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ل�سَت وحدَك!
ه��ل تجت��از في وقت �س��عب؟ �س��واء كن��ت تتعامل م��ع ماأ�س��اة لم تكن 
متوقعة، اأو م�س��كلة �سحية متاأ�سلة، اأو حتى تت�ساءل من اأين �ستح�سل على 
وجب��ة الطعام القادمة، ال يري��دك اهلل اأن تواجه المعركة وحدك. بل اإن اأعظم 
�س��يء ن�ستطيع اأن نفعله هو اأن ن�سع ثقتنا فيه، عالمين اأنه معنا، ون�ستطيع 

اأن نظل مملوئين بالرجاء.

في هذا الكتاب، تعلمنا جوي�س ماير:

كيف ننال تعزية اهلل في االأوقات ال�سعبة. 	•

اإلى تغيير كامل ليومك. كيف يوؤدي تغيير نظرتك للأمور  	•

كيف تبداأ من جديد وتترك الما�سي وراء ظهرك. 	•

المفاتيح الكتابية لمحاربة االكتئاب واالإحباط. 	•

اأًي��ا كان م��ا تجت��از فيه، �سوف ي�ساع��دك هذا الكتاب عل��ى اأن ترفع �سقف 
توقعاتك، وال تياأ�س اأبًدا من اهلل. في النهاية، اإنه هو "اإله الرجاء" )انظر رومية 

١٥: ١٣(، وهو الذي ي�ستطيع اأن ياأخذ ظروفك، ويحولها اإلى اأمر عظيم.
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5 ّمقدقمة

مة ُمقِدّ

ي�سعدني اأنك اخترت اأن تقراأ هذا الكتاب.
ربما ت�شُع��ر الآن بالألم بطريقة اأو باأخرى، اأو ت�شُعر اأن ما يحدث 
في حياتك يطغى عليك. ومع اأنني ل اأعرف ظروفك بال�شبط، اإل اأنني 

اأعرف �شيًئا اأكيًدا:

اأنت ل�ست وحدك – اهلل يحبك، ونحن اأي�ًسا.
ُع��ك، ويم��الأ قلبك  ف��ي الحقيق��ة، كتب��ت ه��ذا الكت��اب لك��ي ُي�شِجّ
بالرج��اء. اأري��دك اأن تعرف و�شط ما تجتاز في��ه، وبينما اأنت في هذا 
الوق��ت، اأن اهلل ف��ي �شف��ك، ولي�س �ش��يء غير ممكن لدي��ه )انظر لوقا 
1: 37(. ل��دى اهلل خطة �شالحة لم�شتقبلك، وه��و يعمل بالفعل خلف 

ال�شتار لكي يعينك )انظر اإرميا 29: 11(.

ربم��ا تتعام��ل م��ع ماأ�ش��اة ل��م تك��ن متوقع��ة، ول تع��رف كيف 
ت�شتجم��ع قواك وتم�شي قدًم��ا. اأو ربما تعاني من م�شكلة �شحية ول 
تجد و�شيلة لزيارة الطبيب. اأعرف اأن الكثيرين جًدا يعي�شون حياتهم 

يوًما بيوم، وهم ل يعلمون من اأين �شتاأتي وجبة الطعام القادمة.
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عندم��ا نجت��از في اأمر بال��غ ال�شعوبة، قد نميل اإل��ى اأن نن�شحب 
ون�شت�شلم. اإل اأن اأعظم �شيء ن�شتطيع اأن نفعله هو اأن ن�شع ثقتنا في 

اهلل، ونظل مملوئين بالرجاء. لكن ما هو الرجاء في حقيقته؟

الرج��اء هو التوق��ع الواث��ق اأن �شيًئا �شالًحا �ش��وف يحدث. وهو 
يرتب��ط ارتباًطا وثيًقا باإيماننا وبما ن�شدقه. عندما نجروؤ اأن نرجو، 

يغمر هذا حياتنا بالفرح وال�شالم.

يريدن��ا الع��دو اأن نك��ون بال رجاء. يري��د اأن يقنعن��ا اأن كل �شيء 
ق��د �شاع، ولن ياأتي اأي خير اأب��ًدا. لكن اهلل يريدنا اأن نكون مملوئين 
بالرج��اء – اأن ُن�شِدّق ونتوقع منه اأ�شياء عظيمة. في الحقيقة، يقول 
الكتاب المقد�س اإن اهلل هو »اإله الرجاء«، المملوء بالرحمة والبدايات 

الجديدة )انظر رومية 15: 13(.

نتيجة الإ�شاءة الجن�شي��ة وال�شفهية والعاطفية التي تعر�شت لها 
ه عدم الرجاء. حدثت لي  على يد والدي في طفولتي، نما بداخلي توجُّ
العدي��د من الأمور ال�شلبية، لدرجة اأنني ب��داأت اأتوقع طوال الوقت اأن 

�شيًئا �شيًئا �شيحدث، حتى بعد اأن اأ�شبحت م�شيحية موؤمنة.

لكنن��ي اأ�شتطي��ع اأن اأقول بكل �شدق، اإن اهلل ق��د غيرني من ال�شلبية 
والت�ش��اوؤم اإلى �شخ�شية مليئ��ة بالرجاء، والتوق��ع الدائم ل�شالحه في 
كل موق��ف. كما �شاعدن��ي �شيًئا ف�شيًئا على اأن اأكت�شف قوة الرجاء وما 
هاتي، وكل جانب من جوانب  تعنيه بالن�شب��ة لأفكاري وكلماتي وتوجُّ
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ًقا ما، اأظل  حيات��ي. لهذا، حتى واأن��ا اأواجه ظروًفا قا�شية، اأو اأقابل ُمعِوّ
متم�شكة بالرجاء، عالمة اأن اهلل �شيجعل كل الأ�شياء تعمل لخيري!

قات  ربما تكون قد احتملت الكثير من الألم، اأو خيبة الأمل، اأو الُمعِوّ
ول ت�شتطي��ع اأن تتخيل اأن �شيًئ��ا ما �شيتح�شن. يريد العدو اأن يقنعك اأن 
الأم��ور ل��ن تتغير اأبًدا. لكن اهلل يريدك اأن تع��رف اأنه يحبك، ويمكنك اأن 
تث��ق في اأنه �شُيخ��رج من فو�شى حياتك معج��زة! دورك هو األ تتخلى 

اأبًدا عن الرجاء – واأن تتوقع اأن ُيظهر اهلل �شالحه في اأّية لحظة.

ت�شتم��ل هذه ال�شفحات على بع�س الدرو�س العظمى التي علمني 
اهلل اإياه��ا ف��ي هذا المج��ال – درو�س م��ن �شاأنها اأن تق��وي اإيمانك، 

ه جديد تماًما. وت�شاعدك اأن تتعامل مع الحياة بتوجُّ

كثي��ًرا م��ا اأقول اإن ال�شخ���س الذي يظل مليًئا بالرج��اء – الذي يظل 
ِدّق��ًا لكلمة اهلل، ويرف�س اأن ي�شت�شل��م – ل يمكن حًقا اأن ينهزم. لأنه  ُم�شَ
حت��ى في و�ش��ط عوا�شف الحياة، وبينم��ا ت�شع ثقتك ف��ي اهلل، ي�شتطيع 
هو اأن يمالأ حياتك ب�شالمه العجيب وبفرحه، وُيخرج الخير من ظروفك.

اأن��ا ل اأع��رف بال�شبط م��ا الذي تمر ب��ه في حيات��ك، اأو ما الذي 
تختب��ره الآن. لكنني اأع��رف اأن اهلل يحبك محبة عظيم��ة، واأن عينيه 

عليك، وهو �شي�شاعدك )انظر رومية 8: 38-39؛ مزمور 33: 18(.

اإن��ه اإل��ه كل رج��اء، وهو ال��ذي ي�شتطي��ع اأن يحّول حت��ى اأ�شعب 
اأوقاتك اإلى �شيء رائع.
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الف�صل الأول
الإمتالء بالرجاء

اأقول اأحياًنا اإننا جيل »اأرِني«. فنحن نريد اأن نرى الأمر قبل اأن 
نوؤم��ن به. الحقيقة اأن معظمن��ا يواجهون �شعوبة في ت�شديق اأن اهلل 

يعمل ل�شالحنا قبل اأن نرى بعيوننا الطبيعية �شيًئا يحدث.

