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 لنا ماتلمتع بالفرح يف ع 
 تر�ليا نيو�يل بقلم  

المُ  ا نعرف ملاذا. إنه ايلوم اذلي �سحق  مجيعً �ن  و  .ح أن ي�ون يوم االثن� هو أ�رث أيام األسبوع ترو�ًعا رجَّ من 
يعود معظمنا إىل العمل، أو ىلع األقل نعود    حيثوراحة األحد. إنه يوم االثن�  ،وفرحة السبت ،عات يوم اجلمعةتوقُّ 

ال  اال  طبيعيَّةإىل حاتلنا  يوم  املزدمحة.  العمل  اال�شغال وجداول  أن معظمهم  من  يبدو  إذ  انلاس  ثن� �افه معظم 
 
ً

�اد الفرح احلقييِق  من ذلك إل  �افون من عملهم. ول�ن هل �ب أن ي�ون األمر كذلك؟ هل هناك طر�قة بدال
سيَّ  أعمانلا، ال  ما  وادلائم يف  اليت اغبًلا  الوظائف  مُ   �شتمل ىلعما يف  وعمل  األمومة  تكرِّ مطالب اعدية  تتوافق  ر؟ 

اعئد لوظائف (حيث ال  ل  نا وصف   حبسب طر�قةباتلأ�يد مع هذا الوصف، وىلع الرغم من أن األمومة ليست وظيفة  
 .ملهلا بادلوالر)، إال إنها ع مادي

األمومة اليت أنا فيها حايلًا،    فرتة، بدا عم� ايلو� كما هو لك يوم. ول�ن أثناء  ا عً ضَّ صغاًرا ورُ   أطفايلعندما اكن  
 منذ أن اكن  لم تتغ�َّ   لرتتيب احلياة امل�يلَّةة  يبدو عم� ايلو� �تلًفا تماًما لك يوم. ومع ذلك، فإن املهام األساسيَّ 

 تقديم الطعام. يوًما تلو وغسل األطباق، وال يزال يتع�َّ   ، القيام بغسيل املال�سزال يتع�َّ أصغر سنًا. ال ي   أطفايل
ر�ما يشء جديد ومث�.  واآلخر، لك يشء متشابه. و�ذا لم ن�ن يقظ�، فمن السهل أن نبدأ يف اتلوق ليشء �تلف،  

المُ  وخاصة  للعمل  صعبًا  تكرِّ يُم�ن  ي�ون  أن  منه  والبسيط  تعزِّ ر  أن  يُم�ن  المُ للغاية.  املهام  تلك  رة  تكرِّ ز 
 .والبسيطة الشعور باخلوف اذلي �شعر به كثً�ا خبصوص عملنا 

يف حتف�نا ىلع وجه    انا ز ىلع �ال� يُم�ن أن �ساعد�ربنا الكتاب املقدس الكث� عن العمل، لك� أر�د أن أر�ِّ 
 .اتهَّ نقوم بها �ن األمُ  ة اليت اتلحديد يف أعمال املحبة البسيطة وايلوميَّ 

 : لربلالعمل هو 

ر أن العمل يف نهاية املطاف هو هللا خالقنا إحدى الطرق األو� ملحار�ة غواية الشعور باخلوف من عملنا � أن نتذكَّ 
. ال أعتقد أن هناك أي خطأ بطبيعته يف أن  وُمرٍض  شبعٍ عمل مُ   السيع وراءومن أجله. �ربنا العالم أنه �ب علينا 

ز عليه، فيمكننا �سهولة أن  . ول�ن إذا اكن هذا هو لك ما نر�ِّ أنت ُمتحمِّس هلحتب عملك أو أن �سيع وراء يشء  
 ر بالسقوط. بدتأثَّ �يبة أمل ألن العمل صعب و�شعر خب

ً
من ذلك، إذا أدر�نا أن لك طبق يتم غسله و� كومة من    ال

 ة؟ �ل تر�� أ�رب ب�ث� وأ�رث أهميَّ  ا للرب، أليس هذا أمرً  نصنعها اضة يتم تغي�ها � أمور الغسيل و� حفَّ 

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org


https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ٢   جم�ع الحقوق محفوظة ١٢٢٠ ©

ز ىلع هذا العمل، من السهل  ونعت� ببيوتنا. عندما أر�ِّ   طفانلا و�يت، فقد داعنا اهللا أن نرىع أ   أطفالإذا اكن دلينا  
رنا بولس يف كولويس قائًال   ما وزويج، ول�ن ك   طفايلأن أظن أن� يف أغلب الوقت أخدم أ "َوُ�ُّ َما َ�َعلْتُْم،    :يَُذكَّ

