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،  ىمت  عظة اليوم وهي من إنجيل لومرحبا بكم في االستماع إخوتي  كم يلعسالم ال

هللا ليس عليه لى ع ت كلالذي ي  أن نايعل ميسوع الرب  .34الى  25وااليات   6االصحاح 
وهو يهتم   نايساعد  وهو السماوي   أبوناهو الرب يسوع يؤكد لنا أن هللا  اف.خ ويقلق أن ي

  وإليكماليوم ي عظتنا ه ههذو . األحوالوالضمان في كل الم سنجد ال  هفي. بنا بالتأكيد
 قال يسوع:   .القراءة

 
َساِدُكم  ِبَما َتل َبُسوَن.    ،ِلذِلَك َأُقوُل َلُكم   َرُبوَن َواَل أَلج  َتمُّوا ِلَحَياِتُكم  ِبَما َتأ ُكُلوَن َوِبَما َتش  اَل َته 

َماِء:  َأَلي َسِت ال َحَياُة َأف َضَل ِمَن الطََّعاِم َوال َجَسُد َأف َضَل ِمَن اللِ َباِس؟ ُان ُظُروا ِإَلى ُطُيوِر السَّ
ُتم  َأن ُتم  بِ إِ  َماِويُّ َيُقوُتَها. َأَلس  َمُع ِإَلى َمَخاِزَن َوَأُبوُكُم السَّ ُصُد َواَل َتج  َرُع َواَل َتح  ال َحِريِ  نََّها اَل َتز 

ِدُر َأن  َيِزيَد َعَلى َقاَمِتِه ِذَراًعا َواِحَدًة؟ َوِلَماَذا تَ  َتمُّوَن َأف َضَل ِمن َها؟ َوَمن  ِمن ُكم  ِإَذا اه َتمَّ َيق  ه 
ِل َكي َف َتن ُمو  : ِإنَُّه َواَل   ،ِباللِ َباِس؟ َتَأمَُّلوا َزَناِبَق ال َحق  ِزُل. َولِكن  َأُقوُل َلُكم  اَل َتت َعُب َواَل َتغ 

ِل الَِّذي ُيوَجُد ال   ُب ال َحق  ِدِه َكاَن َيل َبُس َكَواِحَدٍة ِمن َها. َفِإن  َكاَن ُعش  َم  ُسَلي َماُن ِفي ُكلِ  َمج  َيو 
ا ُيل ِبُسُكم  َأن ُتم  َيا َقِليِلي ا َرُح َغًدا ِفي التَّنُّوِر ُيل ِبُسُه هللُا هَكَذا، َأَفَلي َس ِبال َحِريِ  ِجدًّ إِليَماِن؟ َوُيط 

َرُب؟ َأو  َماَذا َنل َبُس؟ َفِإنَّ هِذِه ُكلَّهَ  َتمُّوا َقاِئِليَن: َماَذا َنأ ُكُل؟ َأو  َماَذا َنش  ُلُبَها  َفاَل َته  ا َتط 
َماِويَّ  َتاُجوَن ِإَلى هِذِه ُكلِ َهااأُلَمُم. أَلنَّ َأَباُكُم السَّ َلُم َأنَُّكم  َتح  ُلُبوا َأوَّاًل َمَلُكوَت هللِا َيع  . لِكِن اط 

َتمُّ ِبَما ِلَنف   َتمُّوا ِلل َغِد أَلنَّ ال َغَد َيه  . َفاَل َته  َم َشرُُّه. َوِبرَُّه َوهِذِه ُكلَُّها ُتَزاُد َلُكم  ِفي ال َيو     ِسِه. َيك 
 هذا كالم ربنا يسوع المسيح له المجد 

 