لك��ن اهلل ل يعمل هكذا – اإنه يعم��ل وراء ال�شتار. ربما ل ترى اأي 
�ش��يء يحدث، لك��ن هل توؤمن اأن اهلل يعمل داخ��ل الأمور الحادثة في 
حيات��ك الآن؟ هل ت�شدق اأن لديه خطة لي�شاعد اأولدك، اأو زواجك، اأو 

تلك الأمور التي كنت ت�شلي لأجلها ل�شنوات؟

يق��ول الكت��اب المقد���س ف��ي اإرمي��ا 29: 11 اإن اهلل لدي��ه خطة 
�شالح��ة لحياتك، ُتعطيك رج��اًء في النهاي��ة. اأي اإن اهلل يبحث عن 

فر�شة ليظهر بها �شالحه من نحوك!

ا اإيجابًيا، مملوًءا بالإيمان،  ربما ي�شعب عليك اأن تتخيل نف�شك �شخ�شً
ممل��وًءا بالرج��اء. اإن كن��ت كذلك، فاأنا اأع��رف ما ت�شُعر ب��ه! بع�س النا�س 
بب�شاط��ة يخ�شون اأن يتحلوا بالرجاء؛ لأنهم قد اختبروا الكثير من خيبات 

الأمل، ول يظنون اأن با�شتطاعتهم مواجهة المزيد من الألم.
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لك��ن ل باأ���س، لأن اهلل ه��و »اإل��ه الرج��اء«، الممل��وء بالرحم��ة 
والبدايات الجديدة )انظر رومية 15: 13(. ومعه، لم يفت الأوان لكي 

تبداأ في الت�شديق، والنتظار، والرجاء، والتوقع.

توقعات عظيمة ..
واحٌد من تعريفات الرجاء هو اأنه »توقع ُم�ِشر وواثق«.

اأرى اأنن��ا كثيًرا ما نتخذ موقًفا �شلبًي��ا، ونقرر اأننا فقط »�شننتظر 
ون��رى«، اإن كان �ش��يٌء م��ا �شيتغي��ر اأو »ي�ش��ادف« اأن ي�شي��ر ح�شًنا 
بالن�شبة لنا. لكن اهلل يريدنا اأن نتوقع عن ق�شد. اإنه يريدنا اأن نتوقع 

باإيجابية �شيًئا �شالًحا.

لهذا، اأنا اأ�شاألك: ما الذي تتوقعه؟!

م��ا الذي ت��راه في ذهنك ومخيلتك؟ كيف تتح��دث عن م�شتقبلك؟ 
عندم��ا ت�شتيق��ظ في ال�شب��اح، هل تقول لنف�ش��ك »ح�شًن��ا، اأظن اأنني 
�شاأح��اول اأن اأكمل يوًما اآخر باأي �شكل«؟ اأم ت�شتيقظ بتوقع اأن اليوم 

ربما يكون هو اليوم الذي ت�شتقبل فيه اختراًقا لحياتك؟

اعتدن��ا عندم��ا نع��رف اأن امراأة م��ا ُحبل��ى، اأن نقول عنه��ا اإنها 
»تنتظر« طفاًل. ومع مرور الأيام، يزداد انتظارها لما �شياأتي.

كان��ت مّرات حملي فريدة من نوعه��ا؛ لأنني ظللت اأحمل اأولدي 
الأربع��ة، لما يقرب من �شهر بعد الموع��د المتوقع لولدتهم. اأخبرني 
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طبيب��ي اأنني كنت المراأة الوحي��دة التي يعرفها، وا�شتمر حملها لمدة 
تعادل مدة حمل الفيل!

م��ع اقت��راب نهاية كل حمل منه��ا، كنت اأ�شتيق��ظ كل يوم واأقول 
»الي��وم �شيك��ون هو الي��وم المنتظر – ل ب��د اأن يكون الي��وم!« كانت 
حقائب��ي كلها مجهزة، وكنُت م�شتعدة. كن��ت با�شتمرار اأعيد مراجعة 
كل �شيء، واأتاأكد من اأن كل �شيء مرتب، واثقة من اأن وليدي �شياأتي 
ف��ي اأّي��ة لحظة. كل مرة كنت اأ�شعر فيها بوخزة، كنت اأقول في نف�شي 

»ها هو! اإنه قادم!«

هك��ذا بال�شب��ط يري��دك اهلل اأن تكون مع��ه! اإن لدي��ه خطة مذهلة 
لحياتك، وهو يريدك اأن تتوقع اأن الأمور ال�شالحة قريبة منك.

يقول الرجاء: »ربما كانت الأمور كما هي لوقت طويل، لكن اهلل 
هو اإله الم�شتحيالت، ويمكن اأن تتغير الأمور«.

هل اأنت اأ�سير الرجاء؟
ا اأكثر �شلبية مما كنت عليه  كما ذكرت، لم اأعرف في حياتي �شخ�شً
قب��اًل. كن��ت اأرى ن�شف الكوب الفارغ دائًما – كنت اأرى الجانب ال�شيئ 

في كل موقف.

وه��ذا يف�ش��ر لماذا كن��ت في غاي��ة التعا�ش��ة. اإن ال�ش��ك وال�شلبية 
ي�شببان لنا الإحباط، لكن الرجاء يطلق فينا الفرح!
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��ه اإيجابي. اإن ال�شخ�س  يعن��ي الرج��اء اأن يكون لك تفكير اأو توجُّ
ا تاًما اأن يك��ون �شلبًيا باأي �شكل من  الممل��وء بالرج��اء يرف�س رف�شً
الأ�شكال. ومع اأنه يدرك عوا�شف الحياة، ويتعامل معها، اإل اأنه يظل 

ه والكالم. مملوًءا بالرجاء في الفكر والتوجُّ

ف��ي اأوقات كثي��رة، اأظن اأنن��ا َنْعلق في فخ النتظ��ار حتى ن�شعر 
بالتف��اوؤل اأو الرجاء. لكن الرجاء عبارة عن قرار اأن نكون اإيجابيين، 
ول نحي��ا بموجب ما ن�شع��ر به. الحقيقة هي اأنن��ا عندما نتخذ قراًرا 
ملمو�ًش��ا اأن نفك��ر اأف��كاًرا اإيجابي��ة مليئ��ة بالرجاء، �ش��وف تتحرك 

م�شاعرنا في النهاية وفًقا لهذا!

ك��م اأح��ب ما جاء ف��ي زكري��ا 9: 12! حيث يقول ال��رب » اٱْرِجُعوا 
ا  َجاِء. اٱْلَيْوَم اأَْي�شً ِن ]ح�شن الأمان والرخاء[ َيا اأَ�ْش��َرى اٱلرَّ اإَِل��ى اٱْلِح�شْ

ْعَفْيِن«. رُِّح اأَنِّي اأَُردُّ َعَلْيِك �شِ اأُ�شَ

م��ا معنى اأن نكون »اأ�ش��رى الرجاء«؟ هذا يعني، اأن نرف�س الَكفَّ 
ع��ن الرج��اء والِثَقة في قدرة اهلل على اأن يعبر اإلينا، بغ�س النظر عما 

يحدث في حياتنا.

عندم��ا ت�شب��ح اأ�شي��ر الرج��اء، لن يع��رف الع��دو م��اذا يفعل. قد 
يقاوم��ك بالأفكار ال�شلبي��ة، لكن لي�س له ال�شلط��ان اأن يوؤذيك عندما 

تكون عازًما على اأن ت�شع با�شتمرار كل ثقتك في اهلل.

اإن اهلل يري��د اأن يباركك ويعو�شك �شعفين ع��ن كل األم الما�شي، 
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وع��ن الأم��ور الت��ي ُفقدت )انظ��ر اإ�شعي��اء 61: 7(. ودورن��ا هو الذي 
ي�شنع الفرق. دورنا هو اأن نوؤمن، واأن نثق، واأن نرجو.