نَُّ�ْم ِمَن ا
َ
َقلِْب، َكَما لِلرَّبِّ لَيَْس لِلنَّاِس، اَعلِِمَ� أ

ْ
ِْدُموَن  فَاْ�َملُوا ِمَن ال

َ
نَُّ�ْم خت

َ
ُخُذوَن َجَزاَء الِْمَ�اِث، أل

ْ
لرَّبِّ َستَأ

وامل�ل ال يتم فصلهما عن أي عمل آخر. مهما فعلنا، علينا أن    األطفال). راعية ٢٤-٢٣:  ٣  الرَّبَّ الَْمِسيَح" (كولويس 
وال من أجل أزواجنا يف املقام األول، ول�ن من أجل الرب. واهللا ي�افئنا   طفانلا نفعله من القلب، ليس من أجل أ

صنا  �لِّ   نعبد  ألننا ر أننا لن �شغلنا ذلك  أتصوَّ   ، لك�بالعمالت املاديَّةىلع لك ما نعمل. قد ال نتقاىض رواتبنا    بنعمته
بلحث عن الفرح يف عملك ايلو�، مع  اىلع  زك  . يا هل من فرح سيكون يف ذلك ايلوم! دع هذه احلقيقة حتفِّ إىل األبد

فهناك قيمة كب�ة وفرح   —بال قيمة   العلم أن اهللا يرى ما تعمل و�رُس عندما تعمل من أجل �ده. إنه ليس عمًال 
 فيه.   يم�ن إ�اده

 
َّ
 : م االكتفاءتعل

الُمحتمل أن مشاعر السخط دفينة يف  إذا كنَّ  ا نصارع من أجل العثور ىلع الفرح أو خاب أملنا يف عملنا، فمن 
 داخلنا. 

نَا ِ�يِه"  :١١:  ٤�ربنا بولس يف فيلىب  
َ
ِفيًا بَِما أ

ُ�وَن ُمْكتَ
َ
ْن أ

َ
قُوُل ِمْن ِجَهِة اْحِتيَاٍج، فَِإ�ِّ قَْد َ�َعلَّْمُت أ

َ
�ِّ أ

َ
 ةأنا متنَّ   ."لَيَْس أ

تعلَّ  اآلية.  هذه  سياق  املوجودة يف  األخرى  اآليات  �ستفضل. يف مجيع  للك  أن  وأيًضا  يتضع  أن  يعرف  أن  بولس  م 
وهكذا �ب أن ي�ون األمر معنا. لم يقل  .  )١٣(آية    من الرب ته  راحته وقوَّ   جاءتالظروف اليت اجتاز فيها بولس،  

إبولس   وب  مرنه  أبًدا  دائمً و  �تلفة  �غراءاتتجارب  تلقايئكتفيًا  مُ ا  �ن  أن ي�ون  بولس  م  تعلَّ لقد    ال،  .�شلك 
ا نصارع مع السخط  ع أننا إذا كنَّ . فاهللا يعطينا ملحة عن اتلقد�س اتلدر�يج يف حياة بولس. يمكننا أن نتشجَّ ُمكتفيًا 

م االكتفاء بما  �ب تعلُّ   اه نلا.يف احلياة العادية، فيمكننا أن نتوب عن هذا ونبدأ يف شكر اهللا ىلع العمل اذلي أعط
 .   أحد موهوب �شلك طبييع يلكون ُمكتفيًا نقوم به، ال 

أعينً  يعطينا  أن  الرب  نطلب من  بهل�ى عملنا    ا العمل شاق، وال شك يف هذا. ذللك دعونا  نقوم  ألجله.    كعمل 
مثال املسيح. دعونا نطلب من ر�نا أن �ساعدنا نلخدم، ونعمل، و�تهد،    حىت نتبعحياتنا    �رسكمؤمن�، �ب  

ِت يِلُْخَدَم بَْل يِلَْخِدَم (مىت  
ْ
ر فيما عمله املسيح، �د فرًحا ). عندما نفكِّ ٢٨:  ٢٠اعمل� أن �سوع مثانلا الاكمل لَْم يَأ

هل غرض وهو تمجيد اهللا. هذا يشء    ،ألعمالالعمل، حىت أ�سط اإن  يف إتباع مثاهل يف حياتنا.    عميًقا وهدفًا وقيمةً 
 �ستحق العمل ألجله. 
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،  )Fear and Faith( "اخلوف واإليمان"من ضمنها  كتبة  ث� باملؤتمرات و�تبة لعدَّ تحدِّ تر�ليا نيو�يل � أحد المُ 
 God’s(  "احلسنة جًدافكرة اهللا  "لألطفال بعنوان  بها  )، وأحدث كتEnjoy(  "استمتعو")،  United(  "حدونتَّ مُ و"

very Good Idea(. 

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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