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 الدعوة للطاعــــــــــــــــــــــة 
 نير الرب هين وحمله خفيف

  بينما نجد وحمله خفيف    هينأن نيره     30-28:  11متى  انجيل  يسوع في  الرب  يخبرنا  

  نير ذلك  أي  كل    خبزه بعرق جبينه. اآلن بعد    اكلفي سفر التكوين أن اإلنسان يجب أن ي

 جنةداخل أو خارج    حياخفيف أم ثقيل؟ حسنًا ، هذا يعتمد على ما إذا كنا ن  نيرنا  هو؟ هل

 حضوره.

يسوع   الرب  في متى نرى  بينمافي سفر التكوين ، نجد اإلنسان يُطرد من جنة محضر هللا  

. وبالطبع فإن  جنتهنسكن في    لتحم معه في النيرنيقدم نفسه كجنة جديدة لحضوره. عندما  

ررنا من كل األعباء. ال يزال يتعين علينا االنسحاب ؛ ال يزال يتعين النير معه ال يعني تح 

يسوع على الجانب اآلخر من النير  يسحب    نجد الرب  لكن   وعلينا أن نتكئ على الحزام  

  ..... عليه   همنا... كل    نلقيدائًما    نالليأس أبدًا ، ألن   نحتاجقوته ، ولذا فإننا ال نتعثر أبدًا. ال  ب

أبدًا )رغم أنه قد يكون    نامعه ال ينطفئ نور  نلتحم بالنير(. عندما  7:  5  ... )بطرس األولى 

خافتًا أحيانًا( ؛ يوجد دائًما من من السماء وماء من الصخر )على الرغم من أنه قد يكون  

يسوع لم يأِت ليخلصنا من الخطية فحسب    الرب  هناك بعض الصيام(. يخبرنا هذا كله أن

أيًضا رفيقنا ونحن نسير في هذه األرض الملعونة باألشواك والحسك    جاء ليصبح   بل  

لنا أن نعيش الممكن  أنواع   كلمنتصرة وإيجابية تحت    حياة   من حولنا. هذا يجعل من 

 الرب  الضغوط والظروف واإليذاء النفسي والجسدي وخيبات األمل. لذلك عندما صعد

باعه وقال لهم: "تعالوا اآلن ولنقم يسوع إلى السماء ، أرسل الروح القدس ليسكن في أت

يا لها من هدية: تعالوا إلّي ، يا جميع المتعبين والثقيلي األحمال ، " آه ..  بهذا السير معًا

راحة   واتجدفمني ، ألني وديع ومتواضع القلب    واوتعلم   منيري عليك  احملواأريحكم.  انا  و

 (.30-28: 11. ألن نيري هين وحملي خفيف )متى نفسكمأل

 

يجب أن نأتي    - إلينا    اتي الربرجى مالحظة أن الكلمة األولى هنا هي "تعال". لن يي

يسوع االبن الضال في حظيرة الخنازير. كان على االبن أن يأتي إلى  الرب  إليه. لم يقابل  

يسوع بالفعل منا جميعًا من خالل مجيئه إلى األرض وترك الرب  منزل األب. لقد اقترب  

لى الصليب. يجب أن نأتي إليه اآلن وهذا يعني أننا يجب أن نكون كذبيحة دموية عمحبته  

مستعدين لبدء حياة جديدة ، والتخلي عن سيادتنا والخضوع لسيادته السيادية ، والتخلي  

في خطته ،   الدخولعن العديد من أصدقائنا وتكوين صداقات جديدة ، ونسيان خططنا و  

 ماذا ننتظر؟   -األحمال    ينحن ثقيل  لنا  ل: "تعال" ونلقي بأعبائنا عليه ونقع تحت أعبائه. يقو 



 ا دعوةآخر. إنهشيئا  نحو  االتحاة  كلمة "تعال" تدل على الحركة: االبتعاد عن الشيء و

