
نگران نباشید. پدر آسمانی شما از شما مراقبت می کند.

2021 اکتبر 3خطبه 
34-25: 6متی 

کلمنت تندو ، کارآموز شبانی

من قصد دارم زبان انگلیسی را شروع کنم ، اما به زودی به فرانسوی تغییر خواهم داد.
 زبان دیگر ارائه کرده ایم.10ما ترجمه خطبه را به زبان انگلیسی روی صفحه نمایش در اینجا و بر روی تبلت های شما به 

متن ما بر اساس انجیل متی از انجیل گرفته شده است.
این کتاب برای مسیحیان یهودی و غیر یهودی نوشته شده است.

متی می خواهد آنها ببینند که عیسی مسیح مسیح است و برکت برای همه جهان است.
متی می گوید که یهودیان و غیر یهودیان می توانند در نجات عیسی مسیح آرام بگیرند.

از طریق مسیح ، همه آنها می توانند شهروندان پادشاهی خدا باشند.
من قصد دارم آیات را به زبان فرانسه بخوانم و سپس دعا کنم.

اگر صفحه ترجمه را باز کرده باشید ، می توانید متن را به زبان قلب زیبایی که خدا به شما برکت داده است ، بخوانید ، در حالی
که به خواندن من گوش می دهید.

همچنین ترجمه انگلیسی خواندن کتاب مقدس و خطبه را در اینجا روی صفحه خواهید دید.

لطفاً با شنیدن کالم خدا برخیزید:
34-25: 6متی 
 ”بنابراین به شما می گویم ، نگران زندگی خود نباشید ، چه می خورید یا چه می نوشید ، و نه بدن خود ، آنچه می پوشید. آیا25

زندگی بیشتر از غذا و بدن بیشتر از لباس نیست؟
 به پرندگان آسمانی بنگرید: آنها نه می کارند و نه درو می کنند و نه در انبارها جمع می شوند ، اما پدر آسمانی شما آنها را26

تغذیه می کند. آیا ارزش تو از آنها بیشتر نیست؟
 و کدام یک از شما با اضطراب می توانید یک ساعت به عمر خود اضافه کنید؟27
 و چرا نگران لباس هستید؟ نیلوفرهای صحرا را در نظر بگیرید که چگونه رشد می کنند: نه زحمت می کشند و نه می چرخند28

،
 اما من به شما می گویم ، حتی سلیمان در تمام جالل خود مانند هیچ كدام از اینها آرایش نشده بود.29
 اما اگر خدا علف صحرا را که امروز زنده است و فردا در کوره انداخته می شود ، آیا شما را بیشتر نمی پوشاند ، ای کم30

ایمان؟
 بنابراین نگران نباشید و بگویید: ”چه بخوریم؟” یا ”چه بنوشیم؟” یا ”چی بپوشیم؟”31
 زیرا غیریهودیان به دنبال همه این چیزها هستند ، و پدر آسمانی شما می داند که شما به همه آنها احتیاج دارید.32
 اما ابتدا پادشاهی خدا و عدالت او را جستجو کنید ، و همه این موارد به شما افزوده می شود.33
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 ”بنابراین نگران فردا نباشید ، زیرا فردا برای خودش مضطرب خواهد بود. دردسر خود کافی برای آن روز است.34

 را بخوانیم -8: 40بیایید با هم اشعیا 
”چمن ها پژمرده می شوند ، گل ها کمرنگ می شوند ، اما کالم خدای ما تا ابد پابرجا خواهد ماند.”

بگذار دعا کنیم
پدر آسمانی ، از امروز تشکر می کنم.

خوشحالیم که می توانیم اینجا باشیم تا صحبت های شما را با ما بشنویم.
همانطور که به ما غذا می دهید ، آرزوهای ما را با کالم خود برآورده کنید.

این نعمت را به ما عطا فرمایید که در مواجهه با مسائل زندگی ، آن را جدی بگیریم.
از طریق کالم شما ، روح شما را قوی کند تا به مراقبت شما از ما ایمان آوریم.

