسـتخدم عبـارة يسـوع األخيـرة فـي متـى  30 :11صـورة َحمـل عـب ٍء« :ألَ َّن نِيـرِي َهيِّـ ٌن
يـف».
َو ِح ْملِـي َخ ِف ٌ

كان موسـى مسـرو ًرا لرؤيـة والـد زوجتـه َيثْـ ُرون بعد أن غادر بنو إسـرائيل مصـر وعبروا
البحـر .اقـرأ خـروج  .٢٢ -١٣ :١٨كيـف يبدو َحمل عبء شـخص آخر فـي هذه القصة؟



ـي لهم مـن الصباح
تخبرنـا اآليـة فـي ِسـفر خـروج  13 :18أن النـاس أتـوا إلـى موسـى لِ َيق ِْض َ
حتـى المسـاء .عندمـا رأى حمـو موسـى هـذا ،ناشـد صهـره بجديـة أن يؤسـس نظا ًمـا يسـمح
لـه بالتركيـز علـى األمـور الهامـة بينمـا يـوكل لآلخرين مسـألة االهتمـام باألمـور األكثـر دنيوية.
يخبرنـا ال ِكتَـاب ال ُمقَـ َّدس أن موسـى اسـتمع إلـى نصيحـة يثـرون وقـام بتطبيق هـذه التغييرات
التـي كان لهـا تأثيـر إيجابـي ُمغيِّـر علـى حيـاة موسـى واآلخرين.
عندمـا أخبرنـا يسـوع أن ِحملـه خفيـف ،أراد أن يذكرنـا بأنـه يمكننـا االعتمـاد عليـه ،فهـو
حامـل األعبـاء الحقيقـي .ومثـل موسـى ،يجـب أن نتعلـم أننـا بحاجـة إلـى اآلخريـن لمشـاركة
أحمالنـا معهـم .فـي 1كورنثـوس  ،26–12 :12يعطينا وصف بولس باإلشـارة إلى جسـد المسـيح
توضي ًحـا جيـ ًدا لمـا قـد تبدو عليه مشـاركة األعباء .فإننا نحتاج إلى جسـم ف ّعـال لنكون قادرين
علـى تحمـل أي ثِقـل .نحـن بحاجـة إلـى السـاقين والذراعيـن والكتفيـن والعضلات واألعصـاب
لحمل أي شـيء.
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اقـرأ غالطيـة  .٢ :٦كيـف يسـاعدنا تح ّمـل أعبـاء بعضنـا بعضً ـا علـى الوفـاء بمتطلبـات
نامـوس المسـيح؟

قـد يقـدم السـياق المباشـر لهـذا المقطـع بعض المسـاعدة في اإلجابـة على السـؤال أعاله.
فـي غالطيـة  ،1 :6يذكـر بولـس أنـه إذا وقـع أخ أو أخـت فـي تجربـة ،فعلينـا أن نعيـد ذلـك
الشـخص بـروح مـن الرفـق والوداعـة (تذكـر إعلان يسـوع فـي متـى  29 :11بأنـه وديـع) .إ ّن
َحمـل العـبء يعنـي اسـتعادة شـخص خـرج عـن المسـار ،لمسـاعدة ذلك الشـخص علـى رؤية
النعمـة اإللهيـة .ولكنـه يعنـي أيضً ـا مسـاعدة بعضنـا بعضً ـا عندمـا نعانـي نحـن أو هـم مـن
المشـقة .يمكـن أن يشـير التعبيـر اليونانـي لكلمـة «عبء» إلـى وزن ثقيل أو حجـر .إنه تذكير
بأننـا جمي ًعـا نحمـل أعبـاء وأننـا جمي ًعا نحتـاج إلى أولئـك الذين يمكنهم مسـاعدتنا فـي تح ّمل
أعبائنـا .إ ّن تقاسـم َحمـل أعبـاء بعضنـا بعضً ـا هـو نشـاط كنسـي ِمـن تعيين هللا ،وهـو يتطلب
الوداعـة واللطـف الـذي ينتـج الرحمة.