حان وقت اإلقاء المر�ساة
يق��ول عبرانيي��ن 6: 19 »اٱلَِّذي ُه��َو ]الرجاء[ َلَن��ا ]الآن[ َكِمْر�َشاٍة 
ْف���ِس ُموؤَْتَمَن��ٍة َوَثاِبَت��ٍة ]ل يمكن اأن تنزلق ول يمك��ن اأن تنك�شر اأًيا  ِللنَّ

كان من يدو�س عليها[...«

��ل ه��ذه الكلم��ات. اأعتق��د اأن جميعن��ا يع��رف ما هي  دعن��ا نف�شِّ
المر�ش��اة. عندم��ا تري��د اأن يقف القارب ف��ي مكان واح��د، اأنَت ُتلقي 

بالمر�شاة، التي تثبت حركة القارب.

تقول الكلمات اإن الرجاء هو »مر�شاة النف�س«. نف�شنا هي ذهننا واإرادتنا 
وم�شاعرنا. ونف�شنا ُتملي علينا ما نفكر فيه، وما نريده، وما ن�شعر به.

ماذا يعني هذا كله اإًذا؟ يعني اأنه عندما يبدو كل �شيء قاتًما، ول 
�شيء يبدو منطقيا، وكاأن وعود اهلل لن تتحقق اأبًدا في حياتنا، يكون 
ك! �شوف يحدث  الرجاء هو المر�شاة التي تعيدنا ثانية، وتقول: »تم�شَّ

الأمر بالرغم من هذا!«

لكن دعنا نتعمق في هذا قلياًل. يقول عبرانيين 6: 19 اإن الرجاء 
ه��و مر�شاتن��ا واإنها ]ل يمكن اأن تنزلق ول يمك��ن اأن تنك�شر اأًيا كان 

من يدو�س عليها![
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الرج��اء مر�شاتن��ا، وال�ش��يء ال��ذي يجعلن��ا »نخطو للخ��ارج«. ل 
يختب��ر البع�س وع��ود اهلل وقوته؛ بب�شاطة لأنه��م ل يخطون للخارج 

بالإيمان. اإن هذا الخروج هو ما ي�شع وعود اهلل حيز التنفيذ!

اأري��د اأن اأعط��ي مث��اًل. لأكثر م��ن 40 �شنة، �شافرت ح��ول العالم 
وكن��ت اأُعلِّم كلمة اهلل. لكني ظلت هناك اأوقات قبل بع�س الموؤتمرات 
ل اأ�شع��ر فيه��ا اأنني مم�شوحة اأو موؤهلة اأو جاه��زة لما اأنا على و�شك 

اأن اأفعله.

قبل ال�شعود اإلى المنبر، كنت اأقول في داخلي: »يا رب، اأنا اأرجو 
بالتاأكي��د اأن تظه��ر اأن��ت، واإل ف�شاأكون في ورطة كبي��رة«. ثم عندما 
اأخط��و لأفعل ما اأوؤمن اأن اهلل قد طلب مني اأن اأفعله، دائًما ما يتدخل 

اهلل وي�شاعدني اأن اأو�شل ر�شالتي. لم يخذلني ول مرة واحدة!

بالن�شب��ة لكثيري��ن منك��م، ينتظ��ر اهلل فق��ط اأن تخط��وا بناء على 
مر�شاة الرجاء هذه. اإنه ينتظر منكم اأن تقوموا بدوركم حتى ي�شتطيع 

هو اأن يظهر في حياتكم وي�شنع اأمًرا يذهلكم.

ل ت��دع ظروف الحياة تبعدك عن الم�شار ال�شحيح. األِق بمر�شاتك 
واخ��ُط للخ��ارج عل��ى اأ�شا�س ثابت م��ن الرج��اء. لأنك عندم��ا ت�شع 

رجاءك في اهلل، لن تخزى.
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الف�صل الثاين
ماذا تفعل عندما ت�صُعر بالعجز

هل �سبق لك اأن وجدت نف�سك عاجًزا؟ هل و�شلت لمو�شع �شعرت 
فيه اأنه طريق م�شدود، واأنه لم يعد اأمامك اأيُّ اختيارات؟

اأن��ا مررت بهذا كثيًرا، واأعلم يقيًن��ا اأن معظم النا�س اختبروا هذا 
الأم��ر. لكنن��ي ممتنة اأن اهلل كان يعلمني بم��رور ال�شنوات، اأننا حتى 
عندما ن�شعر بالعجز، ل يوجد موقف اأ�شعب من اأن يتعامل هو معه!

لنب��داأ بالنظ��ر اإل��ى ق�شة يو�شف ف��ي �شفر التكوي��ن )انظر تكوين 
37-50(. يق��ول الكت��اب المقد�س اإنه كان الب��ن المف�شل لأبيه من 

بين 12 ابًنا، وكان اإخوته يغارون منه كثيًرا ب�شبب هذا.

في اأحد الأيام، �شارك يو�شف اإخوته بحلمه. في هذا الحلم، كانوا 
كلهم ي�شجدون له. غني عن القول اإن الأمور لم ت�شر ح�شًنا بعد هذا!

نتيج��ة لذلك، اجتم��ع الإخوة لكي يقرروا كي��ف �شيتخل�شون من 
يو�شف. اأوًل، األقوا به في بئٍر ليتركوه هناك حتى يموت. لكنهم قرروا 
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بع��د ه��ذا اأن يبيعوه عب��ًدا لقافلة م��ن التج��ار الإ�شماعيليين. بعدها 
و�شعوا خطة ليقنعوا اأباهم بموت يو�شف!

كم��ا تعلم، تنتهي هذه الق�شة نهاية انت�شارية، اإذ ي�شبح يو�شف 
الرجل الثاني بعد فرعون، وفي النهاية يلتم �شمله مع عائلته وَيغفر 

كل �شيء.

ما حدث مع يو�شف برهان على اأنه مهما كان ما تجتاز فيه في 
حيات��ك، هن��اك دائًما رجاء. ت�شتطي��ع اأن تتمم ق�ش��د اهلل لك لأن كل 

�شيء ممكن لدى اهلل.

لكن الجزء الذي نحتاج حًقا اأن نركز عليه من الق�شة هو ما حدث 
م��ا بي��ن البئر والق�ش��ر. مرت حي��اة يو�شف بعدة منحني��ات في تلك 
الفترة. لكن ال�شمة ال�شخ�شية التي اأو�شلته لهذه النهاية النت�شارية 

كانت هي المثابرة. لم ي�شت�شلم يو�شف اأبًدا، ب�شبب اإيمانه باهلل!

االن�سحاب لي�س اختياًرا
ف��ي حياتنا، قد ن�شقط ف��ي بئر بين الحين والآخ��ر. قد يكون بئر 
المر���س، اأو الع��وز المال��ي، اأو اأم��ور تخ���س العالق��ات، اأو م�شكالت 
اأخ��رى. كلما يحدث ه��ذا، عليك اأن ت�شمم اأنه اأًي��ا كان الظرف، فاإنك 

لن ت�شت�شلم!
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لنتذك��ر دائًم��ا اأنه لكي تك��ون لنا �شهادة �شالح��ة عما فعله اهلل، 
لبد اأوًل اأن نجتاز المتحانات. بل اإن ي�شوع قال لنا:

يٌق ]وتجارب ومحن واإحباطات[، َوَلِكْن  ِفي اٱْلَعاَلِم �َشَيُكوُن َلُكْم �شِ
ِثُقوا ]ت�شجعوا وكونوا واثقين ومتيقنين وغير خائفين[: اأََنا َقْد َغَلْبُت 
اٱْلَعاَل��َم ]حرمت��ه من �شلطان��ه اأن يوؤذيك��م وانت�شرت علي��ه لأجلكم[ 

)يوحنا 16: 33(.

ل ب��د اأن تجتاز اأموًرا �شعبة. اأحياًنا ربما تريد اأن ت�شت�شلم. لكنك 
، وو�شع��ت ثقتك في اهلل و�شط كل ه��ذا، ي�شتطيع اأن يعو�شك.  اإن ثب��تَّ

ي�شتطيع اأن ياأخذ كل ال�شر، ويخرج منه الخير )انظر رومية 8: 28(.

