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 القلق عوًضا عن
 بقلم تيم و�تمر

األغنية الساحقة  ، هناكو�املثل .يتذكر الكبار منا أسلوب ألفر�د نيومان الطا�ش ملواجهة القلق "ماذا؟ أنا أقلق؟"
واليت استمر صداها مع مالي� من انلاس  )Don’t Worry Be Happy( بتهج"اانلجاح بلو� ما�فر�ن "ال تقلق، 

دلينا الكث� من يف الواقع،  .لكنا نصارع مع القلقفليس كذلك.  لكنه .وا أن ي�ون األمر بهذه السهولةال�ين تمنّ 
 يمكنك استكمال ابلايق.    ،...والوظيفةالعائلة، والصحة، واملال، اليت تدعو للقلق:  األشياء

. هل للقلقص نصف ساعة من الوقت يقرتاح بتخصاالأحد األسايلب الشه�ة يف هذه األيام ملواجهة القلق هو 
تلنفيذ �اولة �شبه يف امحاولة حرص القلق لفرتة زمنية �ددة ف .حاولت تطبيق ذلك؟ هذا األسلوب غ� ُ�دى

 قطط كقطيع.  ال ريع

 عندما تضغط علينا هموم احلياة. اكن بولس رجالً  اواضحً  إرشاًدانا أن الكتاب املقدس يعطي� األخبار السارة إن 
�شغاهل بمن لم �سمع عن رسالة اإل�يل بعد، واتواجه الكنا�س اجلديدة،  فاكنت هناك رصااعت .دليه الكث� يقلقه

عن  تُنىساليت ال للكمات روما، كتب أ�رث ايف بولس  احتجازأثناء  ول�نناهيك عن صحته وسالمته الشخصية. 
 .٨-٦: ٤�دها يف فيلىب  الرائعةتشجيع شعبه منذ ذلك احل�. هذه اللكمات للكمات استخدمها اهللا  ،القلق واهلم

 سوف �ستعرضها.   للقلق واهلم  تعطينا هذه اآليات مضادات

  :القلق، ص� عوًضا عن

 :اتلايل ٧-٦ي�تب بولس يف األعداد من 

ٍء، بَْل  وا �يَِشْ ِي َ�فُ َال َ�ْهتَمُّ
َّ

ى اِهللا. وََسَالُم اِهللا اذل َ ْكِر، تِلُْعلَْم ِطلْبَاتُُ�ْم دلَ اَعِء َمَع الشُّ َالِة َوادلُّ ٍء بِالصَّ وُق لُكَّ يِف لُكِّ يَشْ
فاَْكَرُ�ْم يِف الَْمِسيِح �َُسوَع.

َ
 َ�ْقل، َ�َْفُظ قُلُو�َُ�ْم َوأ

"الصالة" يف  عن�تلفة  توجد لكماتألجل لك يشء. أال نهتم �يشء بل نص� بولس �ربنا  .هذه اللكمات رائعة
 .لصالةل �ددةإىل طلبات  اتلايلتاناللكمتان  �ش� ول�ن ،الصالة العامة عن لكمةال األو� � .العدد السادس

فنحن نقلق ألجل أمور �ددة ذلا �تاج أن نص� �شلك �دد. هل تقلق �شأن فاتورة غ� متوقعة؟ ص� حتديًدا 
 العالج.     ةطر�قيف اختيار حكمة جل ؟ ص� حتديًدا ألللمرضخيص هل تقلق �شأن �ش .ألجل �سديد اهللا لألمر
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وهو نوع من السالم  .القلق عن عوًضا اسالمً  الربلفت للنظر أن انلص يعدنا بأننا عندما نص�، سوف يعطينا المُ 
ي�تب معه. عالقتنا  مرتسخ يف ثابتن سالم اهللا ال يع� غياب الرصاع بل هو أماإن يتحدى الظروف اليت نواجها. 

  جونز هذه األمر اكتلايل:-يحفظ قلو�نا وأفاكرنا. يصف مارتن لو�دانلاتج سبولس عن السالم 

القلب وأفعاُل  أفاكرُ ج نتِ تُ  .سوف �يط بأسوار وحصون حياتنا اليت نقبع بداخلهاهذا  ما �دث هو أن سالم اهللا
سنا يف ادلاخل وول�ن سالم اهللا يبقيهم يف اخلارج وتتمتع نف .من اخلارجواهلموم والقلق الضغوط تلك والعقل 

 بالسالم الاكمل. 