َتمُّوااَل :  لقاالرب يسوع  ُلُبوا ،بق الحقلزنا َتَأمَُّلوا ،طيور السماء ُان ُظُروا ،َته  ملكوت هللا  اط 
َأُبوُكُم   :لاق النه والد هللاالى مستولى أرفعنا لرب وهو  هذا وعد ا. أوال وهذه كلها تزاد لكم 

َماِويُّ  َتم  ينادينا أال نَ نص  لفي هذا اات ر خمس م .السَّ َربنَ َوِبَما  أ ُكلنَ ِلَحَياِتُكم  ِبَما   ه  َواَل   ش 
َسادِ  كثرة الهموم تنتج   نعرف أنو  .من قلة إيماننا هيكشف أن همومنا  و . ل َبسنَ ِبَما نا أَلج 

حتى  حياةلما في ا األهم الى  ،ما هو فوق لربنا يسوع يرفع قلونا وأنظارنا . القلق والخوف



كما الفانية.  األرضية األمورفي هي  اإللهية أن البركات لخيال نتحرر من الوهم وا
َأوَّاًل َمَلُكوَت هللِا َوِبرَُّه َوهِذِه  نطلب  هو أنو  حياةلفي ا األهم يضنه العض. يسوع علمنا 

 . حاضر. لان مستفادة اال الهموم هي مرتبطة بالمستقبل وهي تحرمك من  ُكلَُّها ُتَزاُد َلُكم 
َقاَت َوال ُفُصولَ ، المستقبله يعرف دهللا وح  َلُم َأنَّ  .واالزمنة ُهَو ُيَغيِ ُر اأَلو  ُن َنع  هللَا   َوَنح 

ِدِه. يَن ِبَحَسِب َقص  ُعوِ  ِل ال َخي ِر ِلُمِحبِ يِه، ال َمد  َمُل َمعًا أَلج  َعُل َجِميَع اأُلُموِر َتع   َيج 
 

لهم الشاغل.  راتب رائع. هذا هو شغو مهمة يفة ظو ى لأكثرية الناس يتعبوا للحصول ع
َمِة ال  يَ َباِطاًل  ِل ِفي َسِبيِل ُلق  ٍر ِمَن اللَّي  ِر ال ُمَبكِ ِر َوِإَلى َوق ٍت ُمَتَأخِ  وَن ِمَن ال َفج  َعي ِش،  ِكدُّ

وهو  ويحبنا ا نيعرفأبينا  هللانعم  .ئمون انَّ الرَّبَّ َيُسدُّ َحاَجَة َأِحبَّاِئِه َحتَّى َوُهم  نومكتوب أ
مجد إسمه فوق لمع الشكر وبنا من كل قلما نحتاج اليه ى علرين ب قدم اليه معـتيريد أن ن 

َسل ُتُكم  ِباَل ُصرَِّة َماٍل َواَل ِكيِس َزاٍد َواَل ِحَذاٍء،  :يوما لتالميذهيسوع قال  كل شيء. ِحيَن َأر 
ٍء؟  ُتم  ِإَلى َشي  َتج  وهو   ماضيلك نشهد أن هللا اعتنى بنا في اونحن كذل. الَ َفَقاُلوا:  َهِل اح 

ُت لنا وعده في يده و هو مستقبلنا  نعرف أن و يعتني بنا اليوم  َواَل   َواَل ال َحَياةُ ِبَأنَُّه اَل ال َمو 
َماقُ  َواَل ال ُقوَّاتُ  اأُلُموُر ال َحاِضَرُة َواَل اآلِتَيةُ  َرى  َواَل اأَلَعاِلي َواَل اأَلع  ِدُر َأن   َواَل َخِليَقٌة ُأخ  َتق 

ِصَلَنا َعن  َمَحبَِّة هللِا الَِّتي َلَنا ِفي ال مَ  َمَعَنا،  هكذا هللُا . المجد له. وإذا كان ِسيِح َيُسوَع َربِ َناَتف 
ِطِني َقل َبَك الرب:  فهم قولونحن ن َفَمن  َيُكوُن َعَلي َنا؟    َول ُتاَلِحظ  َعي َناَك ُطُرِقي.َيا اب ِني أَع 

 

َل ُهُموِمُكم  ُكلِ َها: ليقو  طرسبرسول  لكتب لنا اوَ  َرُحوا َعَلي ِه ِثق  .  اط  َتِني ِبُكم    ألَنَُّه ُهَو َيع 
ولكن قلبهم مليان بالهموم  لى هللا كلوا عـ يت  لون إنهم  نحن لسنا مثلهم الذين يقو آمين. 