يق��ال اإن وين�شت��ون ت�شر�ش��ل األقى الكلم��ات التالية ف��ي مدر�شة 
Harrow School في عام 1941:

»اإياك��م اأبًدا، اأب��ًدا، اأبًدا، اأبًدا اأن ت�شت�شلموا! ل ف��ي الأمر الكبير ول 
ال�شغير، ل في ال�شخم ول ال�شئيل – اإياكم اأن ت�شت�شلموا!«

ل اأع��رف اإن كان ه��ذا ه��و ال�شيء الوحي��د الذي قاله حًق��ا اأم ل، 
لكنن��ي اأوؤمن اأن الروح القد�س يتكلم بهذا الأمر لكثيرين منا اليوم – 

ر لحياتك!« »ل ت�شت�شلم لأن اهلل لديه كثيٌر مما هو ُمذخَّ

�شه��ل جًدا اأن ترغب في ال�شت�شالم عندما ت�شبح الأمور ع�شيبة. 
اأحياًن��ا يج��د النا�س اأنه��م عالقون ف��ي مكانهم ول يعرف��ون طريًقا 

للخروج، لهذا يظنون اأن ال�شت�شالم اأ�شهل.
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ربم��ا ي�شع��رون اأنهم لي�شوا اأذكي��اء اأو موهوبي��ن بالقدر الكافي؛ 
ربم��ا حدثت له��م �شدمة ما؛ اأو ربم��ا ف�شلوا في �شيء م��ا اأو ارتكبوا 

اأخطاء مروعة في الما�شي.

لك��ن ال��روح القد�س يمنحن��ا القوة والق��درة اأن نثاب��ر، اأن ن�شتمر 
ونوا�ش��ل التق��دم اإل��ى اأن نحق��ق ن�شرتن��ا، حت��ى اإذا لم ت�ش��ر الأمور 

بالطريقة التي خططنا لها.

ل يعن��ي الف�ش��ل اأن الخي��ارات قد انته��ت. ت�شتطي��ع اأن تتعلم من 
اأخط��اء الما�ش��ي – لقد وج��دت اأن التاريخ معلم جي��د! عندما يف�شل 
كل �ش��يء، حاول مرة اأخرى. اإن لم يحدث اأي �شيء، على الأقل �شوف 
تتعلم ما ه��ي الأ�شياء الُمجدية وما هي غير المجدية، حينها يمكنك 
اأن تبداأ من تلك النقطة. ت�شتطيع اأن تحول معوقاتك اإلى فر�شة للنمو 

في الحكمة وللن�شوج روحًيا.

يريدن��ا اهلل اأن نحيا حياة ح�شنة، لك��ن ل بد من الِثَقة والمثابرة. 
�ش��وف يقودنا الروح القد�س بخطوة اإيم��ان واحدة بعد الأخرى؛ لكي 
ياأت��ي بن��ا اإلى خط��ط اهلل ال�شالح��ة لنا. ودورن��ا ه��و اأن نخطو تلك 

الخطوات. ول ن�شت�شلم اأبًدا!

ماذا تفعل عندما تتاألم؟
اإن نظرت��ك لالأم��ور اأثناء وج��ودك في »البئر« يمكنه��ا اأن ت�شنع 

ا. فرًقا كبيًرا اأي�شً
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تذك��ر اأن ه��ذا وقت امتح��ان.. وقت تتط��ور في��ه �شخ�شيتك. هذه 
الفترة هي ما اأ�شميه اأحياًنا »ال�شنوات ال�شامتة« لأنها وقت قد ت�شُعر 

فيه اأن حياتك ل يحدث فيها الكثير.

اأو ربم��ا تجتاز في ق��در كبير من الألم وال�شطراب، ويبدو وكاأن 
اهلل ل يفعل اأي �شيء حيال ذلك.

لكن من المهم للغاية اأن تثق فيه خالل هذا الوقت، لأنه يعمل في 
قلبك لكي يجعلك ت�شبه الم�شيح اأكثر فاأكثر.

اإًذا، ما الذي ينبغي اأن تفعله عندما توجد في البئر؟
• ل ت�شت�شل��م! ق��اوم اإغ��راء التفكير ال��ذي يقول »اإن��ه ل يوجد 	

طري��ق للخ��روج م��ن موقف��ك«. ي�شوع ه��و الطري��ق. هذا هو 
الوقت الذي يمكنك فيه اأن تقترب منه وتتبعه.

• تجنب اإلقاء اللوم على اهلل، اأو الظن باأنه يعاقبك على خطية 	
ما. اإنه فقط ي�شتخدم الموقف لكي يعمل في حياتك. وبينما 
ل ت�شُع��ر دائًم��ا اأن��ك بخي��ر، اإل اأن مقا�ش��ده �شتك��ون دائًما 

لخيرك.

• افعل ال�شواب حتى في و�شط األمك، حتى عندما ل يبدو ذلك 	
ال�ش��واب حينه��ا �شائًبا، اأو عندما يعامل��ك الآخرون ب�شوء. 
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افع��ل �شيًئا �شالًحا لأكبر عدد ممكن من النا�س كلما اأمكنك 
ذلك.

• ل تن�شحب وتعب�س اأو تعزل نف�شك عن الآخرين. تذكر اأنك اإما 	
اأن تكون بائ�ًشا اأو قوًيا، لكن ل يمكن اأن تكون في الحالتين 
مًع��ا! في اأوقات كثي��رة، يمكن اأن ي�شتخدم اهلل الآخرين لكي 

ي�شجعوك في هذا الوقت.

• ل تكف عن الإيمان.. ل تتخلَّ عن رجائك في اأن اهلل ي�شتطيع 	
ن موقفك! اأن يح�شِّ

انف�س التراب
ربما �شمعت ق�شة الِحمار الذي �شقط في حفرة.

عندم��ا راأى �شاح��ب الِحم��ار ما ح��دث، فكر في الأم��ر قلياًل، ثم 
ق��رر الآتي: »بما اأن الحفرة عميقة جًدا، والحمار متقدٌم في ال�شن، اإًذا 

�شوف يدفنه في البئر!«

ا�شتدع��ى بع���س الأ�شدقاء والجي��ران لم�شاعدته، وب��داأوا يلقون 
بالتراب داخل الحفرة.

في البداية بداأ الِحمار ي�شيح، لأنه كان مرعوًبا من الموقف. لكن 
بع��د هذا، لحظ �شاحبه اأنه هداأ، واعتق��د اأنه ربما مات بالفعل. لكن 

الِحمار لم يمت.
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عندم��ا نظ��ر �شاحب الِحمار اإل��ى داخل الحف��رة، راأى اأن الِحمار 
كان في كل مرة يقع فيها التراب على ظهِرِه، ينف�شه، ويخطو فوقه، 
م الِحمار اأخيًرا  فيكومه تحت حوافره. ا�شتمر هذا ل�شاعات، اإلى اأن َكوَّ

ما يكفي من التراب لكي يرتفع ويخرج من الحفرة!

ن�شتطيع اأن نتعلم �شيًئا من ذلك الحمار. �شوف تلقي الحياة علينا 
بالت��راب من وقت لآخ��ر. ربما يكون هذا في العالقات اأو في اأحوالنا 
المالي��ة اأو �شحتن��ا. لكن هذا الوق��ت هو وقت نتعلم في��ه كيف نتبع 
قي��ادة ال��روح القد�س. هو �ش��وف يريك كيف تنف���س التراب، وتخطو 
لأعل��ى، ويعطي��ك لمح��ات عن الأم��ور ال�شالح��ة التي تاأت��ي مع كل 

خطوة تخطوها للخروج من البئر اإلى الق�شر!

�شيك��ون هن��اك دائًما عوائق يج��ب التغلب عليه��ا. �شيكون هناك 
ا فر�س  دائًم��ا »م�شكالت« يجب تجاوزه��ا. لكن �شيكون هن��اك اأي�شً

ثانية وبدايات جديدة.

ل��م يفت الأوان – لهذا ل ت�شت�شل��م! عندما تقوم بدورك وتفعل ما 
ت�شتطيع فعله – عندما تتم�شك بالرجاء، وتتقدم لالأمام، وترف�س اأن 
تياأ�س من اهلل – هو �شيكون اأميًنا فيفعل ما ل ت�شتطيع اأنت اأن تفعله.

