التحن على البشر
نُّ
دعونا نفتح الكتاب املُق ّدس
يوم؟ كيف ُيمكن
كيف ُيمكن أن ُيغ ّير المنظور األبدي تلك الطريقة التي نرى بها الذين نتعا َمل معهم كل ٍ
أن نزرع هذا المنظور فينا؟ هل هذا الوصف «منزعجين ومنطرحين» ينطبق على األشخاص الذين
نتقا َبل معهم في عملنا ودوائرنا االجتماعية؟
( 2بطرس )10 -8 :3
لماذا تح ّنن يسوع على الجموع؟ هل نرى الناس عاد ًة بالطريقة عينها التي رآهم بها يسوع في هذه
الفقرة؟ لماذا أو لماذا ال نفعل ذلك؟
(م ّتى )38 -35 :9
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لم يُر ّكز يسوع على رؤية الحالة الخارجية للناس فحسب ،بل رأى أيضًا حالة قلوبهم المُضطربة .على
شخص لديه احتياجات روحية وجسدية
الرغم مِن أننا ال نستطيع رؤية قلب أحد فإننا نعرف أنّ ك ّل
ٍ
عميقة ،وينبغي أن نشعر بالتح ّنن نفسه ألجلهم مثلما شعر يسوع ناحيتهم.
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معا
دعونا نُفكّر ً
الصعب التح ّنن على الذين يعملون معك؟ ما الذي يعوق التح ّنن
السهل أم مِن ّ
هل تجد أ ّنه مِن ّ
على زمالئك؟
ما ال َفرق الذي تودّ أن تصنعه لرؤية زمالئك مثلما رأى يسوع الجموع؟

(كانت رؤية حالة األشخاص الروحية والجسدية جزءًا حيو ًّيا ومه ًّما مِن تح ّنن يسوع عليهم ،وبيّن
يسوع في هذا الموقف أ ّنه دقيق المالحظة ،واألكثر أهميّة مِن ذلك أ ّنه تكلّم مع هللا اآلب عن
احتياجات الناس وطلب ألجلهم).

شخص مثالاً أو موق ًفا عن ذلك؟
هل ُيمكن أن ُيشارك أي
ٍ

معا
دعونا نُفكّر ً
في نهاية الفقرة الواردة في م ّتى  ،9أوصى يسوع تالميذه أن يصلّوا مِن أجل الحصاد (مشيرً ا إلى أولئك
اقض بعض الوقت اآلن في الصّالة هلل مِن أجل
الذين لم يعرفوه بع ُد) وأن يطلبوا مِن هللا أن يرسل فعلةِ .
ُ
والتعاطف معهم ،ويُمكنك أن ُتصلّي
تغيير توجّ هاتنا نحو زمالئنا في العمل وأن يمنحنا مزي ًدا مِن التح ّنن
أيضًا مِن أجل وجود مؤمنين (فعلة) آخرين حولهم يُمكنهم أن يتح ّننوا عليهم أيضًا.

دعونا نبدأ العمل
إذا ك ّنا نسعى إلى ا ّتباع مثال يسوع الذي تح ّنن على الجموع ،مِن الضّروري علينا أن نالحِظ احتياجات
ً
أولئك المُحيطين بنا و ُنصلّي ألجلهم .اكتبْ
مكان
قائمة بأسماء ثالثة من زمالئك في العمل وضعها في
ٍ
بانتظام (يُمكن أن يكون ذلك المكان على سبيل المثال في تليفونك أو جهاز الحاسوب الشخصي أو
تراه
ٍ
جدولك أو مُف ّكرتك) ،بحيث يذ ّكرك أن ُتصلّي ألجلهم على وجه التحديد خالل األسابيع القليلة القادمة.

اسم مِن هذه األسماء ،اكتبْ نقطة مُح ّددة واحدة على األقل تعرفها عن الشخص يُمكنك أن
فضلاً عن كل ٍ
ُتصلّي ألجلها (ربما مشكلة صحيّة أو مشكلة في بيته أو موعد نهائي إلنجاز عمل أو ما يُشبه ذلك مِن أمور).
ف ِّكر في ُ
طرق مُح ّددة يُمكن أن تكون قادرً ا على االستعانة بها مِن أجل التعرّ ف عليها أكثر خالل األيام
القادمة حتى ُتصلّي ألجلهم بمزي ٍد مِن الفطنة.
بانتظام هلل ليُساعدك
إن كنت ُتصارع مع محاوالتك المبذولة للتح ّنن عليهم ،دوِّ ن السّبب حتى ُتصلّي
ٍ
في التغلّب على ذلك العائق وتكون قادرً ا على رؤيتهم كما يراهم يسوع( .تذ ّكر حتى إذا لم ت ُكن تشعر
ُ
والتعاطف معهم في الوقت الحالي ،أن هللا يدعوك إلى الصالة ألجلهم باإليمان).
بالتح ّنن عليهم
شارك األسماء األولى مِن قائمتك مع المجموعة ،ودوِّ ن مالحظات حتى ُتشجّ عوا بعضكم بعضًا في
المجموعة مِن أجل الصالة لهذه األسماء المُدوّ نة في كل قائمةٍ .يُمكنك الصالة مع شريكٍ لك اآلن حتى
تكونا صاد َقيْن وأمي َنيْن في التح ُّدث مع هللا والصالة ألجل زمالئك هذا األسبوع.

ِمن أجل املرة القادمة
س ُنف ّكر معًا في كيف بنى الرّ ب يسوع عالقات مع الناس ،ولماذا ُتع ّد هذه العالقات في غاية
األهميّة لخطة هللا لنا.

