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 ةالثامنالحمقة    أقوال المسيح                                        برنامج أنوار كاشفة        
 

عنوان: نتابع  تقديم ىذه السمسمة وىي تحت في ىذا المقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا أن نرحب بك صديقي المستمع 
الناس من حولو، وأكّدت عمى إعجاب عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح بأقوال «أقوال المسيح»

 .انو اإللييسمط
 

المستقبل عّما يخبئو لك ن لك عماًل أو مينة تكفي لمعيشتك؟ وتقمق كيف ستؤمّ مثاًل تقمق بالنسبة لممستقبل؟ ف مستمعيىل تقمق 
ن  المقابل تقمق الفتاة من الشاب الذي يتقّدم إلييا لمزواجمن مفاجئات؟ وتقمق كيف ستجد الفتاة التي ستصبح شريكة حياتك؟ وفي  وا 

أن القمق يؤدي إلى نتائج سمبية عميك؟ فالقمق ىناك أمور كثيرة قد يقمق اإلنسان من أجميا. لكن ىل تعمم مستمعي ؟ كان مناسبًا ليا
إذ يجعل موضوع قمقك يشغل أفكارك، ويعّطل إنتاجك. يؤذيك جسديّا إلى حد أنو قد يحرمك من النوم واألكل. وأيضًا قد يؤذيك نفسّيًا، 

 ويؤثر سمبيًا عمى أسموب معاممتك لآلخرين. 
 

. فالقمق يشل قدرات اإلنسان ويعّطميا، بينما االىتمام السميم يدفعو لمتخطيط نفّرق بين القمق واالىتمام الطبيعي السميموىنا عمينا أن 
القمق االىتمام غير الطبيعي، والذي يصل إلى حد تحّدث المخمص المسيح عن موضوع والعمل في االتجاه الصحيح. ولقد  ،الواقعي

 فقال: ، الذي ينّغص حياة اإلنسان
 
َياُة َأْفَضَل ِمَن الطََّعاِم، ُسوَن  أََلْيَسِت اْلحَ ِلذِلَك َأُقوُل َلُكْم: اَل َتْيَتمُّوا ِلَحَياِتُكْم ِبَما تَْأُكُموَن َوِبَما َتْشَرُبوَن، َواَل أَلْجَساِدُكْم ِبَما َتْمبَ »

اِويُّ َيُقوُتَيا  أََلْسُتْم ُاْنُظُروا ِإَلى ُطُيوِر السََّماِء: ِإنََّيا اَل َتْزَرُع َواَل َتْحُصُد َواَل َتْجَمُع ِإَلى َمَخاِزَن، َوَأُبوُكُم السَّمَ  َواْلَجَسُد َأْفَضَل ِمَن المَِّباِس؟
فمن منكم إذا حمل »وفي ترجمة ُأخرى نقرأ:  «َوَمْن ِمْنُكْم ِإَذا اْىَتمَّ َيْقِدُر َأْن َيِزيَد َعَمى َقاَمِتِو ِذرَاًعا َواِحَدًة؟ ِمْنَيا؟ َأْنُتْم ِباْلَحِريِّ َأْفَضلَ 

  (62-2::6)بشارة متى  «اليموم يقدر أن ُيطيل عمره ولو ساعة واحدة؟
 

أّكد المخّمص المسيح في ىذه اآليات المقّدسة عمى ضرورة تجنبنا االىتمام الذي يصل إلى حد القمق. أو ما نطمق عميو بمغة اليوم 
لنا المخّمص وقّدم  قتنييا.وكيف سيؤّمن ثيابو التي يباليم. فعمى اإلنسان أن ال ييتم أو يقمق كيف سيؤّمن معيشتو من طعام وشراب. 

 قوية إذ تساءل: أليست الحياة نفسيا أفضل من الطعام الذي نتناولو ونقمق من أجمو؟ أو ليست أجسادنا أفضل من  المسيح حججاً 
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 ن عمرناالمباس الذي نرتديو؟ فمماذا نيتم ونقمق؟ وأضاف قائاًل: ىل باىتمامنا نستطيع أن نزيد عمى قامتنا ذراعًا واحدة أو ُنطيل م

 ؟ والجواب بالطبع كال. ساعة واحدة
 

ثم قّدم لنا المخّمص المسيح مثااًل من طيور السماء التي ال تحصد وال تزرع، ومع ىذا فإن اهلل اآلب السماوي يقوتيا. وتساءل: 
كن يمبس كواحدة ل مجده لم يألستم أنتم بالحري أفضل منيا. ثم تحّدث عن زنابق الحقل كيف تنمو، وأن سميمان الحكيم في ك