تلك    تحث نقاوم  أن  يجب  الصعوبات.  خالل  من  والضغط  والثبات  المشاركة  على 

به. هناك قوى وأشخاص   لتحماألصوات التي تحاول أن تمنعنا وتثنينا عن القدوم إليه لن

الشيطان الذي سيفعل كل ما في وسعه عدو الخير    أيًضا    مكاننا.ال يريدوننا أن نغادر  

َملَُكوُت يسوع واقعيًا وليس حالًما. قال: ...  الرب  ن  يسوع. كا  الرب  معلوك  ليمنعنا من الس

يَْختَِطفُونَهُ    كم ضيق ليكون  س  عالم( في ال12:11)متى    السََّماَواِت يُْغَصُب، َواْلغَاِصبُوَن 

(. تتطلب كلمة "تعال" أيًضا أن نبقي تركيزنا 33:16قد غلبت العالم )يوحنا  انا  ولكن ثقوا  

بمج نأتي.  أن  منا  يطلب  من  نعلى  فإننا   ، تركيزنا  نفقد  أن  في  ال  ضلرد  طريق. ضع 

الذي دفعه من أجل حصول يحبنا ، والثمن  دائًما من هو ، وكم  الحياة    نااعتبارك  على 

النير معه مهما  ب  لتحمبمجرد أن نوننالها  . هذه الحياة الجديدة في كمالها ستُمنح لنا  بملئها

ونلتحم   ؟ يجب أن ندخلالمسيح  يسوعالرب    كان األمر. من يقدر أن يعطينا حياة كاملة إال  

 نير.الفي  معه

مرة أخرى ، لم يهبنا هللا ابنه فقط للخالص من قوة الخطية ، بل أعطانا أيًضا ابنه لينقذنا 

وخيبة األمل ، والمشاكل نير ثقيل تسبب لنا في اإلجهاد المفرط ، واإلحباط ،  كل  من ثقل  

العاطفية ، والمشاكل المالية ، والمشاكل االجتماعية ، وفي النهاية مشاكل صحية خطيرة.  

ارواحنا   إنه يغير هذه المشاكل التي قد تظهر في حياتنا ويهبنا الخالص من الفراغ في

وال   شيبال هدف من شيء إلى آخر دون الوصول إلى    يحررنا من التجولو  ونفوسنا

م ح معرفة  األرض نجدهوأين    لهنسعى  اذا  تى  على  الحياة  أن  القديم  العهد  في  نرى   .

أصبحت عالقة في السلبيات وقد أكد هذه المأساة العديد من رجال هللا العظماء. كان أيوب 

َولِكنَّ اإِلْنَساَن وقد وصفه بهذه الكلمات: مع ذلك (رجال هللا العظماء   هؤالء الرجال)  أحد

ِللْ  اْلَجنَاحِ َمْولُودٌ  الذي   النبي سليمان    كذلك  ( 7:  5)أيوب    َمَشقَِّة َكَما أَنَّ اْلَجَواِرَح الْرتِفَاعِ 

ْلُت ِلَكْي أَْجعََل قَْلبِي كان لديه كل ما يريده في العالم ، يلخص الحياة بهذه الطريقة:   فَتََحوَّ

 (.20:2 معة)جا ْمِس يَْيئَُس ِمْن ُكّلِ التَّعَِب الَِّذي تَِعْبُت فِيِه تَْحَت الشَّ 

يسوع "عليك أن تعطيني أعبائك وهمومك الرب  الحظ الفرق بين أعبائك وأعبائه. يقول  

 حقيق اختراقاتي  حمليأسهل من أعبائك و  نيريأن تحمل حملي ونيري.    ونظير  مقابل

أعبائك ليست كذلك "  مقايضة أعبائنا بأعبائه هو عملية مستمرة حملك و  ، لكن    ونجاحات

يبدو أن هناك من يحاول أن يضع بعض أعبائه عليك ، أو قد    )كل يوم( أمر يوميإنه    -