ما ، فرزندان خود ، به ما کمک کنید تا در هنگام جستجوی پادشاهی و عدالت شما ، حرف شما را محوری نگه داریم.
این را ما به نام عیسی دعا می کنیم.

آمین

اگر هرگز نگران چیزی نبوده اید دست خود را باال بگیرید.
همه ما نگران هستیم.

اگر نگران آنچه نداریم نگران چیزهایی باشیم که داریم.
افراد مجرد نگران ازدواج هستند.

اما آنها نمی دانند که بسیاری از افراد متاهل نگران ازدواج خود هستند.
نگران چه هستی؟

بودن در بهترین مدرسه؟
دارای جدیدترین مدهای پوشیدن هستید؟

آیا نگران کفش هستید؟
شاید نگران نجات خود یا یکی از عزیزان هستید؟

آیا نگران امنیت یا امنیت مالی خانواده خود هستید؟
آیا نگران زندگی خود هستید؟

آیا نگران مرگ هستید؟

به این داستان گوش دهید تا به نوعی درک کنید که نگرانی چه بالیی بر سر شما می آورد:
یک روز صبح مرگ در حال قدم زدن به شهری بود که مردی او را متوقف کرد و پرسید که چه کار می کنی.

 هزار نفر به شهر می روم.”10مرگ پاسخ داد: ”من برای کشتن 
 هزار نفر را بکشید.”10مرد پاسخ داد: ”این وحشتناک است که شما 

مرگ پاسخ داد: ”گرفتن مردم وقتی زمان آنها فرا رسیده کار من است.
 خودم را بگیرم. ”10000امروز من باید 

بعداً ، هنگامی که مرگ از شهر خارج می شد ، مرد با او مالقات کرد.
باز هم مرد عصبانی شد.

 هزار نفر جان باختند.”70 هزار نفر را ببرید ، اما امروز 10او گفت: ”شما امروز صبح به من گفتید که قصد دارید 
مرگ پاسخ داد: ”از دست من عصبانی نشو.
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 گرفتم10000من فقط 
نگرانی بقیه را کشت. ”

نگرانی یک مشکل بزرگ است و به همین دلیل است که عیسی مدتی را صرف صحبت در مورد آن می کند.
سه نکته برای پیام امروز:

(34 ، 31-25: 6. نگران هیچ چیز نباشید )متی 1نکته 
(6:32. بدانید که پدر آسمانی شما به شما اهمیت می دهد )متی 2نکته 
(6:33. به دنبال پادشاهی خدا و عدالت او باشید )متی 3نکته 

(34 ، 31-25: 6. نگران هیچ چیز نباشید )متی 1نکته 

وقتی عیسی به ما می گوید نگران نباشید ، به عبارت دیگر می گوید: ”نگران نباش.”
عیسی زمان زیادی را صرف توضیح این نکته می کند.

به نظر شما چرا او این کار را می کند؟
به این دلیل است که همه ما نگران هستیم.

”نگرانی” به معنای ناراحتی ، تجربه اضطراب روانی به دلیل موقعیتی است که کنترل آن دشوار است.
اساساً ، این نبردی در قلب ما برای کنترل است.

و این نوع نبرد را فقرا به اندازه ثروتمندان تجربه می کنند.
اگر نگران کمبودهای خود نیستید ، نگران داشته های خود هستید.

و در عین حال در این قسمت عیسی به شاگردان خود می گوید که نگران چیزهایی مانند غذا نباشند.
زندگی و غذا در باغ عدن با هم مرتبط بودند.

به دلیل غذا ، آدم و حوا زندگی ابدی را از دست دادند.
شیطان تصور می کرد که می تواند این کار را با آدم دوم ، عیسی مسیح انجام دهد.

شیطان عیسی را وسوسه کرد و به او گفت سنگی را به نان تبدیل کند.
اما عیسی ، که غذای او انجام اراده خدا بود ، طبق کالم خدا پاسخ داد.

مسیح نمی تواند زندگی خود و افرادی را که برای نجات آنها آمده بود صرفاً برای غذا از دست بدهد.

