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هللا عظيم بما يكفي لحل أي مشكلة ولمنع أي كارثة ولتغيير مجرى التاريخ –
ولذلك فمن الواضح أنه ليس لديه ما يدعو للقلق .نحن لسنا هللا لذلك لدينا الكثير
من األسباب للقلق ،أليس كذلك؟ بالطبع ال! ليس لدينا أي سبب للقلق ،ألن لنا
اآلب في السماء الذي يقول لن أترككم ولن أتخلى عنكم .وذلك ينهى الموضوع .
طالما أن رئيس خالصنا ال يقلق ،لماذا يقلق ركاب سفينته حتى في خضم أكبر
وأعظم عواصف الحياة؟
القلق هو إنهيار اإليمان .إنه يغلقنا عن كل شيء لدي هللا لنا .القلق هو تحول
عينيك من النظر إلي يسوع ويجعلك تنظر إلى المشكلة وليس إلي الحل وهويسوع
رئيس ومكمل إيمانك .القلق يجعلك أضعف من أن ترفع درعك(ترس اإليمان) الذي
يمكنك أن تطفئ جميع السهام النارية من الشرير (سهام إبليس الملتهبة) (أفسس
سون بقُ َّوة هللا
 .)66 :6ال يمكن للقلق أن يحضر قوة من السماء ألننا م ْح ُرو ُ
ص ( 6بط .)1:6القلق يعيق صلواتك .يقول الرسول يعقوب ولكنْ
ان لخال ٍ
بإيم ٍ
ب ا ْلب َّتة ،ألنَّ ا ْل ُم ْرتاب ُي ْ
ان غ ْير ُم ْرتا ٍ
الري ُح
شب ُه م ْوجا ً من ا ْلب ْحر ت ْخب ُط ُه ِّ
لي ْطلُ ْب بإيم ٍ
وتدْ ف ُع ُه (يع .)6:6القلق يجعل األفراد والكنائس كلها ضعيفة .ولهذا السبب ...
الركب ا ْل ُمخلَّعة( ...عبرانيين .)61:61
َّقو ُموا األيادي ا ْل ُم ْست ْرخية و ُّ
نى،
القلق يعيقكم من رؤية إحتياجات اآلخرين .لت ْس ُكنْ في ُك ْم كلم ُة ا ْلمسيح بغ ً
ض ُك ْم ب ْعضاً ،بمزامير وتسابيح وأغان َّي
وأ ْن ُت ْم ب ُكل ِّ ح ْكم ٍة ُمعلِّ ُمون و ُم ْنذ ُرون ب ْع ُ
ب(.كو )66:1القلق يجعل من المستحيل
لر ِّ
ُروح َّيةٍ ،بن ْعمةٍُ ،متر ِّنمين في قُلُوب ُك ْم ل َّ
بالنسبة لك أن تسير مع هللا ألن بدون اإليمان من المستحيل إرضاء هللا ...
(عبرانيين  .)6:66يظلم القلق السماء مما يجعل من المستحيل لك المالحة
ار .ل ْسنا منْ ل ْي ٍل
ور وأ ْبنا ُء نه ٍ
واإلنتقال بنجاح حول عقبات الحياة .جمي ُع ُك ْم أ ْبنا ُء ُن ٍ

وال ُظ ْلمةٍ 6( .تسالُونيكي )1:1
القلق يعطيك اإلجهاد واإلضطراب واإلكتئاب وأمراض القلب والقرح .لن يربح
القلق إطالقا ً معركة لرفع الهم والعبء .يجلب القلق اإلحباط لمن هم حولك ومعك.
قد يعيق القلق أو يمنع شهادتك للمسيح ،وسوف يجعلك تشبه الخطاة الذين في
العالم .ليس للقلق يد يتمسك من خاللها على مواعيد هللا .ليس للقلق ترنيمة وال
رؤية والحكمة و ال تمييز وال فهم وال قوة وال جمال.
كما ترون فإن آثار القلق أبعد من كل قياس .الشيطان يريد منا أن نقلق .إذا قلقنا
فيكون إبليس قد امتلكنا ووضعنا حيث يريد لنا أن نكون :مهزمين ،بال حول وال
قوة وبال رجاء .أوالً يريد إبليس أن يغمرنا بمشاكلنا الخاصة ،ثم يريد منا أن
نوجه إهتمامنا إلى متاعب ومشاكل العالم .إنه يعرض لنا األخبار السيئة ،و نشرات
التليفزيون ،والقيل والقال والفيس بوك .يريد منا أن نيأس ونفكر "ما هو مصير
العالم المقبل ؟ وما الذي سيأتي عليه بدالً من "هوذا الذي جاء إلى العالم :ملك
الملوك وراعي نفوسنا ،هللا القدير ،الشفيع العظيم" يجعلنا القلق أن ننسى أنه حتى
في أصعب تجارب الحياة يوجد الرب يسوع معنا في قلب األتون (دانيال-11:1
 )11فهو دائما ً معنا .إذا إمتلكناه ،إمتلكنا كل شيء.