ما ال يجب عليك تحمله. صديقي ، يسوع يريدك أن ذلك متتحمل أنت نفسك عبئًا هذا أو  

ملكوت". ال يدعوك يسوع لتكون    مورتدخل في األمور التي يهتم بها ويمكنك تسميتها "أ



مركًزا إلنزال أعمال الصالة لآلخرين. بدال من ذلك ، يمكنك أن تكون محطة نقل لبعض 

منهم. ولكن مهما فعلت ، تأكد من استمرار مشاركتك في "أمور الملكوت". كن مساعدًا 

صالتهم. حاول تشجيع  عدم  لآلخرين ومع ذلك ، حاول أال تصبح طريقًا للهروب من  

 يسوع. هذه أعظم هدية يمكن أن تقدمها لهم. الرب اآلخرين على إقامة عالقتهم مع 

 

الخاصه بهيريدك يسوع أن تكون منخرًطا في   بحيث تستهلك كل قواك لعمل    االمور 

أَلَْم تَْعلََما أمشيئة السيد. عندما كان يسوع في الثانية عشرة من عمره ، سأل والدته: ...  

(على سبيل المثال ، قد يرغب الناس في أن  49:2قا )لو  أَنَّهُ يَْنبَِغي أَْن أَُكوَن فِي َما ألَبِي؟

ه هي مشيئة تصلي من أجل خالص أطفالهم أو بسبب أزمة مالية. اسأل نفسك: "هل هذ

يسوع أن تصلي من أجل ابن شخص    قد يريدك الرب  لكنو  كون  ت  قد  األب لي؟" بالتأكيد

آخر أو من أجل المسيحيين المضطهدين في الصين بدالً من ذلك. لصالح من تعمل؟ من 

على    حملأنت سفير؟ هل تلمن  أن تصلي من أجله؟    ومن يجب  ما يجب  عليك  مليي  الذي

ثقيل بشكل ال يطاق؟   ويسوع وبالتالي فه  الرب  عاتقك نيًرا من صنع اإلنسان ليست نير

خفيف. كما ترى ، يقع العديد من أعضاء الكنيسة تحت أعباء ثقيلة وهم إما   الرب  ملح

 إلي.  وامحترقون أو متجهون نحو االنهيار. كلهم لديهم نفس الدعوة مثلك: تعال

 

يسوع أن يجلب لنا السعادة لرب  اآلن ، أنا أتغير من حالة ذهنية سلبية إلى إيجابية. يمكن ل

قد غلبت العالم )يوحنا    اناضيق  ولكن ثقوا    مقال: .. في العالم سيكون لكفي كل شيء ألنه  

اتحدنا   ، بل ترتبط بكونناواالحوالبالظروف    والسرور  (. ال ترتبط هذه البهجة33:16

في كل شيء ألن اشكروا  ...    كل حينأيًضا: افرحوا    الرسول  بولسعنها  . يلبالنير معه

(. اآلن ال  18-16:  5من أجلك )تسالونيكي األولى  هذه هي مشيئة هللا في المسيح يسوع  

في العالم ، لكن مع ذلك ، يمكننا أن    ظروف واالحوال السيئةيمكننا أن نكون شاكرين لل

الرب نكون شاكرين فيها. في أسوأ العواصف أو أكبر الخسائر ، يمكننا أن نفرح بسبب  

وفي   جانبنابيتركنا. إنه دائًما    او  هملناال ين  بدمه ووعدنا بأانا  اشتر  الذينحن فيه  من  

م في الوالدة هناك أالو، معنا وفينا في عالقة النير الرائعة هذه. نعم  هناك معاناة    صفنا

التي    -حليق فوق المتاعب  ن يسوع أجنحة لالرب  يعطينا    لموالعالم مليء بالكثير من الشر.  

ه ، فهو بجانبنا يساعدنا في معه في نير  التحمناتأتي الحقًا. لكن في الوقت الحالي ، إذا  

 من الصخر  المنبثق  من السماء والماء  النازل  المنمن  كل الصعوبات. سيطعمنا دائًما  
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