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 يلَّةاخلوف من اخلسارة املا
 مايك إمليت بقلم  

املا اذلي  حياتك    يف مقدارر  فكِّ  استقرارك  نوم دافئة ألنَّ �  فأنت.  يل يدور حول  فاتورة  ستيقظ يف غرفة  ك دفعت 
تذكرة قطار أو وقود ك دفعت ثمن  ا إىل العمل ألنَّ ذهب يوميًّ وتك اشرت�ت ابلقالة.  فطور ألنَّ ال ناول  تتو الكهر�اء.  

ثمن ادلفء،    دفعر عملك ادلخل اثلابت اذلي ي. يوفِّ وظيفتكتجر تالئم  املمن    اشرت�تها تلبس مال�س و .  تكارلسيَّ 
  يرتبط بالُعمالت يدك ايلوم  تقر�بًا تلمسهلك يشء  ف. غيض من فيض د  رَّ ، واملال�س. وهذا ُ� واصالتوالطعام، وامل

 .املايلَّة

من اخلوف    ونيعانقد    املؤمن�حىت    هفال عجب أنَّ   ،ةاملايلَّ   بالقدرةة  ات احلياة األساسيَّ ط رضور�َّ انلظر إىل مدى ارتبا ب
نفقاتهم    أحيانًا بعناية �دون    تهماذلين يعملون و�ضعون م�انيَّ   أوئلكيف اعلم ساقط، حىت  فة.  من اخلسارة املايلَّ 
ة يمحو حسابات اتلقاعد.  انهيار سوق األوراق املايلَّ وخرات.  فرتات املرض الطو�لة تقيض ىلع املدَّ ف تتجاوز دخلهم.  

د ليسا مشلكت� منفصلت�.  اجلوع والترشُّ ود.  اإلفالس يهدِّ وحتدث حاالت الترس�ح من العمل يف مقتبل العمر.  و
تيموثاوس    ١  ؛٥-٤:  ٢٣(أمثال    لمع باألشبَّ ة ومُ إن زوال األمن املايل هو جزء من واقع العيش يف اعلم ملعون باخلطيَّ 

٧: ٦ .( 

ات خاطئة حلمايتنا تظهر يف حياتنا ردود فعل واسرتاتيجيَّ   اغبًلا ما أن �شعر بالقلق حيال هذا، ول�ن    املناسبمن  
املا  ادلمار  احتمال  يرتفع كناطحة السحاب.  ف .  يلمن  العمل.  وقلقنا   ن�دِّ ونصبح مدم� 

َّ
أال أموانلا، خائف�    س 

ها موازنة  نصبح خبيل� و�سب لك يشء، ونتعامل مع لك قرار وعالقة و�أنَّ ف).  ٢١-١٣:  ١٢ت�يف ىلع اإلطالق (لوقا  
    نواجه هذا االحتمال بثقةٍ   نيجف الكرم. ومع ذلك، يظل شبح اخلسارة قائًما. كيف إذفة.  يلَّ ما 

ً
مزتايدة يف اهللا بدال

 زتايد؟ املقلق ال من 

  يف أمس احلاجة إيله. يف سياق مناقشة  �نما  نلا  ر  يعت� بأوالده و�وفِّ ب، و�ر�م  من املهم أن نفهم ونثق أن اهللا أب ُ� 
ُ�لُوَن، َوَال   طمعحول ال  الرب �سوع 

ْ
وا حِلَيَاتُِ�ْم بَِما تَأ قُوُل لَُ�ْم: َال َ�ْهتَمُّ

َ
ْجِل هَذا أ

َ
واملمتلاكت، قال تلالميذه: "ِمْن أ

تَلْبَُسوَن" (لوقا   بَِما  اثلقة  ). ما اذلي  ٢٢:  ١٢لِلَْجَسِد  املا   �شأن  للتخلُّص من �اوفنا يعطينا  حتملة؟  المُ   ةيلَّ اخلسارة 
 .أشياءأر�عة الضوء ىلع  �ُسلِّط)  ٣٤-٢٢(  اتلايلةاآليات 
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 ). ٢٣ة (اآلية د تلبية االحتياجات الزمنيَّ رَّ احلياة أ�رث من ُ�  -١

 اليت تمكِّ   يلَّةاملا   وارد ، املضمنيًّا ة املأ�ل وامللبس (وأهميَّ   ىلع الرغم من
َّ

ة أ�رث أهميَّ   هناك يشءه   أنَّ ننا من رشائها)، إال
" بصفتها اغيات يف حد ذاتها، فإن الرب  طلبون هذه لكها اذلين "ي  ىلع انلقيض من أوئلكمن أجل احلياة األفضل.  