ويعرف كيف يستمتع بالقليل ولو كان   تحرك ويبحثقل يعاال. وكشكلوا والقلق والخوف
وس مع  لمن الج  أفضلفهو على يقين أن هذا مع أحبائه ه في زيت الزيتون يغمسخبز 
بمذا تشغل بالك أنت؟ ما هو   هنا هو:والسؤال . لى خروف مشوي عافقين المنرين بالمتك

شكالموضوع اللي   ؟ في حياتكهلل ما هو المكان كيف تنظر الى الحياة؟  ؟ يشو 
 



 الطريق  ناويرشد أن يمأل قلوبنا بالطمأنينة والسالمدر اقد اليح الو يسوع المسيح هو الرب 
ِبل  ِإَليَّ فاَل َيُجوعُ طمأننا بقوله العظيم: . الصحيح ِمن    َأَنا ُهَو ُخب ُز ال َحَياِة. َمن  ُيق  َوَمن  ُيؤ 

َطُش َأَبدًا. َرُب؟ َأو   لنا: واالن يقول  ِبي فاَل َيع  َتمُّوا َقاِئِليَن: َماَذا َنأ ُكُل؟ َأو  َماَذا َنش  َفاَل َته 
ُلُبوا َأوَّاًل َمَلُكوَت هللِا َماَذا َنل َبُس؟  َتاُجوَن ِإَلى هِذِه ُكلِ َها. لِكِن اط  َلُم َأنَُّكم  َتح  َماِويَّ َيع  َأَباُكُم السَّ

 . حق الفي موجودة  هللامحبة  تكون ملكوت السماوات هو حيث  و َوِبرَُّه َوهِذِه ُكلَُّها ُتَزاُد َلُكم 
وِح َلي َس َمَلُكوُت هللِا والسالم.   حوالفر  ربوال ٍب، َبل  ُهَو ِبرٌّ َوَساَلٌم َوَفَرٌح ِفي الرُّ ٍل َوُشر  ِبَأك 

لرب يسوع إبن هللا فليطهر نفسه كما أن في ا رجاءلمن عنده هذا االيمان وهذا ا ال ُقُدِس.
َتِني ِبكَ إسم يسوع: بونحن نقول لك الرب هو طاهر.  ِإنَُّه  ،َأل ِق َعَلى الرَّبِ  َهمََّك َوُهَو َيع 
يَق يَ  دِ  َزُع ِإَلى األََبدِ اَل َيَدُع الصِ   . وال يتركنا يتامى. َتَزع 

 

َيَة َقل ِبَك. َسلِ م  ِللرَّبِ   : 37نا في مزموره ل نبي داود قاللك والالم َنَحَك ُبغ  اب َتِهج  ِبالرَّبِ  َفَيم 
ِهُر َبَراَءَتَك َكالنُّورِ  َرَك. ُيظ  ل  َعَلي ِه َفَيَتَولَّى َأم  ِس الظَِّهيَرِة.   َطِريَقَك َوَتَوكَّ َوَحقََّك َظاِهرًا َكَشم 

ُكن  َأَماَم الرَّبِ  َوان   َعاهُ  َتِظر ُه ِبَصب رٍ اس  ِل َمَكاِئِدِه. َواَل َتَغر  ِمَن الَِّذي َين َجُح ِفي َمس    ِبَفض 
نا الرَّبَّ ِإلهَ رف نع  ناأن :األبدية ، هذه هي الحياة معرفة هللا االبهي في حقيقية عادة الالس