به دلیل نجات عیسی برای ما ، ما کامالً ایمن هستیم.
زندگی ما به هیچ وجه نمی تواند آسیب ببیند.

بنابراین ، چرا باید نگران غذا باشیم؟
زندگی عیسی مسیح به کسانی که به او اعتماد دارند بسیار بهتر از غذا است!

با این حال ، اگر هنوز در آدم هستیم و مطابق بدن زندگی می کنیم ، باید نگران باشیم.
اما اگر ما در عیسی مسیح زندگی می کنیم ، نه کمبود و نه فراوانی غذا نباید ما را نگران کند.

زیرا غذای جسمانی مورد نیاز ما نمی تواند با زندگی ابدی که در مسیح عیسی داریم مقایسه شود.
خدا چشمهای ما را باز کند تا بتوانیم ثروتهایی را که در مسیح داریم ببینیم.

 عیسی درباره لباس صحبت می کند.30 تا 28در آیات 
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چه کسی با لباس متولد می شود؟
هیچ یک.

 هستیم.Gucci ، Nike ، Polo ، Adidasما نگران کفش بعدی یا خرید مارک هایی مانند 
نه اینکه این چیزها بد باشد.

در حقیقت ، همه شما در لباس های فوق العاده خود ظاهر فوق العاده ای دارید.
اما به این موضوع فکر کنید: بدن شما بسیار بهتر از لباس های گران قیمت است که می خواهید بپوشید.

و در عین حال ، شما فقط به لباس نیاز دارید در حالی که بدن شما هنوز در حال کار است.

هفته گذشته تصادف کردم.
 ثانیه ای که ماشین من از کنترل خارج شده بود ، هرگز در مورد لباس یا غذا فکر نمی کردم!30در طول 

در عوض ، در طول حادثه ، فکر می کردم که آیا در حال مرگ هستم یا هنوز زنده هستم.
و کلمات بعدی که از دهان من بیرون آمد عبارت بودند از:

”من زنده ام ، زنده ام ، وای! وای! وای!”
 ثانیه به من نشان داد که واقعا مهم است.30آن 

زندگی در بدن.

دیدم که دلیل زنده بودنم این است که خدا مرا حمایت کرده است.
 به طبیعت می آورد.26از زندگی و غذا و بدن و لباس ، مسیح ما را در آیه 

او از پرندگان نام می برد که شامل حیوانات صحرایی مانند سنجاب ها می شود.
او همچنین از نیلوفرها نام می برد که شامل گلهای زیبایی است که در ویرجینیا می بینیم.

چه کسی گنجشک ها را تغذیه می کند ، این پرندگان معمولی که نه می کارند و نه درو می کنند؟
چه کسی سنجاب هایی را که در همه جا در ویرجینیا می بینیم تغذیه می کند؟

چه کسی این گلها را اینگونه زیبا می کند؟
دوستان: وقتی در اطراف قدم می زنم ، از دیدن گل های اینجا در ویرجینیا لذت می برم.

نمی توانم عکس نگیرم
خدایی که جهان را خلق کرده است همچنان برای زیبایی ما جهان را با زیبایی تزئین می کند.

عیسی به ما اشاره می کند که سلیمان ثروتمندترین و عاقل ترین مرد جهان بود.

و با این وجود ، سلیمان در تمام شکوه خود هرگز به خوبی این گلها ظاهر نشد.

شما به صورت خدا آفریده شده اید ، بله؟
 می بینیم ، شما با ترس و شگفت انگیزی ساخته شده اید.14: 139همانطور که در مزمور 

خدا پس از آفرینش انسانها ، چیزی را گفت که پس از خلق چیزهای دیگر نگفته است.
او گفت که سایر موارد خوب است.

 گفت که ”بسیار خوب است”.1:31اما پس از آفرینش انسان ، خدا در پیدایش 
از آنجا که او به من و شما اهمیت می دهد ، خدا باعث رشد گیاهان می شود ، بنابراین ما در یخچال خود غذا داریم )مزمور

104 :14.)
این خدایی که از همه شما مراقبت می کند تا آنجا که از تعداد موهای سر شما آگاه است. بنابراین هیچ بخشی از شما بدون اطالع او

(.21:18 ؛ 7: 12نمی تواند هالک شود )لوقا 
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(.34 ، 27عیسی نمی خواهد ما نگران باشیم زیرا: نگرانی ورزش بیهوده است )آیات 
نگرانی نمی تواند چیزی به وجود ما اضافه کند.