تخبرنا كلمة هللا عن نوع األخبار التي يجب أن تشغل عقولنا وأذهاننا :أخيراً
أ ُّيها اإل ْخوةُ ُكل ُّ ما هُو ح ٌّقُ ،كل ُّ ما هُو جليلُ ،كل ُّ ما هُو عادلُ ،كل ُّ ما هُو طاهرُ ،كل ُّ
ما هُو ُمس ٌّرُ ،كل ُّ ما صي ُت ُه حسن  -إنْ كان ْت فضيلة وإنْ كان مدْ ح ،ففي هذه
ا ْفتك ُروا( .فليبي  )4:8المعلومات السلبية تلد األفكار السلبية .المعلومات اإليجابية
تؤدي إلى عقلية إيجابية .كينونتك إلى حد كبير هي تصبح ما تفكر فيه وتعتقده.
أل َّن ُه كما شعر في ن ْفسه هكذا هُو (أمثال  .)3:11يتم التحكم بك عن طريق ما قمت
بتعيين عقلك عليه .كلما إقتربنا من التوصل إلى نهاية العمر كلما كان للعالم ما
يدعو للقلق و كلما ْ
تغشى قلوب البشر بسبب الخوف مما يأتي علي العالم (لوقا
 ،)16:16مما تسبب في أن الرب يسوع يطرح هذا السؤال ولكنْ متى جاء ا ْبنُ
اإل ْنسان ألعلَّ ُه يج ُد اإليمان على األ ْرض؟ (لوقا  )4:64أحبائي اهْ ت ُّموا بما ف ْو ُق ال
بما على األ ْرض (كو .)1:1القلق هو مضيعة للوقت .أظهرت إحدى الدراسات أن
 ٪21من كل ما يدعو للقلق لم يتحقق إطالقاً.

دعونا نلقي نظرة اآلن في موقف الرب يسوع تجاه أولئك الذين يقلقون .كلمات
الرب يسوع عموما ً هي في األول كلمات شفقة وتعاطف ،ثم تصبح كلمات إرشادية
تعليمية ،وأخيراً فإنها تصبح كلمات توبيخ وإدانة.
كلمات الرب يسوع التعاطفية للقلقين:
كلمات ربنا يسوع المسيح األولي إلى القلقين والخائفين هي ال تخافوا أو ال
تضطرب قلوبكم .هذه الكلمات ظهرت في الكتاب المقدس  624مرة .أدرك الرب
ف
يسوع أن كل إنسان منذ السقوط يولد قلق  -البعض أكثر من الغير .أل َّن ُه ي ْعر ُ
ج ْبلتنا .ي ْذ ُك ُر أ َّننا ُتراب ن ْحنُ ( .مز  .)68:641اإلدانة لم تكن أبداً كلمة هللا األولي
لإلنسان .الخوف من المستقبل والخوف من المجهول والخوف من القوى
المعادية ،والخوف من الهزيمة كلها جزء من ميراث اإلنسان الساقط .وباإلضافة
إلى ذلك فقد ورثنا مخاوف من آبائنا .فإذا كان األب يخشى األفاعي ،فإن إبنه من
المرجح أن يخشى األفاعي أيضا ً .إذا كانت األم خائفة من الليل أو الظالم ،قد تتبعها
إبنتها أيضا ً في ذلك .أننا ننقل من خالل سلوكنا وتصرفاتنا وأعمالنا وردود أفعالنا
سواء المخاوف أو اإليمان ألطفالنا .أدرك الرب يسوع كل ذلك .في أيامه األخيرة
قبل الصليب قلق تالميذ الرب بشأن مستقبلهم .لذا قال لهم الرب يسوع :ال
ضطر ْب قُلُو ُب ُك ْم .أ ْن ُت ْم ُت ْؤم ُنون ب َّ
اَّلل فآم ُنوا بي .في ب ْيت أبي منازل ُ كثيرة وإالَّ فإ ِّني
ت ْ
ت قدْ قُ ْل ُ
ُك ْن ُ
ت ل ُك ْم .أنا أ ْمضي ألُعدَّ ل ُك ْم مكانا ً (يوحنا  .)1-6:68كانت هذه الكلمات
كلمات التعاطف مع نفوسهم القلقة .لك مكان أيضا ً يا صديقي عند الرب يسوع ،
ليس فقط في المستقبل ولكن حتى من اآلن (مز .)6:26
كلمات الرب يسوع التعليمية واإلرشادية للقلقين:
واحدة من األحجار الكريمة للموعظة على الجبل هي ":لذلك أقُول ُ ل ُك ْم :ال
سون .أل ْيست ا ْلحياةُ
ت ْهت ُّموا لحيات ُك ْم بما تأْ ُكلُون وبما ت ْ
شر ُبون وال أل ْجساد ُك ْم بما ت ْلب ُ
أ ْفضل من َّ
السماء :إ َّنها ال
الطعام وا ْلجس ُد أ ْفضل من اللِّباس؟ ا ُ ْن ُظ ُروا إلى ُط ُيور َّ
ي
ي يقُو ُتها .أل ْس ُت ْم أ ْن ُت ْم با ْلحر ِّ
السماو ُّ