سِ نا ِبُكلِ  َقل بِ ونحبه هو   َمى اأُلوَلى. َوالثَّاِنَيُة    نا؛َوُكلِ  ِفك رِ  ناَوُكلِ  َنف  َهِذِه ِهَي ال َوِصيَُّة ال ُعظ 
سِ كَ  ناِحب  َقِريبَ ن نِمث ُلَها: أَ  أعطانا و . االلهية تهبمح  مناعل  والرب يسوع له المجد هو . ناَنف 
   . أبيناهللا قين في عناية ـاثو  هللنعيش إسمه وروحه لكلمته و 

 

بسبب التأخير الطويل كثيرون يعيشوا في قلق و . مرارة للنفس ومرضنتج يأما القلق ف
 بسبب    ، أو عدم وجود عمل، أورسميةأوراق في االستجابة لطلبهم للحصول على 

في ليس مسيح يسوع الحي. و صحيح يرافقه الرجاء والمحبة للااليمان الفي بيوتهم.  نزاع
يقول: سليمان الحكيم كتب في سفر أمثاله غش. ال شك و ال قلق و ال  خوف و  ه المحبةهذ



َلٌة ِمَن ال ُبُقوِل ِفي  ُلوٍف ِفي َأك  ٍل َمع  ِم ِعج  َبٍة ِمن  َلح  ِل َوج  َجوٍ  ُمَشبٍَّع ِبال َمَحبَِّة َخي ٌر ِمن  َأك 
َضاءِ   .  سليمانل بحقيسوع قارن زنابق الو . َجوٍ  ِمَن ال َبغ 

 

ِسيِ  َداُوَد َأِبيِه  .ملكالداود  ن إب هو  يمانسل َوَتَثبََّت  ميالد لا لألف سنة قبَجَلَس َعَلى ُكر 
ا هللا ِطيَك. َفَقاَل ُسَلي َماُن لِلَِّ  هُ لِ َتَراَءى َّللاَُّ . ُمل ُكُه ِجد  َأل  َماَذا أُع  ِطِني  : َوَقاَل َلُه: اس  أَع 

ِرَفًة  َمًة َوَمع  ِدُر ِحك  ِبَك َهَذا ال َعِظيمِ أَلنَُّه َمن  َيق  ُكَم َعَلى َشع  ِل  ؟ َيح  َفَقاَل َّللاَُّ ِلُسَلي َماَن: ِمن  َأج 
َأل  ِغنًى  َوااًل َواَل َكَراَمًة َواَل َأن ُفَس ُمب ِغِضيَك َواَل َسَأل َت  َأنَّ َهَذا َكاَن ِفي َقل ِبَك َوَلم  َتس  َواَل َأم 

ُتكَ  ِبي الَِّذي َملَّك  ُكُم ِبِهَما َعَلى َشع  ِرَفًة َتح  َمًة َوَمع  ِسَك ِحك   َعَلي ِه َأيَّامًا َكِثيَرًة َبل  ِإنََّما َسَأل َت ِلَنف 
ِرَفًة َوأُع   َمًة َوَمع  َطي ُتَك ِحك  َلَك  َقد  أَع  َوااًل َوَكَراَمًة َلم  َيُكن  ِمث ُلَها ِلل ُمُلوِك الَِّذيَن َقب  ِطيَك ِغنًى َوَأم 

َدكَ   وهكذا كان.   .َواَل َيُكوُن ِمث ُلَها ِلَمن  َبع 
 

طَ َّللاَُّ  ِر. اه أَع  ِل الَِّذي َعَلى َشاِطِئ ال َبح  َبَة َقل ٍب َكالرَّم  ًا َوَرح  مًا َكِثيرًا ِجد  َمًة َوَفه  ذكر ِحك 
َمَع  التي َمِلَكُة ال َجُنوِب  في مناسبة أخرى الرب يسوع  ِض ِلَتس  َجاَءت  ِمن  َأق َصى اأَلر 