در عوض ، بیشتر ما را ناراحت می کند.
نگرانی درباره فردا اوضاع را بدتر می کند.

زیرا هیچکدام از ما نمی دانیم که یک ساعت آینده چگونه خواهد بود.
نگرانی درباره فردا مانند این است که باد را در کف دستان خود نگه داریم زیرا نمی توانیم آینده را نگه داریم.

(.30نگرانی داشتن ایمان کم است )آیه 
(.1: 24ما نگران هستیم زیرا فراموش می کنیم که زمین و همه چیز در آن متعلق به خداوند است )مزمور 

(.4:19خدا قول می دهد که فرزندان خود را تأمین کند )فیلیپیان 
به یاد داشته باشید که ممکن است نگران باشید ، اما عیسی نگران جایی نیست که در حال حاضر است.

او قادر است در همه شرایط شما آرامش را برای شما فراهم کند.
او با شما و در شماست.

بهش اعتماد کن.

نگران چه هستی؟
ازدواج شما سخت است؟

خدا ازدواج را اختراع کرد ، پس از او بخواهید که آن را ترمیم کند.
آیا نگران بیماری هستید؟

خدا شما را آفرید و از شما حمایت می کند ، بنابراین می تواند شما را شفا دهد.
آیا در راه رفتن با خداوند با مشکل روبرو هستید؟

(.7:25او حداکثر کسانی را که نزد او می آیند نجات می دهد )عبرانیان 
آیا حتی مطمئن نیستید که نجات یافته اید؟

(.11عیسی نجات دهنده ای مالیم و پست است ، امروز ، می توانید با بار سنگین خود به سوی او فرار کنید )متی 
آیا نگران آینده هستید؟

او آن را در دستان خود نگه می دارد.
بنابراین ، دوستان من ، راه حل همه مشکالت انسانی برنامه ها یا کلمات خودگویی نیستند.

راه حل ، ایمان به خداست ، خالق و نگهدارنده هر چیزی که او خلق کرده است.

وقتی عیسی می گوید ، ”نگران نباشید” ، او تنبلی یا بی دقتی را ترویج نمی کند.
ما نمی توانیم کار خود را ترک کنیم زیرا عیسی می گوید نباید نگران باشیم.

بلکه ما باید با دعا سخت کار کنیم و برای آینده برنامه ریزی کنیم.
(.90:17زیرا ما اطمینان داریم که او کار را با دستان ما ثابت خواهد کرد )مزمور 

. بدانید که پدر آسمانی شما به شما اهمیت می دهد2نکته 
 - ”زیرا غیریهودیان به دنبال همه این چیزها هستند و پدر آسمانی شما می داند که شما به همه آنها احتیاج دارید.”32: 6متی 

 دیدیم ، شما برای خدا از هر چیز دیگری که او خلق کرده با ارزش تر هستید.26همانطور که در آیه 
(.1:27شما به صورت او آفریده شده اید )پیدایش 
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به دلیل عشق خدا به حامالن تصویر خود است که او رستگاری را آغاز کرد.
نجات نیاز اساسی ما است زیرا مشکل اساسی ما گناه است.

ما به اندازه نیاز به زندگی ابدی به غذا ، لباس و چیزهای دیگر نیاز نداریم.
(.3: 17ما باید خدا را شخصاً بشناسیم و با او رابطه داشته باشیم )یوحنا 

ما باید به حضور او بازگردیم زیرا گناه این امتیاز را از ما سلب کرد.

وعده او این است که او با ما خواهد بود.
حضور خدا برای یوشع دلگرم کننده و دلگرم کننده بود زیرا او قوم خدا را به سرزمین موعود هدایت کرد.

 به او گفت:5: 1خدا در یوشع 
”هیچ مردی نمی تواند تمام روزهای زندگی شما در مقابل شما بایستد.