 آخر للقلق.  عالجبل يعطينا  .ول�ن بولس لم يتوقف عند هذه اخلطوة .ال تنىس أن تص�

 تفك�ك:فكر فيما �شغل 

و�  .بأن الصالة � نقطة ابلداية بولس�ربنا  ٧-٦ اآليات يفف .٧-٦بعد اآليات  ٨يوجد سبب وجيه لوجود اآلية 
 .أنا ال أعرف أحًدا يمكنه الصالة طوال الوقت بصدق،القلق.  عوًضا عنما �ب أن �شغل تفك�نا ب�ربنا  ٨ اآلية

 القلق.   عوًضا عناهلامة لتشغل تفك�نا  املبادئبولس بعض  يقدم نلا

َها اإلِْخَوُة لُكُّ َما ُهَو َحق، لُكُّ َما ُهَو َجِليٌل، لُكُّ َما ُهَو اَعِدٌل، لُكُّ َما ُهَو َطاِهٌر، لُكُّ  ُّ�
َ
ِخً�ا أ

َ
، لُكُّ َما ِصيتُُه أ  َما ُهَو ُمرِسٌّ

 )٨ آيةفَِضيلٌَة َو�ِْن اَكَن َمْدٌح، فيَِف هِذهِ اْ�تَِكُروا. (َحَسٌن، إِْن اَكنَْت 

جديدة تلحل �ل زوان  اتمثل لك من هذه اللكمات آفاقً  . أسايس نلفكر فيما �شغل تفك�نايتحدانا انلص �شلك
 .لعبارات األخرىف� األساس للك ا .لُكُّ َما ُهَو َحق"ول عبارة "أ.  نلأخذ تر�ة أذهانناالقلق اليت يم�ن أن تزحم 

؟ احلق األمور املايلةمجيع وعوده الرائعة. هل أنت قلق �شأن  �شملاذلي  ،لكمة اهللايف  ألن دلينا احلقمبار�ون  إننا
 إِلِ� لُكَّ اْحِتيَاِجُ�ْم حِبََسِب ِغنَاهُ يِف الَْمْجِد يِف الَْمِسيِح �َُسوَع"" :الكتايب يقول

ُ
). هل أنت قلق أال ١٩: ٤( َ�يَْمأل

�ِ� ي�ون دليك قدرة تلواصل املس�؟ احلق الكتايب يقول: " ِي ُ�َقوِّ
َّ

ٍء يِف الَْمِسيِح اذل ْستَِطيُع لُكَّ يَشْ
َ
إن كنت ). ١٣: ٤" (أ

َ �شعر بالوحدة، أو الُعزلة، أو اإلهمال، فاحلق الكتايب يقول: "
َ

ْهِملَُك َوَال ال
ُ
تُْرُكَك  أ

َ
. عوًضا عن )٥: ١٣" (عرباني� أ

 القلق، أقيض وقتًا يف ابلحث واتلنقيب عن أعماق هذه الطر�قة اجلديدة للتفك�.   

 .عتبارها عالقتك الرأسية باهللا من خالل �سوع املسيحالقلق واهلم هذه تأخذ يف ايمكنك املالحظة بأن مضادات 
وعوده املذهلة تلتأمل وتفكر فيها  أعطاكاذلي �سمعك عندما ترصخ إيله، واذلي  لإلهلذلا تذكر أن تنظر اىل العالء 

 وأنت وسط عواصف احلياة. 
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ستاذ األو نسلفانيا.والية ببالُمصلحة يف هونلدا اجلديدة،  ستيفنو�تمر هو راىع كنيسة القد�س  تيمو� تورادلك
 �طط أرض اذلهنكتاب مؤلف فيالديلفيا. وهو مدينة بلالهوت لالهوت العم� ب�لية وستمنسرت الرش� 

)Mindscape( القائد الرايع، و�تاب )The Shepherd Leader(   .    

 

 .تيبوتلوكتم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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