له��ذا، اإذا وجدت نف�شك عاجًزا، ول تعرف ماذا تفعل، ل تتخلَّ عن 
الرجاء، لأنك في مو�شع رائع يوؤهلك للح�شول على بداية جديدة.
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الف�صل الثالث
اإخرت الرجاء

نظًرا الأنني تعر�س���ت للإ�س���اءة في طفولتي، نم��ا داخلي خوف 
غام���س دائم من اأن �شيًئا �شيًئا على و�شك اأن يحدث لي. ربما مررَت 

ا بهذا ال�شعور. اأنت اأي�شً

حدث��ت لي اأمور �شيئة كثيرة جًدا، لدرجة اأنني و�شلت اإلى النقطة 
الت��ي اأ�شبح��ت اأتوق��ع فيها �شيًئ��ا �شيًئا ط��وال الوقت، حت��ى بعد اأن 

اأ�شبحت م�شيحية موؤمنة.

اأتذكر ذلك ال�شب��اح الذي �شليت فيه اأخيًرا و�شاألت اهلل: »ما هذا؟ 
لماذا اأ�شعر هكذا طوال الوقت؟«

تكل��م اهلل اإل��ى قلب��ي وقال: »اإنه��ا هواج���س �شريرة«. ل��م اأكن قد 
�شمع��ت هذا الم�شطلح من قب��ل، لكن بعدها باأي��ام قليلة وجدته في 

اأمثال 15: 15 الذي يقول:

ا َطيُِّب  ٌة ]ب�شبب اأفكار القلق والهواج�س[، اأَمَّ ��اِم اٱْلَحِزيِن �َشِقيَّ كلُّ اأَيَّ
اٱْلَقْلِب َفَوِليَمٌة َداِئَمٌة ]بغ�س النظر عن الظروف[.
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�شوف نواج��ه جميعنا اأوقاًتا �شعبة في الحي��اة، وعندما يحدث 
ه��ذا، ي�شب��ح �شهاًل علينا اأن نره��ب الم�شتقبل وترادون��ا اأفكار القلق 
والهواج���س. لكنن��ا ينبغي اأن ن�ش��ل اإلى النقطة الت��ي نتعلم فيها اأن 

نتفق مع اهلل، ومع كلمته عندما ياأتي ال�شيق.

يمكنن��ا اأن نطلق اإيماننا باأن نق��ول: »اأنا اأعلم اأن اهلل يحبني. هو 
�شيعتني بي ويحميني. اأوؤمن اأنه �شوف يمنحني النعمة والقوة لأفعل 

ما ينبغي عليَّ فعله، و�شوف َيخرج من كل هذا �شيء �شالح«.

ال ترهب!

ل يريدن��ا اهلل اأبًدا اأن نك��ون تع�شاء اأو نق�شي »يوًما ب�شًعا«، حتى 
عندم��ا ل ت�شي��ر الأمور كما نريد. اإنه يريدن��ا اأن نتوقع الخير ونبقى 

مملوئين بالرجاء، اأًيا كانت ظروفنا.

ها هي العبارة التي �شوف ت�شاعدك على ذلك: ل ترهب!

م��ا هي الرهب��ة؟ الرهب��ة بب�شاطة ه��ي توقع اجتي��از خبرة غير 
محببة – اإنها نقي�س الرجاء تماًما.

اأعتقد اأن كثي��ًرا من النا�س يق�شون يومهم في رهبة، بدون حتى 
اأن يدرك��وا ه��ذا. ن�شتطي��ع اأن نره��ب الذهاب للعمل، نره��ب ازدحام 
المرور، اأو غ�شيل المالب�س، اأو تنظيف الفناء، اأو اإعداد الع�شاء، وهكذا.

لك��ن الرهب��ة يمك��ن اأن ت�شلبن��ا فرحنا وُتف�ش��د يومن��ا. يمكن اأن 
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تجعلنا الرهبة بال رجاء. لكنني اأ�شجعك اأن تكف عن ال�شعور بالبوؤ�س 
تج��اه اأم��ور ل يمكنك اأن تفع��ل �شيًئا حيالها. اإخت��ر اأن تبقى �شعيًدا، 

وتدع اهلل يهتم بالأمر!

ه الذي يقول »اأ�شتطيع اأن  في كل موقف، ل بد اأن يكون لنا التوجُّ
اأفع��ل كل ما اأحتاج لفعله، ولن اأكف ع��ن ال�شتمتاع بحياتي، بغ�س 
النظ��ر عما يحدث. لم اأخطط لحدوث هذا ال�شيء، لكنني اأعرف اأن اهلل 

ي�شتطيع اأن يجعل كل �شيء يعمل لخيري«.

اأن��ا ل اأقول اإن اختي��ار عدم الرهبة �شيجعل كل م�شكالتك تختفي 
دائًما. لكنه بالتاأكيد �شيجعل الحياة اأف�شل!

ابحث عن الفرح في االأمور ال�سغيرة
ل تتعل��ق الحياة المنت�ش��رة فقط بالأمور »الكبي��رة« في الحياة 
– ب��ل اإنها تبداأ بالأمور ال�شغي��رة. يريدنا اهلل اأن يكون با�شتطاعتنا 
اأن نمتل��ك النجاح والفرح في كل جانب م��ن حياتنا، ويعتبر التغلب 
ه  عل��ى الرهب��ة جزًءا رئي�شا من هذا. اإن اختيارن��ا اأن يكون لنا التوجُّ

ا! الإيجابي المليء بالرجاء يمكن اأن يغير الم�شهد كليًّ

بالتاأكي��د هن��اك اأمور في الحياة اأ�شعب اأو اأق��ل اإمتاًعا؛ لكنها ل 
يج��ب اأن تجعلن��ا بال�شرورة تع�ش��اء اأو تف�شد اأيامن��ا. الختيار حًقا 

ه الذي نختار اأن نحيا به. يعتمد علينا، وعلى التوجُّ
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يذهلني كيف اأننا يمكن اأن ن�شعر بالأ�شى على نفو�شنا، ثم ن�شمح 
هن��ا اأن يف�شد يوًما جيًدا لن��ا ولغيرنا. �شدقني، اأنا اأعلم – كنت  لتوجُّ

اأجيد لعب دور »ال�شهيد« عندما يتعلق الأمر بتاأدية مهام المنزل.
كنت كثيًرا ما اأتجول في المنزل في غ�شب، واأتمتم بكلمات مثل: 
»كله��م هن��ا يتوقعون من��ي اأن اأفع��ل كل �شيء. ديف يخ��رج ويلعب 
الجول��ف، والأولد ين�ش��رون الفو�ش��ى. واأنا اأطهو الوجب��ات واأنظف 

الأطباق واأغ�شل الثياب. اأريد اأن اأعرف من الذي يهتم باأمري!«
الحقيق��ة هي اأنه لم يكن هناك من يجبرني اأن اأفعل تلك الأمور. اأنا 
التي اأختار اأن اأفعلها لأنني اأحب عائلتي. لكنني نادًرا ما كنت اأ�شتمتع 

ه ال�شلبي. بنف�شي لأنني كنت م�شممة للغاية على التم�شك بالتوجُّ
ه��ل يبدو هذا ماألوًف��ا؟ ربما ل يتعلق موقف��ك بالمهام المنزلية، 
لكننا كلنا نمي��ل لل�شعور بالأ�شى على اأنف�شنا، والرهبة من �شيٍء ما، 

في وقٍت اأو اآخر.
ا  حت��ى عندما تحدث لنا اأمور �شيئة اأو غير مريحة، ن�شتطيع اأي�شً
اأن نختار التجاوب بطريقة اإيجابية. عندما نفعل هذا، نحن نتفق مع 

اهلل، لأن اهلل دائًما اإيجابي.

ركز على ما هو اإيجابي
كثي��ًرا ما اأ�شجع النا���س اأن يلعبوا »لعبة ال�شرور«. ما هي؟ عندما 

يواجهك موقف �شلبي، اإختر عن عمد اأن تنظر اإلى الخير المحتمل!
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عل��ى �شبيل المث��ال، اإذا علقت في زحام المرور، ق��ل: »اأنا اأتحرك 
بب��طء واأتاأخر عن مواعيدي، لكن ربم��ا يحميني اهلل من حادث ربما 

كان �شيحدث لو كنت اأ�شير ب�شرعة«.