همانطور که با موسی بودم ، من نیز با شما خواهم بود.
من شما را رها نخواهم کرد و شما را رها نخواهم کرد. ”

برادران و خواهران ، شما نیاز به حضور خدا در کنار خود دارید.
زیرا اگر شما با کسی هستید که مالک زمین و همه چیز در آن است ، می توانید نگران چه چیزی باشید؟

البته هیچی.
(؟3:16آیا می دانید که او شما را تا حدی دوست دارد که پسر یگانه خود را داد )یوحنا 

 چه می گوید -32: 8بشنوید پولس در رومیان 
”کسی که از پسر خود رحم نکرد ، اما او را برای همه ما واگذار کرد ، چگونه او نیز با مهربانی همه چیز را به ما نخواهد داد؟”

(.1:23 ؛ متی 7:14پسر خدا امانوئل نام دارد ، به این معنی که خدا با ما است )اشعیا 
اگر خود خدا با ما باشد ، ما نمی توانیم به مراقبت او از ما شک کنیم.

او می داند که ما حتی قبل از ذکر آن به چه چیزی نیاز داریم و او قول داده است که ما را تأمین کند.

 چه می نویسد -19: 4به خاطر داشته باشید که پولس در فیلیپیان 
”و خدای من همه نیازهای شما را با توجه به ثروت خود در جالل در مسیح عیسی برآورده خواهد کرد.”

همه ما ممکن است نگران سالمتی ، ایمنی ، امنیت ، آینده ، ازدواج و غیره باشیم.
وقتی این کار را می کنیم ، بیایید این وعده را که در مسیح است ، ادعا کنیم و آن را در شخص اول قرار دهیم.

”خدای من همه نیازهای \]من\[ را با توجه به ثروتش در جالل در مسیح عیسی برآورده خواهد کرد.”
دانستن این امر به ما کمک می کند تا بر موضوعات مهم اول تمرکز کنیم: جستجوی ملکوت خدا و عدالت او.

این مرا به نکته سوم ما می رساند.

(33. به دنبال پادشاهی خدا و عدالت او باشید )آیه 3نکته 
 - ”اما ابتدا پادشاهی خدا و عدالت او را جستجو کنید ، و همه این موارد به شما افزوده خواهد شد.”33: 6متی 

ملکوت خدا و عدالت به هم پیوند خورده اند.
ما نمی توانیم از پادشاهی صحبت کنیم بدون اینکه در مورد عدالت صحبت کنیم.

زیرا بدون عدالت ، هیچ کس نمی تواند وارد این پادشاهی شود.
فقط مسیح واجد شرایط به عنوان شهروند کامل پادشاهی خدا است.
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او تنها کسی است که تمایل کامل او انجام اراده پدر است.
برخالف آدم ، عیسی به دلیل غذا هنگامی که شیطان او را وسوسه کرد ، از خواست خدا سرپیچی نکرد.

 گفت:4: 4در عوض ، عیسی در متی 
”نوشته شده است:” انسان تنها با نان زندگی نمی کند ، بلکه با هر کلمه ای که از دهان خدا بیرون می آید زندگی می کند. ”

عیسی نگران غذا نبود.
برای عیسی ، انجام اراده پدرش برای زندگی مهمتر از خود غذا است.

 -34: 4یوحنا 
”عیسی به آنها گفت:” غذای من این است که اراده او را که مرا فرستاده است انجام دهم و کار خود را انجام دهم. ”

در حقیقت ، عیسی با زندگی و مرگ خود ، تمام عدالت مورد نیاز ما را برآورده کرد.

جستجوی پادشاهی خدا به این معناست که باور داشته باشید که او مالک و فرمانروای همه چیز است.
وقتی این کار را انجام دهیم ، خدا آنچه را که نیاز داریم تأمین می کند ، مادامی که با اراده او مطابقت داشته باشد.

همانطور که در مجموعه خطبه هایمان درباره ازدواج دیدیم ، همه چیز به دلیل سقوط آدم اشتباه شده است.
اما خدا را شکر به خاطر اطاعت کامل مسیح از خواست خدا.

