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  األربعون الحلقة الثامنة و           سفر األمثال                                     برنامج أنوار كاشفة        
  

كنا بدأنا قبل فترة بدراسة سفر األمثال للملك . اء الجديد من برنامج أنوار كاشفةأهال ومرحبا بك صديقي المستمع في هذا اللق
شكل أمثال تحمل حقائق أخالقية، لكي تعلّم الناس كيف يحيون وعلمنا أن هدف سفر األمثال هو تقديم نصائح عملية على . سليمان

  .حياة نقية وصادقة
  

الضرر الكبير لشهادة الزور، وتبين لنا .  موضوعي شهادة الزور والرشوةتأملنا في اللقاء السابق بعدد من األمثال التي تناولت
رشوة التي تعتبر دليالً على الفساد إن كان بالنسبة لمقدمها أو وكذلك بالنسبة لل. وأهمية أن نقول الحقيقة وأن يكون كالمنا صادقاً

  . للذي يقبلها
  

بجد ونشاط وراء العمل؟ أي هل تسعى لكي تجد العمل المناسب بالنسبة لك؟ وكما هو معروف فإن على هل تسعى مستمعي 
لقد سن اهللا قانون العمل منذ أن . ستقبل عائلتهاإلنسان أن يعمل لكي يحصل قوته، ويوفّر لنفسه اللباس والمأوى، ويبني مستقبله وم

... بالتعب تأكل منها كّل أيام حياتك. ملعونة األرض بسببك": ولهذا قال اهللا آلدم بعد أن عصا اهللا. وجد اإلنسان على وجه األرض
على اإلنسان  )١٩ب،١٧:٣ينتكو(". ألنك تراب وإلى تراب تعود. بعرق وجهك تأكل خبزاً حتى تعود إلى األرض التي ُأخذت منها

يمان الحكيم في ولقد تحدث سل. يأكلأن  هذه هي سنّة الحياة، ومن ال يريد أن يعمل ال يحق له أن يعمل ويكدح ويتعب لكي يأكل،
 )١٥:١٩أمثال(". الكسل يلقي في السبات والنفس المتراخية تجوع": فكتب قائالً. الكسل ونتيجتهأمثاله عن 

 
وكذلك إن التراخي والكسل يأتي بالجوع . النوم وبشكل مستمرله  يجعل اإلنسان عديم الحركة، وبالتالي يجلب أجل إن الكسل

ال تحب النوم ": ولهذا كتب الحكيم ؟فكيف بمقدور الكسالن أن يحصل طعامه، وهو قابع في بيته ال يريد أن يعمل. على اإلنسان
  )١٣:٢٠أمثال("افتح عينيك تشبع خبزاً. لئال تفتقر

  
". الكسالن يخفي يده في الصحفة وأيضاً إلى فمه ال يردها": وفي مثل آخر عن الكسل كتب سليمان الحكيم قائالً

ل هو شخص خامل ال أي أن الكسو. هذا وصف دقيق وبشع للكسالن الذي ال يريد حتى أن يحرك يده لكي يأكل) ٢٤:١٩أمثال(
 ل عـعلى فائدته فهو أمر جميل، ويجوالعمل عالوة .  ضروري لحياة اإلنسانقي هو واجبيا صديإن االجتهاد  .يحب أن يتحرك
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ك غبار الكسل؟ وتقوم لتجد وتعمل فهل تنفض عن. ولهذا على كل واحد منّا أن يعمل ويجد لكي يحصل قوته. حياتنا ذات معنى

   أحالمك في الحياة؟ اًحققم
  

أو . فهو يتذرع مثالً بالطقس الماطر، أو بالحر الشديد. ، غالباً ما يتذرع الكسالن بأعذار شتى لكي ال يعملصديقي المستمع
تعب نفسه أو أن بيته بعيد عن مكان العمل، وهو ال يريد أن ي. أو يدعي أن األجرة قليلة. ألن هذا العمل أو ذاك ليس من مقامه

الكسالن ال يحرث بسبب الشتاء فيستعطي في ": كيم في أحد أمثاله عن هذه األعذار فكتب هذا المثلولقد تحدث سليمان الح. بالتنقل
هو إن الكسالن توجد عنده دائماً أعذار شتى، وفي هذا المثل إن عذره لكي ال يحرث األرض ) ٤:٢٠أمثال(". الحصاد وال يعطى