َمَة ُسَلي َماَن. وَ  َظُم ِمن  ُسَلي َمانَ الى نفسه وقال: و يسوع أشار ِحك  ِل هللِا  . َها ُهَنا أَع  َوِبَفض 
َمًة ِمَن هللِا َوِبر ًا َوَقَداَسًة َوِفَداءً  ، َحتَّى  َصاَر َلُكم  َمَقاٌم ِفي ال َمِسيِح َيُسوَع الَِّذي ُجِعَل َلَنا ِحك 

َتِخر  ِبالرَّب ِ  َتَخَر، َفل َيف   ، َعَلى َحدِ  َما َقد  ُكِتَب. ِإنَّ َمِن اف 
 

َجارِ وكان سليمان الحكيم ملكا في أورشليم  َوَعِن ال َبَهاِئِم َوالطَّي ِر َوَعِن   َوَتَكلََّم َعِن اأَلش 
سليمان ما تكلم مع  . معناه أن المقدس كتابالفي  كما هيهذه هي الحقيقة . النمل

   ب.يذاكفات وأاه خر هذ. وال كان عنده جيوش من الجن الهدهد وال مع النمل
 

نرفع أعيننا الى األشياء الثمينة التي  كيللهذا يطمئننا و  قلقناضعفنا و  يعرفيسوع الرب 



ُتم  َمَع   لروح القدس يقول:ولس بابسول الر كما كتبه لنا . هاو يطلب قليلون  َفِبَما َأنَُّكم  َقد  ُقم 
ا ِإَلى اأُلُموِر الَِّتي ِفي ال ُعَلى َعو  ُصُروا   ال َمِسيِح، َفاس  َحي ُث ال َمِسيُح َجاِلٌس َعن  َيِميِن هللِا. ُاح 

ِضيَِّة. َفِإنَُّكم  َقد  ُمتُّ  ُتوَرٌة   م  اه ِتَماَمُكم  ِباأُلُموِر الَِّتي ِفي ال ُعَلى، اَل ِباأُلُموِر اأَلر  َوَحَياُتُكم  َمس 
َلُقوا ِمن  ِجَهِة : أيضا بولسقول يكما   الشكربالصالة و آمين.  َمَع ال َمِسيِح ِفي هللِا. اَل َتق 

رُ  ٍر ِلَتُكن  َطِلَباُتُكم  َمع  ٍء، َبل  ِفي ُكلِ  َأم  َعاءِ  وَفًة َلَدى هللاِ َأيِ  َشي  اَلِة َوالدُّ ِر. ِبالصَّ ك    َمَع الشُّ
َراِكهِ  َوَساَلُم هللاِ  ِجُز ال ُعُقوُل َعن  ِإد  َكاَرُكم  ِفي ال َمِسيِح َيُسوَع.    الَِّذي َتع  ُرُس ُقُلوَبُكم  َوَأف  َيح 

َوُة: ُكلُّ َما َكاَن َحق اً  َوِخَتاماً  َوُكلُّ َما َكاَن  َوُكلُّ َما َكاَن َعاِدالً  اَن َشِريفاً َوُكلُّ َما كَ  َأيَُّها اإِلخ 
َتَحب اً  َعةِ  َطاِهرًا َوُكلُّ َما َكاَن ُمس  م  َلٌة  َوُكلُّ َما َكاَن َحَسَن السُّ َوُكلُّ َما َكاَن ِفيِه َفِضيَلٌة َوَخص 

َكاَرُكم  ِبِه.  َحِميَدةٌ  ِغُلوا َأف  .َفاش  اَلِم َيُكوُن َمَعُكم   أمين.   َوِإَلُه السَّ
 