ينطب��ق هذا عل��ى اأي موقف، كبير اأو �شغير. حت��ى اإذا كان الأمر 
مهًم��ا مثل فق��دان الوظيف��ة، ت�شتطي��ع اأن تختار اأن تح��ول تركيزك 
اإل��ى ما هو اإيجاب��ي وتقول: »ربما توقفت عن العم��ل، لكن الآن لديَّ 
الفر�ش��ة لأراقب كيف يعولني اهلل ويدبر لي وظيفة اأف�شل مما كانت 

لديَّ قباًل!«

يقول الكتاب المقد�س »... َوِلَذِلَك َيْنَتِظُر ]يتوقع، وينظر، وي�شتاق[ اٱلرَّبُّ 
]جدًيا[ ِلَيَتَراَءَف َعَلْيُكْم. َوِلَذِلَك َيُقوُم ِلَيْرَحَمُكم ...« )اإ�شعياء 30: 18(.

اأًي��ا كان م��ا ت�شع��ه الحي��اة في طريقك، ف��اإن اهلل لدي��ه خطة لكي 
يجعلها اأف�شل – خطة مليئة بالرجاء والخير. اأ�شجعك اأن تتوافق معه.

ه اإيجابي ممل��وء بالرجاء، واإخت��ر األ ترهب.  اب��داأ كل ي��وم بتوجُّ
اأوؤم��ن اأنك عندما تفعل هذا �شوف تب��داأ في العثور على الفرح في كل 

جانب من حياتك.
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الف�صل الرابع
الِثَقة يف الله يف و�صط العا�صفة

بمرور ال�س���نوات، تعلمت اأن الِثَقة في اهلل الأجل �سيء ما – اأنه 
ا م��ا في حياتك – تختلف تماًما عن الِثَقة  �شيغي��ر �شيًئا ما اأو �شخ�شً

في اهلل في و�شط �شيء ما.

تعزين��ي كثيًرا كلم��ات اإ�شعياء 43: 2-3. تق��ول »اإَذا اٱْجَتْزَت ِفي 
اِر َفاَل  اٱْلِمَي��اِه َفاأََنا َمَعَك، َوِف��ي اٱْلأَْنَهاِر َفاَل َتْغُم��ُرَك. اإَِذا َم�َشْيَت ِفي اٱلنَّ

ُتْلَذُع، َواٱللَِّهيُب َل ُيْحِرُقَك.  ِلأَنِّي اأََنا اٱلرَّبُّ اإَِلُهَك ...«

 عندما تجتاز في اأوقات �شيق، مهم للغاية اأن تتذكر اأن اهلل معك 
فيها، واأنك ت�شتطيع اأن تثق فيه اأنه �شي�شاعدك لجتيازها.

على �شبيل المثال، قد يكون من ال�شعب اأن تحتفظ باإيمانك عندما 
ل تك��ون ظروفك منطقية اأو عندما ل تبدو الحياة عادلة. ويكون هذا 
�شعًب��ا بالذات عندما ت�شُعر اأنك تفعل ما ينبغي فعله لكنك ل تح�شل 

على النتيجة ال�شحيحة.

ا ما ل يفعل ال�شواب، لكنه يبدو اأنه يح�شل  اأو مثاًل عندنا ترى �شخ�شً
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عل��ى نتائج اأف�شل من تلك التي تح�شل اأنت عليها! �شتكون هناك اأوقات 
ف��ي حياتن��ا يبدو كل �شيء وكاأنه يتزعزع ول �ش��يء م�شمون، والجواب 

الحقيقي الوحيد هو اأن تثق في اهلل وتظل تثق فيه.

��ا م��ن الختب��ار اأن اهلل �ش��وف ي�شتخ��دم تل��ك  كم��ا تعلم��ت اأي�شً
الأوق��ات لمنفعتن��ا. عندما تبدو الحياة غير م�شتق��رة، هو �شي�شتخدم 
ظروفنا لكي ي�شاعدنا اأن نقترب اإليه اأكثر ونت�شبث ب�شخرة خال�شنا 

– ي�شوع الم�شيح – الذي ل يتزعزع! )انظر مزمور 62: 2، 6(.

»النمو« خلل االأوقات القا�سية
ق��د يبدو هذا م�شحًكا، لكنني و�شل��ت للنقطة التي اأوؤمن فيها اأن 
التج��ارب وال�شعاب يمكن اأن تكون من اأف�شل اأ�شدقائنا. لماذا؟ لأن 
ال��رب ي�شتخدمه��ا لكي يعلمن��ا ويدربنا وي�شاعدن��ا اأن ننمو بطرق ل 

نقوى عليها بمفردنا.

ف��ي الحقيق��ة، يخبرن��ا يعق��وب 1: 2-3 اأن »اِْح�ِشُب��وُه ُكلَّ َف��َرٍح 
َعٍة، َعاِلِمي��َن اأَنَّ اٱْمِتَحاَن  َي��ا اإِْخَوِت��ي ِحيَنَما َتَقُعوَن ِفي َتَج��اِرَب ُمَتَنوِّ

ْبًرا«. اإِيَماِنُكْم ُيْن�ِشُئ �شَ

ل تن�ش��اأ التج��ارب والآلم م��ن اهلل، لكن��ه �شي�شتخدمه��ا ليقوينا 
وي�شاعدنا اأن ن�شتمتع بحياة اأكثر �شالًما وا�شتقراًرا و�شبًعا.

اإن الأوق��ات ال�شعب��ة في حياتنا تجعلنا ننم��و لن�شبح ال�شخ�س 
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ال��ذي نري��د اأن نكون��ه. عندم��ا نواجه موقًف��ا »خارًجا ع��ن اأيدينا«، 
ي�شاعدن��ا ه��ذا اأن ن�شع اتكالنا على اهلل، عالمي��ن اأننا ل ن�شتطيع اأن 

نحل كل م�شكالتنا.

يريدنا ال��رب اأن ناأتي اإليه ليقوينا، واأن ن�شل اإلى نقطة ن�شتطيع 
فيه��ا اأن نبقى ثابتين، حتى عندما نقابل تجارب الحياة. اإنه يريدنا 
اأن نتمت��ع بالف��رح والر�شا فيه، حتى عندما ل تكون ظروفنا مثالية 

)انظر نحميا 8: 10(.

مثلم��ا يتك��ون الما�س تحت �شغ��ط �شديد، كثيًرا م��ا ي�شتخدم اهلل 
ال�شعوب��ات ف��ي حياتن��ا ليبقين��ا مت�شعي��ن، ولينم��ي �شخ�شياتنا، 
ويغيرن��ا اإل��ى �شورت��ه.. ويجهزن��ا لالأم��ور ال�شالح��ة الت��ي اأعده��ا 

لم�شتقبلنا.

التجارب ت�ساعدنا اأن نثق
توجد حرية هائلة في الِثَقة في اهلل. عندما ل ي�شير اأمر ما بح�شب 
رغبتن��ا، بدًل م��ن اأن نت�شايق ون�شتاء، ن�شتطي��ع اأن نثق اأن اهلل لديه 
خطة اأف�شل من خطتنا، واأنه في النهاية �شيعمل في الموقف ليحوله 

لخيرنا )انظر رومية 8: 28(.

ل ب��د اأن نفهم هذا لأنن��ا عندما نواجه اأحياًن��ا م�شكلة ما، يمكن 
اأن ن�شت��اء من اهلل اأو حتى م��ن النا�س الذين يتمتعون بالبركة. يمكن 
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��ه البر الذات��ي الذي يقول: »اأنا موؤم��ن اأف�شل منك. اأنا  اأن نحم��ل توجُّ
اأ�شتحق تلك البركات«.

ا اآخر  عل��ى �شبيل المثال، ربم��ا تريد ترقية في العمل، لكن �شخ�شً
هو الذي ياأخذها بدًل منك. ماذا ينبغي اأن تفعل؟

يمكن اأن تغتاظ، وت�شُعر بالبر الذاتي، وتوؤذي نف�شك حًقا روحًيا. 
اأو يمكن��ك اأن تث��ق في اهلل وتقول: »ي��ا رب، اإن كان هذا هو ما تريده 
ل��ي الآن، ف�شوف اأخدم مديري بابت�شامة عل��ى وجهي. واأنا اأعلم اأنك 
اإذا اأردت اأن ت�شعني في مكان اآخر، ت�شتطيع اأن تفعل هذا في توقيتك 

المثالي«.