وعندما أراد أن . أما النتيجة فتكون أنه لن يجد حصاداً ألنه لم يحرث األرض أو يزرعها .فصل الشتاء، أو هطول األمطار
  ألن ال أحد يعطي اآلخرين من تعبه وجهده، فكيف إذا كان كسالناً ال يريد أن يعمل؟ . يستعطي من اآلخرين، قوبل طلبه بالرفض

  
يلة لكي ال نقع في هذه اآلفة هو أن نعمل ونجتهد وبكل قوانا ولعل أفضل وس. إن الكسل آفة ضارة، علينا جميعاً أن نبتعد عنها

إن المستقبل أمامنا عريض ومضمون إذا  .ألن النتيجة ستكون وباالً عليناوأن ال نتذرع باألعذار الواهية، . لتحصيل قوتنا اليومي
ن أغنياء اليوم ال بل إن الكثيرين م. وجدوا غايتهموالحياة مليئة بأمثلة هؤالء الناس الذين اجتهدوا وعملوا، ف. عملنا بكل جد ونشاط

 .  عليه بسبب نشاطهم واجتهادهم وعملهم المستمرأصبحوا بما هم

  
ماذا نعني بالكسل الروحي؟ إنه االكتفاء بما نحن لكن  هناك أيضاً كسل روحي؟ ه كما يوجد كسل في العملهل تعلم مستمعي أن

فهل أنت . أي في محاولة معرفة الحقائق خارج نطاق ما تربينا عليه أو نؤمن بهالبحث عن الحقائق الروحية؟ سل في الكعليه، و
متأكد يا صديقي أن ما تؤمن به هو الحقيقة التي تُرضي اهللا تعالى؟ وهل تسعى بجد ونشاط لكي تبحث عن الحقائق الروحية؟ وهل 

ضروريان في هما وكما أن االجتهاد والسعي  يقدمه لك من عطايا وهبات؟  وما محبته عظمتعلم أن اهللا يريد أن يكشف لك عن
وكما أن نتائج الكسل مدمرة لحياة اإلنسان، هكذا الكسل الروحي فإن . العمل، هكذا هما ضروريان في معرفة الحقائق الروحية

  .لمستقبله األبدي و،هنا على األرضلحياة اإلنسان نتائجه مدمرة ومهلكة 
  

 ونقع تحت غضب اهللا ،نخسر الكثير من البركاتإن عدم معرفة الحقائق الروحية كما أعلنها اهللا في الكتاب المقدس، سيجعلنا  
 ، غفران اهللا لذنوبناية، وقبول خالص اهللا، فإننا سنأخذبينما إذا اجتهدنا لمعرفة الحقائق الروح.  األبديهننال قصاص، فودينونته

  س ـل بو ولوهاهو الرسصديقي لمعرفة الحقائق الروحية؟ يا تجتهد تنفض عنك غبار الكسل وفهل  .ر النعيمونحظى بالخلود في دا
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 إن اهللا مستعد أن )١٤:٥أفسس(". استيقظ أيها النائم وقم من األموات فيضيء لك المسيح": من رسل المسيحية األوائل يكتب قائالً

  .  اديكشف لنا الحقائق الروحية إذا طلبناها بكل اجته
  
لنا عن محبته العميقة إذ أرسل كلمته األزلي المخلص المسيح إلى عالمنا، لكي يموت على الصليب كفارة من أجل اهللا  أعلن لقد
هل . ، ويصبح من أوالد اهللا، ويتأكد أن له الحياة األبديةوكل من يؤمن بهذا المخلص الفريد العجيب ينال غفران الخطايا. ذنوبنا
لم ال تبحث وأن تحصل على كل هذه البركات والهبات اإللهية العظمى؟  يضيء اهللا أمامك بنور المسيح المخلص؟ أنصديقي تود 

  .  وهكذا تنال أعظم الهباتالثمينة،وتسعى لها كمن يبحث عن الكنوز عن الحقائق الروحية 
  
  
  

 