 (اآلية  
ً

هو  هذه    امللكوت ة  أولو�َّ   وفقالعيش  إنَّ  ).  ٣٣:  ٦؛ انظر مىت  ٣١�سوع �ث تالميذه أن يطلبوا ملكوته أوال
دُ  اِخُل َ�تََجدَّ َاِرُج َ�ْفَ�، فَادلَّ

ْ
 يَْوًما َ�يَْوًما" ما سمح للرسول بولس أن يقول: "ذِللَِك َال َ�ْفَشُل، بَْل َو�ِْن اَكَن إِ�َْساُ�نَا اخل

 ). ١٦: ٤كورنثوس ٢(

د  -٢  ). ٢٨-٢٤: ١٢أقل �لوقاته (لوقا حىت اهللا احتياجات  �ُسدِّ

د  طعم الغر�ان و�ُلبس زنابق احلقل باجلمال، أفال يُ   اهللا  اكن  نإ  إنِّه احتياجات البرش اذلين هم تاج خليقته؟    �ُسدِّ
 ). ٩:  ٧لن يعطينا حجًرا إن طلبنا خزًبا (مىت و). ٣٠يعلم ما �تاج إيله (اآلية 

 يح. �ن يف رش�ة مع إخوتنا وأخواتنا يف املس و).  ٣٢: ١٢�ن جزء من قطيع اهللا (لوقا  -٣

ن   املساعدة يف وقت    اتاهللا لالحتياج  �سديد اثلقة يف  تتضمَّ ملعونتنا عندما نطلب  انلاس  بأنه سيُحرض  اإليمان 
- ٨كورنثوس    ٢يف جسد املسيح ( الرتابط مجع الرسول بولس للمال للكنيسة يف أورشليم هذه . يب�ِّ يلَّةاملا  اتاألزم

٩ .( 

٤-  ُ  ). ٣٢: ١٢رس أبانا بأن يعطينا امللكوت (لوقا �

" (  –   ىلع اإلطالق  م�اثإذا اكن قد أعطانا أعظم   َوَال يَْضَمِحلُّ َُّس  َ�تََد� َوَال  َ�ْفَ�  "َال  )،  ٤:  ١بطرس    ١أي م�اث 
حقييق يف امللكوت: "فَِإنَُّ�ْم    أمانو  دائم   يوجد غ�)؟  ٣٢: ٨ا (رومية كيف ال يعطينا أيًضا �سخاء ما �تاجه حقًّ ف

ْ�تُ 
َ
، ِليَكْ �َْستَْغنُوا أ ْجِلُ�ُم اْ�تََقَر َوُهَو َغِ�ٌّ

َ
نَُّه ِمْن أ

َ
 ). ٩: ٨كورنثوس  ٢ْم بَِفْقِرهِ" (َ�ْعِرفُوَن نِْعَمَة َر�ِّنَا �َُسوَع الَْمِسيِح، أ

الرغم من اخلطر احلقييق أل�ياس  ىلع  ،  مع ذلك.  ةيلَّ إهلنا األم� ال تضمن احلصانة من اخلسارة املا باثلقة املزتايدة  إن  
اذلي يلتهم    والسوس صوص اذلي يقتحمون ابليوت و�رسقون،  للا ، وتنفذة اليت  لكنوز األرضيَّ ا ، وتف�اليت    انلقود 
 ٣٣: ١٢(لوقا 

َّ
)  ٣٥: ٦هو خزبنا للحياة (يوحنا ف. يف انلهاية لرب �سوع املسيحا  إىل أن شعب اهللا لن يفتقروا أبًدا )، إال
أعمق    إنَّه).  ٩:  ٣؛ فيليب  ٢١:  ٥كورنثوس    ٢؛  ٥-١:  ٣؛ ز�ر�ا  ١٠:  ٦١ه (إشعياء  بربِّ   ي�سونا )، وهو  ١٤:  ٤وهو ماؤنا اليح ( 

ا، إنَّهة.  تغ�ِّ وسط ثروات احلياة المُ ما نملكه  ما نملكه وأصدق   د، اذلي  هيرأ  ه يهو  حقًّ :  ٢٢احتياجاتنا (ت�و�ن    �ُسدِّ
١٤ .( 
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  كتاب   ف مؤلِّ   وهو  ).CCEFة واتلعليم ( ملشورة املسيحيَّ ا   سة ادلكتور مايك إمليت هو عضو هيئة اتلدر�س يف مؤسَّ 
)CrossTalk) و�تاب ،(Descriptions and Prescriptions.(  

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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