لق��د تعلمت اأن اهلل اأذكى من��ا! اأحياًنا يوؤجل اإعطاءنا ما نريد لأن 
لديه في فكره ق�شًدا مختلًفا – �شيًئا اأف�شل مما يمكن اأن نتخيله.

عل��ى �شبي��ل المثال، كثيًرا ما �شم��ح الرب لي اأن اأجت��از في اأمور 
ا واأنا  بالطريقة ال�شعب��ة. اأحياًنا كان الأمر �شعًب��ا للغاية، خ�شو�شً
اأرى اآخري��ن يح�شل��ون على اختراقات ف��ي المناطق ذاته��ا ب�شورة 

اأ�شرع.

لك��ن عندم��ا ي�شمح اهلل ل��ي اأن اأ�شير في طريقه، فاإن��ه يريدني اأن 
اأختبر واأفهم ما يجتاز النا�س فيه؛ حتى اأ�شعر باألمهم، واأ�شاعدهم اأن 

يجتازوا الأمر بنجاح.

ل��ول الأوق��ات ال�شعبة في حيات��ي – الظروف الت��ي ا�شتخدمها 
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ال��رب لي�شاعدن��ي اأن اأنم��و واأتغير – م��ا كنت ا�شتطع��ت بالتاأكيد اأن 
اأ�شاعد كل هوؤلء النا�س الذين اأ�شاعدهم اليوم!

ل��م يعدن��ا اهلل اإطالًقا بحي��اة خالية من المتاع��ب، لكنه يعدنا 
باأل يتركنا اأو يهملنا اأبًدا )انظر عبرانيين 13: 5(.

ف��ي اأوق��ات ال�شيق، ن�شتطي��ع اأن نتعزى بمعرفة اأن��ه يحبنا حًبا 
هائاًل ولديه بالفعل خطة لي�شاعدنا.

اهلل معك طوال الطريق
اأري��د اأن اأ�شجع��ك اأن تتخذ قراًرا حا�شًم��ا، باأن تثق في اهلل في كل 
جوان��ب حياتك. عندم��ا ت�شربك عوا�شف الحي��اة، اأو تختبر اأموًرا ل 
تفهمه��ا، عنده��ا يكون علي��ك اأن تختار اأن تبقى واثق��ا فيه – مهما 

كان ما تظنه اأو ت�شُعر به، ومهما بدت ظروفك.

واإذ تثق في اهلل في كل �شيء، هو �شيمنحك �شيًئا ثابًتا – �شيمنحك 
من نف�شه المزيد.

ه��ل تجت��از في اأمر �شعب الي��وم؟ هل هناك تجرب��ة تهددك باأن 
تغرقك؟ اإن كنت كذلك، اأ�شجعك اأن تق�شي الآن  لحظًة لت�شلي.

»ي��ا رب، اأ�شك��رك لأن��ك دائًم��ا مع��ي – ف��ي الأوقات 
ا عندم��ا ت�شبح الحي��اة �شعبة. اأرجوك  الجي��دة، اأي�شً
اأن ت�شاعدن��ي اأن اأقترب من��ك عندما تبدو الحياة غير 
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منطقية. اإنني اأثق فيك، واأنا اأعلم اأنك �شوف تجعل كل 
الأ�شياء تعمل لخيري. في ا�شم ي�شوع اأ�شلي. اآمين«.

تذك��ر اأن م��ا تجتاز في��ه الآن لن يدوم لالأبد. عندم��ا اأجتاز وقًتا 
ا �شينتهي«. في هذا الوقت،  ر نف�شي باأن »هذا اأي�شً �شعًبا، اأحب اأن اأذكِّ
ت�شتطيع اأن تختار اأن ت�شع ثقتك في اهلل، وت�شمح له اأن يمنحك الفرح 

في و�شط ما تجتاز فيه.

ا اأن تواظب على كلمة اهلل، وت�شجع نف�شك بن�شو�س  من المفيد اأي�شً
كتابي��ة مثل اإ�شعي��اء 41: 10؛ حيث يقول اهلل: »َل َتَخْف ]ل يوجد ما 

ْدُتَك َواأََعْنُتَك ...« ْت ِلأَنِّي اإَِلُهَك. َقْد اأَيَّ يخيفك[ ِلأَنِّي َمَعَك. َل َتَتَلفَّ

اأًيا كان ما تجتاز فيه الآن، اأ�شجعك اأن تثبت مكانك، ول ت�شت�شلم. 
ه الح�ش��ن، وت�شتمر في و�شع ثقتك  اتخذ ق��راًرا اأن تحافظ على التوجُّ

في اهلل. لأن ي�شوع معك و�شط كل العوا�شف، و�شتخرج منها اأقوى.



33 دليداا الكل صار ج 

الف�صل اخلام�س
الكل �صار َجِديدًا

عندما ت�س���ُعر بخيبة االأمل والياأ�س، من المفيد للغاية اأن تتذكر 
ر نف�شك  ��ا اأن ُتذكِّ كيف �س���اعدك الرب في الما�س���ي. اأمر م�شجع اأي�شً
باأمانت��ه تجاه الآخرين – تج��اه اأنا�س مثلك كانوا في اأََم�ْس الحاجة 

لمعونة اهلل.

هل �شبق لك اأن لحظت كل الأ�شخا�س عبر الكتاب المقد�س الذين 
منحهم اهلل بداية جديدة؟

مو�سى كان رجاًل عجوًزا قبل اأن يتقابل مع العليقة الم�شتعلة، وقبل 
اأن يدعوه اهلل ليقود الأمة. لكن قبل هذا ق�شي 40 �شنة مختبًئا في اآخر 

ال�شحراء! لم تكن لديه فكرة عما خططه اهلل )انظر خروج 4-1(.

داود، ال�شب��ي الراع��ي المتوا�شع، ُم�شح ليكون مل��ك اإ�شرائيل. في 
الأ�ش��ل كان نك��رة من م��كان مغم��ور – كان اآخر �شخ���س يمكن اأن 
يختاره اأي واح��د ليكون ملًكا. لكن اهلل ا�شتخدمه ليقود �شعبه. )انظر 

1�شموئيل 16(.



رجاٌء لألوقات الصعبة 34

بطر�س، الر�شول الذي اأنكر الم�شيح، نال الغفران، وُدعيَّ ليق�شي 
بقي��ة حياته في الك��رازة وتمجي��د اهلل. )انظر لوق��ا 22: 54-62؛ 

يوحنا 21؛ اأعمال 3(.

وبول����س، ال��ذي كان ي�شطهد �شع��ب اهلل، تغي��ر في الطري��ق اإلى 
د،م�ش��ق وانته��ى ب��ه الأمر اأن كت��ب الكثير م��ن العهد الجدي��د! )انظر 

اأعمال 9: 22-1(.

عندم��ا تفكر في كل هوؤلء الذين بطول الكلم��ة المقد�شة غفر اهلل 
له��م، وافتداهم، وا�شتخدمهم بطرق عظيمة، هل ت�شك في اأنه قادر اأن 

يفعل ال�شيء ذاته لك؟

اإن اإلهن��ا ه��و اإل��ه الرجاء. هو اإل��ه »البدايات الجدي��دة« والفر�س 
الثاني��ة. ول توج��د ح��دود لع��دد البداي��ات، اأو الفر�س الت��ي يمكنك 

الح�شول عليها.

الروؤية بعين الرجاء
تذّكر اأن الرجاء هو مر�شاة النف�س. عندما تبدو الأمور قاتمة، ول يوجد 

لدينا اإجابة، عندها ياأتي الرجاء ليذكرنا لأن بدايتنا الجديدة قريبة.

عندم��ا يب��دو وكاأن الجمي��ع يح�شل��ون عل��ى الب��ركات، ونح��ن 
ق��د تعبنا ونري��د اأن ن�شت�شلم، ي�شب��ح الرجاء هو ال��ذي يثبت قلوبنا، 

ويجعلنا نتم�شك باإيماننا بوعد اهلل.
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ه  ��ا اإن الرجاء ه��و التوقع الواث��ق والُم�ِشر؟ اإن��ه التوجُّ اأق��ول اأي�شً
الإيجابي، والنتظار ال�شعيد اأن �شيًئا �شالًحا �شيحدث.