عیسی از عدالت کامل برخوردار است به طوری که او جستجوی کامل ملکوت خدا است.
ما مثل او نیستیم.

بنابراین ، برای اینکه ما ملکوت خدا را جستجو کنیم ، مسیح باید ما را حمل کند.
زیرا فقط مسیح عدالت مورد نیاز این پادشاهی را دارد.

آیا به او اعتماد کرده اید؟

از آنجا که ما اطمینان داریم که فقط عیسی قادر است ما را حمل کند ، می آموزیم که خداوند بر همه چیز تسلط دارد.
ما درک می کنیم که او تنها کسی است که می تواند ما را از گناه ما نجات دهد.

ما درک می کنیم که در ملکوت خدا همه نیازهای خود را تأمین می کنیم.
و جستجوی آن پادشاهی اولویت ما می شود.

چگونه به دنبال این پادشاهی هستیم؟
ما مانند عیسی مسیح ، نجات دهنده و پروردگارمان ، با همسویی اراده های خود با اراده پدر آسمانی خود ، به دنبال پادشاهی خدا

هستیم.
جستجوی پادشاهی خدا شامل موارد زیر است:

پذیرش او به عنوان پادشاه و خداوند در همه جنبه های زندگی ما.
این بستگی به حکومت او و تعهد به خدمت او دارد.

به او اعتماد کنیم برای همه آنچه برای ایمان و زندگی نیاز داریم ، در این زندگی و آنچه در آینده است.
زیرا برای کسانی که در مسیح هستند ، چیزهای بزرگ در راه است.

(.9: 2چیزهایی که ”هیچ چشم ندیده و نه گوش شنیده است ...” )قرنتیان 

آیا به این اعتماد دارید؟
یا فقط فکر می کنید که اینها فقط برخی از ایده های خالی مذهبی هستند؟

این واقعیه دوستان من
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بله ، شما در این زندگی به منابع مادی نیاز دارید.
بله ، شما می خواهید روابط شما به خوبی کار کند.

اما شما قبل از هر چیز به خدا احتیاج دارید.
بنابراین ، پادشاهی و عدالت او را جستجو کنید.

با اعتماد به زندگی ، مرگ و رستاخیز عیسی برای خود ، با او رابطه برقرار کنید.
از او بخواهید این پیام را به قلب شما تبدیل کند.

او چندین وسیله فضل برای کمک به ما در این زندگی فراهم کرده است.
اینها شامل دعا ، مشارکت با برادران و خواهران در مسیح ، عبادت و مطالعه کالم خدا است.

ما همچنین وقتی کلمه موعظه شده را می شنویم و در مقدسات شرکت می کنیم ، فیض دریافت می کنیم.
این موارد ایمان ما را در مواقع فرا رسیدن اضطراب و نگرانی تقویت می کند.

فرزندان خدا ، نگران نباشید ، زیرا پدر آسمانی ما از ما مراقبت می کند.
در عوض ، بیایید پادشاهی خدا را جستجو کنیم در حالی که ما در اینجا تحت حکومت او زندگی می کنیم.

پروردگارا کمکمان کن

بیایید دعا کنیم:
پروردگارا ، ممنون که به ما غذا دادی.

ممنون که مراقبت خود را به ما یادآوری کردید.
به ما کمک کنید نگران شرایط خود نباشیم.

ما می خواهیم افرادی باشیم که در درجه اول نگران پادشاهی شما هستند.
همانطور که روح شما به ما قدرت می دهد ، ما می خواهیم افرادی باشیم که به عدالت موجود در اتحاد ما با پسر شما عیسی مسیح

اعتماد داریم.
زیرا در او می توانیم به زندگی ابدی و شهروندی پادشاهی که او برای ما به دست آورده اطمینان داشته باشیم.

بنابراین ، پدر آسمانی ، به ما کمک کنید تا در هر شرایطی شاد و در آرامش باشیم.
با ما باشید و همیشه ما را هدایت کنید.
به نام عیسی ، ما چنین دعا می کنیم.

آمین
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