فكـر فـي آخـر مـرة سـاعدك فيهـا شـخص مـا علـى تح ّمـل العـبء الـذي كنـت ترزح
تحتـه .مـا الـذي جعـل مـا فعلـه ذلك الشـخص من أجلـك يعنـي الكثير بالنسـبة لك؟
َمـن هـو الشـخص الـذي يمكـن أن تسـاعده فـي حمـل عبئه فـي الوقـت الحالي؟

الجمعة
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لِ َمزِيـد ِمـ ْن الـدَّ رس« :عندمـا تجـد عملـك شـاقًا ،عندمـا تشـتكي مـن الصعوبـات
والتجـارب ،عندمـا تقـول إنـه ليس لديك القـدرة على تحمـل التجربة ،وإنك ال تسـتطيع التغلّب
علـى الضجـر ونفـاد الصبـر ،وإن الحيـاة المسـيحية هـي عمـل شـاق ،تيقـن عندهـا مـن أنك ال
تحمـل نِيـر المسـيح؛ أنـت تحمل نِير سـيد آخـر» (روح النبوة ،تشـايلد كايدنـس ،صفحة .)267
«هنـاك حاجـة إلـى اليقظـة المسـتمرة والتفاني الجـاد وال ُم ِحب ،ولكن هذه سـتأتي بشـكل
طبيعـي عندمـا يتـم حفـظ النفـس بقـوة هللا مـن خلال اإليمـان .ال يمكننـا أن نفعـل شـيئًا ،ال
شـيء علـى اإلطلاق ،يمكننا بواسـطته أن نحظـى بالرضا اإللهـي .ال يمكننا على اإلطلاق االتكال
علـى أنفسـنا أو أعمالنـا الصالحـة؛ ولكـن عندمـا نأتـي إلـى المسـيح ككائنـات آثمـة ،فإننـا نجد
الراحـة فـي محبتـه .سـيقبل هللا كل َمـن يأتي إليه وهـو متيقن تما ًمـا في اسـتحقاقات المخلّص
المصلـوب .عندهـا تنبـع المحبـة فـي القلـب .قـد ال يكـون هنـاك نشـوة فـي الشـعور ،ولكـن
سـيكون هنـاك يقي ًنـا راسـ ًخا يسـوده السلام .وسـيكون كل عـبء خفيفًـا ألن ال ِّنير الـذي يضعه
يسـوع ه ِّيـن .وعندهـا يصبـح الواجـب فرحـة ،والتضحية سـعادة .والطريـق الذي بـدا من قبل
مكتنفًـا بالظلام يصبـح مشـرقًا بأشـعة شـمس البـ ّر .هـذا معنـى السـير فـي النـور كمـا سـار
المسـيح فـي النـور» (روح النبـوة ،اإليمـان واألعمـال ،صفحـة .)39 ،38
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أسئلة للنقاش:
 .1هـل تتذكـر لحظـة َسـيرك مـع يسـوع عندمـا سـلمته قلبـك فـي نهايـة المطـاف؟

شـارك هـذه اللحظـة مـع صفـك وركّـز بشـكل خـاص علـى سـبب تسـليمك ليسـوع.
 .2ادرس صلاة يسـوع فـي متـى  27–25 :11وناقـش في صفك كيف نكتسـب معرفة
ـن الْ ُحكَ َمـا ِء َوالْ ُف َه َمـا ِء
النعمـة .لمـاذا يخفـي هللا تدبيـر الخلاص («هـذه األمـور») َع ِ
ويعلنهـا لِألَطْفَالِ ؟
 .3بطريقـة عمليـة ،كيـف يمكننـا أن نسـاعد َمـن حولنـا ،الذيـن يعانـون مـن تح ّمـل
أعبائهـم ،علـى أن يأتـوا إلـى يسـوع ويجـدوا الراحـة؟
 .4تمعـن أكثـر فـي فكـرة أن يكـون اإلنسـان «ودي ًعـا ومتواضـع القلـب» .أال يعتبـر
هـذا مضـ ًّرا فيمـا يتعلـق باحتـرام الـذات لـدى الشـخص؟ أال يجـب أن نشـعر بالرضـا
عـن أنفسـنا ،خاصـ ًة األشـخاص الذيـن يعانـون مـن شـكوك تتعلـق باحتـرام الـذات
لديهـم؟ كيـف يجـب أن يسـاعدنا الصليـب ،ومـا يمثله الصليـب ،على فهم مـا يعنيه
يسـوع بوجـوب أن يكون اإلنسـان «ودي ًعـا ومتواض ًعـا؟» بمعنى ،لماذا تعتبـر الوداعة
والتواضـع همـا الموقفـان المناسـبان اللذين ينبغـي أن نتحلى بهما في ضـوء ما فعله
المسـيح ِمـن أجلنـا علـى الصليب؟
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