
https://ar.ligonier.org/   

 

 

 ترياق القلق 
 بريك بارسنس بقلم  

ع أحدهم   " يف العهد اجلديد يه لكمة مثرية لالهتمام، ومعناها أن يتمزَّ ت إىل "قلق" أو "همٌّ اللكمة ايلونانية اليت تُرِجم
ا هو أمام عينينا من   ع إىل أجزاء. فعندما نهتم بالغد، يشتَّت انتباهنا عمَّ جراء جذبه يف اجتاهني متضادين، أو أن يُقطَّ

مبارشة، وينرصف اهتمامنا عن الرتكزي ىلع ايلوم. وهلذا السبب حتديًدا نعاين من اتلوتر عندما يساورنا القلق، ألننا  
ق،   ع أو نتمزَّ ونشعر أيًضا بأننا اعجزون عن أن نويل اهتمامنا الاكمل ملا وضعه اهلل أمام عينينا نشعر كما لو كنا نتمزَّ

ته".  ايلوم. قال تشارلز سربجن: "ال يُفرمغ القلق الغد من آالمه، لكنه فقط يفرغ ايلوم من قوَّ

رنا من الق رنا به بأننا حمارصون واعلقون، مع أننا يف حقيقة األمر قد حترَّ لق حيال الغد. وإذ قد  للقلق أسلوٌب يُشعم
رنا بالروح القدس، صار بمقدورنا اآلن أن نطيع وصية يسوع بأال نهتم بالغد )مىت   (. لكنَّ الكثري من  34:  6حترَّ

املؤمنني ُعلِّموا بأن يسوع يطلب منا يف هذه اللكمات أال يكون نلا أيُّ اهتمام باملستقبل، وأنه خيربنا بأن اختاذنا  
أو ختطيطنا للمستقبل، معناه أننا بشلٍك ما ال نتلك ىلع اهلل او نضع ثقتنا فيه. لكنَّ الكتاب  أية احتياطات حكيمة،  

املقدس ميلء باحلكمة فيما يتعلَّق بكيفية اتلفكري يف املستقبل واتلخطيط هل. وباتلايل، فبينما نصيل إىل أبينا طابلني  
 يويم ىلع املن انلازل إيلهم من السماء، نعربِّ بهذا عن خزبنا ايلويم، مثلما اكن ىلع شعب إرسائيل أن يتَّلكوا بشلك

 اتكانلا ىلع اهلل، لكننا يف الوقت نفسه جنتهد أيًضا للتخطيط واإلعداد للمستقبل. 

ومع ذلك، فإننا ال زنلا نصارع مع القلق، ألننا نهتم خبرينا وخبري أحبائنا أيًضا. فإننا نقلق حيال مستقبل اعئالتنا، 
سنا، ووظائفنا، واستثماراتنا، وبالدنا ألننا نهتم بتلك األمور. فإننا نقلق ألننا نهتم، ونهتم ألننا حنب.  وصحتنا، وكنائ

 إال أن حمبتنا واهتمامنا سيؤّديان بنا إىل القلق إذا جلأنا إىل أنفسنا بداًل من أن نلجأ إىل اهلل.

نا عليه ألنه هو يعتين بنا. فهو لم يوصنا    يوصينا اهلل بأن حنبه أكرث من أي يشء آخر، ويدعونا إىل أن نليق لك همِّ
بأن نليق بعًضا من همومنا عليه، بل بأن نرتك هل لك همومنا، حىت تلك اهلموم اليت نظن أنها يف نطاق سيطرتنا. فإننا  

مون يف األمور. وباتلايل، عندما نعاين من القلق، دعونا نتذكر  أن اهلل    نقلق لسبب معروف، وهو أننا نظن أننا متحكِّ
يهتم بنا أكرث كثرًيا من اهتمامنا حنن بأنفسنا. دعونا إذن نركض إيله يف الصالة، ألن هذا هو ترياق القلق. فعندما  
نصيل، نعرتف بأننا لسنا اهلل، ولسنا املمسكني بزمام األمور، لكنه هو املمسك به، وهو اذلي جيعل لك األشياء تعمل 

 ن يصلُّون أكرث يقلقون أقل.مًعا خلرينا. فقد اكتشفُت أن اذلي
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  يف   النرش  مسؤويل  كبري  وهو.  فلوريدا  والية  سانفورد،  بمدينة  أندروز  سان  كنيسة   راعة  كبري  هو  بريك بارسنس د.  
ر  ،يلجونري  خدمات   هيئة   مؤلف   وهو.  يلجونري  خدمات  هيئة  يف  اتلعليم  مسؤويل  وأحد  وك،تلوبيت   جملة  يف  وحمرِّ
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