ص ُد وال ت ْجم ُع إلى مخازن وأ ُبو ُك ُم َّ
ت ْزر ُع وال ت ْح ُ
أ ْفضل م ْنها؟ ومنْ م ْن ُك ْم إذا اهْ ت َّم ي ْقد ُر أنْ يزيد على قامته ذراعا ً واحد ًة؟" (مت :6
)13-11

هنا يفسر الرب يسوع عدم جدوى القلق .ألن القلق ال يحقق شيئاً .في الواقع،
القلق كاللص .فإنه يأخذك بعيداً عن كل الخير الذي يمكن أن يكون لك .ولذلك
ينبغي التخلي عنه بمجرد سعيه للدخول بمدخل إلي قلوبنا .لم يحتكم الرب يسوع
في الموعظة علي الجبل لنداءات القلب لكنه عمل أيضا ً بقوة المنطق" :إذا كنت
أعد لباس زنابق الحقل والعشب ما الذي يجعلك تعتقد أنني ال أهتم بك يا من خلقتك
قليالً عن المالئكة ،وكللتك بالمجد والكرامة؟" ثم يقدم الرب يسوع تبارك إسمه
أفضل عالج لقتل القلق بقوله" :فال ت ْهت ُّموا قائلين :ماذا نأْ ُكل ُ أ ْو ماذا ن ْ
ب أ ْو
شر ُ
ي ي ْعل ُم أ َّن ُك ْم ت ْحتا ُجون إلى
سماو َّ
س؟ فإنَّ هذه ُكلَّها ت ْطلُ ُبها األُم ُم .ألنَّ أبا ُك ُم ال َّ
ماذا ن ْلب ُ
اطلُ ُبوا أ َّوالً مل ُكوت َّ
هذه ُكلِّها .لكن ْ
هللا وب َّرهُ وهذه ُكلُّها ُتزا ُد ل ُك ْم .فال ت ْهت ُّموا ل ْلغد
ألنَّ ا ْلغد ي ْهت ُّم بما لن ْفسه .ي ْكفي اي ْوم ش ُّرهُ" (مت  .)18- 11 :6كلما قرع القلق
بابك قم بأفضل شيئ بأن ترمي في وجه إبليس هذه اآليات الكتابية .يتوقع الرب
يسوع أن ينمو إيمانك وإال سيكلفك األمر .لن يجد القلق مكانا ً آمنا ً في حياتك طالما
أنت ثابتا ً في المسيح.
كلمات اإلدانة من الرب والتوبيخ للقلقين:
أرسل موسى  61جاسوس إلى أرض الميعاد لتجسس األرض وفحص األمر.
جاء إثنين من الجواسيس بتقرير جيد وصالح يقول" :إن هللا قادر على إعانتنا
إلمتالك هذه األرض ".بينما رجع العشرة جواسيس قلقين من قدرتهم على قتل
العمالقة .كانت عيون يشوع وكالب على قاتل جميع العمالقة .هدد الرب بقتل
العشرة ألنهم سمحوا للقلق يجعلهم أن يحتقروا أنفسهم (تث .)11-11:6في مثل
الوزنات نجد أحدهم كان يخشى فقدان وزنته لذلك أدانه الرب يسوع بالطرح في
الظلمة الخارجية (مت .)14-11:11يتوقع هللا منك أن تنتقل من اإلنزعاج والقلق
الي اإليمان .اإليمان هو النصرة والغلبة.
إذا كنت تريد أن ينمو إيمانك ،إليك أفضل إقتراحاتي لك:
 .6إبدأ في طاعة هللا في كل شيء .ال يمكن أن ينمو اإليمان في قلب شخص ال
يطيع .اإليمان يطرد القلق خارجاً.
 . 1علي قدر المستطاع إحفظ التأثيرات (الدنيوية) العالمية خارج حياتك إلى أقصى
حد ممكن .اغمر نفسك في أمور هللا.

 .1إلقي كل همك علي الرب ألنه يعتني بك (6بط.)3:1
 .8التسبيح المسموع لفترة طويلة أحد أقوى قاتل للقلق (1اخ.)16-61:14
كإختبار شخصي كلما حاول الشيطان وضع قلق في داخلي ،أرفع يدي في
تسبيح وحمد بصوت عال وفي تعبد َّلل حتى ينتهي ويختفي جميع القلق .لم
يستغرق األمر أبداً أكثر من  14دقيقة .بعد اإلضطهاد األول للكنيسة وبعد علمهم
س واحد ٍة ص ْوتا ً إلى هللا
أن مزيداً من اإلضطهاد قادم "فل َّما سم ُعوا رف ُعوا بن ْف ٍ
السماء واأل ْرض وا ْلب ْحر و ُكل َّ ما فيها
الس ِّي ُد أ ْنت هُو اإلل ُه
الصان ُع َّ
َّ
وقالُوا« :أ ُّيها َّ
 ".......بعد ذلك بقليل إنسكبت القوة (اع. )16-18:8
هللا ال يقلق وكذلك أولئك الذين رفعوا عيونهم عليه.
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