َفاَل َتْيَتمُّوا َقاِئِميَن: َماَذا َنْأُكُل؟ َأْو »: وعاد ليؤكد (.43-2::6)بشارة مّتى «َأَفَمْيَس ِباْلَحِريِّ ِجدِّا ُيْمِبُسُكْم َأْنُتْم َيا َقِميِمي اإِليَماِن؟» منيا
أَلنَّ َأَباُكُم السََّماِويَّ َيْعَمُم َأنَُّكْم َتْحتَاُجوَن  -أي الناس الذين ال يعرفون اهلل-َماَذا َنْشَرُب؟ َأْو َماَذا َنْمَبُس؟ َفِإنَّ ىِذِه ُكمََّيا َتْطُمُبَيا اأُلَمُم  

 نا السماوي واالتكال عميو.أبينا يأتي بنا المخّمص المسيح إلى نقطة ىامة وىي: أىمية معرفة اهلل كوى  «ِإَلى ىِذِه ُكمَِّيا
 

ِبَما ِلَنْفِسِو  َيْكِفي  َد َيْيَتمُّ لِكِن اْطُمُبوا َأوَّاًل َمَمُكوَت اهلِل َوِبرَُّه، َوىِذِه ُكمَُّيا ُتزَاُد َلُكْم  َفاَل َتْيَتمُّوا ِلْمَغِد، أَلنَّ اْلغَ »وليذا ختم حديثو قائاًل: 
وبّره، أي طمب معرفة اهلل الحقة، وأن نسعى لعمل مرضاتو،  أي أن ىدفنا الرئيسي يجب أن يكون طمب ممكوت اهلل  «اْلَيْوَم َشرُّهُ 

ما دمنا نّتكل عمى اهلل . فأو كنتيجة لذلك عمينا أن ال نيتم أو نقمق بما سيأتي بو الغد ،وليذاوعندىا يؤّمن لنا ويزيد كل احتياجاتنا. 
اآلب السماوي، فإننا نثق أن الغد سيكون مؤّمنًا لنا. إذ يكفينا بما يحصل معنا في ىذا اليوم الشرير. فيل ما زلت مستمعي تقمق بما 

 يحممو لك المستقبل؟ أم تراك تثق باهلل وتتكل عميو؟ 
 

ال يدعوك لكي تتكاسل أو ال تخطط لممستقبل، لكنو يحّذرك من اليم والقمق. فجيد أن  إن المخّمص المسيحصديقي المستمع، 
فإن يخطط اإلنسان لمغد، لكن عميو أن ال يقمق. ألن الوقت الذي يصرفو في القمق عمى الغد ىو وقت ضائع. وكما ذكرنا في البداية 

والثقة  .تطمب التفكير مقّدمًا في األىداف والخطوات، ووضع جدول زمنيإن التخطيط الدقيق لممستقبل يكثيرة لمقمق. نتائج سمبية ىناك 
بينما يجعل القمق في المقابل المرء خائفا من عندما نتّكل عميو ونطمب إرشاده. أن اهلل ىو الذي سيساعدنا عمى تحقيق اليدف 

ميك، وينّغص عميك حياتك، ويشل حركتك. فال تجعل القمق مستمعي أن يسيطر ع أي ىدف معّين.المستقبل وغير قادر عمى تحقيق 
في عالقة روحية وفي المقابل عميك أن تعمم سر القضاء عمى القمق أو الحد من سطوتو. وىو معرفة اهلل المعرفة الحقة، والدخول 

 ك السماوي. امعو، لكي يصبح أب
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اتنا. وعندما نعمم أن اهلل ويساعدنا في دروب حي أجل، أن اهلل يغدو أبانا السماوي عندما نصبح نحن من أوالده. وليذا يعتني بنا،

حل مكانو الثقة الكاممة باهلل واالتكال عميو. فيل تود مستمعي أن يكون اهلل ىو والدك تلسماوي، يزول القمق من حياتنا، و نا او ىو أب
، الذي أرسل المخّمص حب باإليمانإلى اهلل اآلب المطة، إذ عميك أن تأتي في غاية البساإن المسألة  السماوي الذي يعتني بك؟ 

الذي تتكل  المسيح لكي يموت عمى الصميب فداء لخطاياك. وعندىا يغفر اهلل ذنوبك، ويجعمك من أوالده، ويصبح ىو والدك السماوي
 عميو في كل شؤون حياتك. 

 
اَلِة َوالدَُّعاِء َمَع الشُّْكِر، ِلُتْعَمْم اَل َتْيَتمُّوا ِبَشْيٍء، َبْل فِ »وليذا كتب الرسول بولس إلى المؤمنين بالمسيح قائاًل:  ي ُكلِّ َشْيٍء ِبالصَّ

إذ تتوجو بكل طمباتك إلى أي يصبح لديك ىذا االمتياز، امتياز عدم االىتمام أو القمق.   (2:3)الرسالة إلى فيميبي« ِطْمَباُتُكْم َلَدى اهللِ 
  ك السماوي. فيل تراك تؤمن بالمسيح المخّمص؟ ياهلل أب
 

 