لي�س الرجاء الحقيقي هو الأمنيات الغام�شة التي تقول »لننتظر 
ون��رى ما يح��دث«، لكنه الإيم��ان، والِثَقة باأن ما وع��د به اهلل �شوف 
يفعل��ه. اإن اهلل يبحث عن فر�س ُيظه��ر بها �شالحه نحو اأولده، وهو 

يريدنا اأن نتوقع هذا، ونتطلع اإليه!

في 1ت�شالونيكي 5: 8، ُيو�شف الرجاء باأنه خوذة. ل بد اإًذا اأن ما 
هنا وما نتوقعه مرتبط ارتباًطا وثيًقا  نفكر فيه مهم للغاية. اإن توجُّ

بما نفكر فيه ونقوله!

اأ�شجع��ك اأول كل �شيء، اأن تم�شك بزمام اأفكارك وكلماتك، في كل 
�شباح. عندما ت�شتيقظ في ال�شباح، ل تر�َس باأفكار مثل، اأظن اأنني 

�شاأحاول اأن اأكمل يوًما اآخر باأي �شكل.

لكن بدًل من هذا انتظر اأموًرا �شالحة من اهلل. فكر واعلن اأ�شياء مثل:

يا رب اأ�شك��رك لأجل هذا اليوم! اأعلم اأنك تحبني، واأن 
لدي��ك خطة �شالحة ل��ي اليوم. بدون��ك ل اأ�شتطيع اأن 
اأفع��ل �شيًئ��ا، لكن ف��ي الم�شي��ح اأ�شتطي��ع اأن اأفعل كل 
ه ح�شن  ما اأحت��اج لفعله. وبمعونتك، �شاأتحل��ى بتوجُّ

واأفكار اإيجابية.
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بع��د هذا توق��ع اختراًقا لحياتك وبداية جدي��دة. قل: »ربما يكون 
اليوم هو اليوم المنتظر!«

من المه��م اأن ندرك اأننا ل ن�شتطيع اأن نحيا بالكيفية التي ن�شعر 
به��ا، اإن كنا نريد اأن تكون حياتن��ا اإيجابية ومليئة بالرجاء. عندما 

تاأتي الأفكار ال�شلبية، اإن لم ن�شت�شلم لها ونغذيها، ف�شوف تموت.

لهذا، ل ت�شمح لنف�شك اأن تقع في فخ انتظار اأن ت�شُعر بالرجاء، لكن 
قرر اأن تمتلئ بالرجاء. عندما تتخذ قراًرا واعًيا اأن تفكر اأفكاًرا اإيجابية 

مليئة بالإيمان طوال اليوم، في النهاية �شتتبع م�شاعرك قرارك!

اخرج من خيمتك
من��ذ عدة �شنوات، �شاألت ال��رب: »لماذا لم تعد هن��اك اأمور مثيرة 
وخا�شة تحدث في حياتي؟« تحدث اهلل اإلى قلبي وقال: »يا جوي�س، 

ما زلت اأفعل تلك الأمور طوال الوقت. اأنت فقط اعتدِت عليها«.
يريدنا اهلل اأن نحيا منده�شين من �شالحه في حياتنا.. اأن نالحظ 
عن ق�شد الأمور الرائعة التي يفعلها لأجلنا. لماذا؟ لأننا عندما نحيا 

في اندها�س، لن نكف اأبًدا عن الرجاء! لننظر اإلى ق�شة اإبراهيم.
ب��ارك اهلل اإبراهيم كثي��ًرا. لكن كان هناك �ش��يء واحد لم يمتلكه 
، َماَذا  يُِّد اٱل��رَّبُّ َها اٱل�شَّ ه��و وزوجته �ش��ارة – البن. قال اإبراهي��م.. »اأَيُّ

ُتْعِطيِني َواأََنا َما�ٍس ]من هذا العالم[ َعِقيًما ...؟
ُثمَّ اأَْخَرَجُه ]اهلل[ اإَِلى َخاِرٍج ]خيمته اإلى الخالء[ َوَقاَل: 
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َها«.  ِن اٱ�ْشَتَطْعَت اأَْن َتُعدَّ ُجوَم اإِ َماِء َوُعدَّ اٱلنُّ »اٱْنُظْر اإَِلى اٱل�شَّ
َوَقاَل َلُه: »َهَكَذا َيُكوُن َن�ْشُلَك« )تكوين 15: 2، 5(.

م��ع اأن ظروف اإبراهيم بدت طاغية، اأخرج��ه الرب خارج خيمته 
لكي يده�شه، ويذكره باأنه ي�شتطيع اأن ي�شنع الم�شتحيل.

اأوؤمن اأننا جميعنا يمكن اأن نق�شي وقًتا طوياًل جًدا »في خيمتنا«، 
ننظ��ر اإلى م�شكالتنا. له��ذا يخبرنا الكتاب المقد���س اأن نحّول نظرنا 
ع��ن م�شتت��ات الحياة، ونرك��ز على ي�ش��وع، رئي�س الإيم��ان ومكمله. 

)انظر عبرانيين 12: 2(.
كل م��رة نق��رر فيها اأن ن�شلي، اأو نقراأ كلمة اهلل، اأو اأن نتاأمل فقط 
ف��ي الأمور العظيمة التي فعلها لأجلنا في الما�شي، ينتج هذا رجاء. 
و�شرعان ما نبداأ، مثل اإبراهيم، في اأن نقول لأنف�شنا، يا للروعة! ربما 

ي�شتطيع اأن يفعل هذا لأجلي!
عندم��ا تكون الأوقات ع�شيبة، وت�شُع��ر بالإحباط، يكون هذا هو 
وق��ت الخروج م��ن الخيمة، والنظر اإلى ما يري��د اهلل اأن يقوله. عندما 

تفعل هذا، �شتجد اأنه فقط ينتظر اأن يده�شك.

عفان عن �سيقك �سِ
اإن كن��ت ت�شبهن��ي، ف�شتجده اأمًرا �شه��اًل اأن تتحلى بالرجاء لأجل 
ا اآخر  �شخ���س اآخر. ل يحتاج الأمر اإلى جهد كبير مني اأن اأرى �شخ�شً
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واأ�شجعه بكلمات مثل »كل �شيء �شيكون بخير – فقط ثق في اهلل وهو 
�شيحول كل الأمور«.

لك��ن ماذا عندما يتعلق الأمر بن��ا؟ هذا اأمر مختلف! عندما نكون 
ف��ي و�شط لحظ��ة الألم اأو الإحب��اط، نميل للغاي��ة اأن ن�شت�شلم لأفكار 

مثل، لقد انتهى الأمر. لقد فات الأوان بالن�شبة لي.
لك��ن الأوان لم يفت! يمكنك دائًما اأن تحظى ببداية جديدة عندما 
تك��ون لك حي��اة في الم�شيح. ما�شيك لي�س ه��و م�شتقبلك. اإن رف�شت 
اأن تتخل��ى عن الرجاء، و�شمحت للروح القد�س اأن يقودك، لن يرد اهلل 

ما كان لك فقط، بل �شيجعل حياتك اأف�شل.
كم اأحب يوئيل 2: 25-26. بينما تقراأ، دع هذا الن�س يدخل اإلى 

قلبك. اقبله لنف�شك اليوم.

ِني��َن اٱلَِّتي اأََكَلَها اٱْلَجَراُد، اٱْلَغْوَغاُء  َواأَُعوِّ�ُس َلُكْم َعِن اٱل�شِّ
ْر�َشْلُتُه َعَلْيُكْم.  اُر َواٱْلَقَم�ُس، َجْي�ِشي اٱْلَعِظيُم اٱلَِّذي اأَ يَّ َواٱلطَّ
َفَتاأُْكُل��وَن اأَْكاًل َوَت�ْشَبُعوَن َوُت�َشبُِّحوَن اٱ�ْش��َم اٱلرَّبِّ اإَِلِهُكُم 

َنَع َمَعُكْم َعَجًبا، َوَل َيْخَزى �َشْعِبي اإَِلى اٱْلأََبِد. اٱلَِّذي �شَ

في بداية �شبابي، كنت مقتنعة اأن التعر�س لالإ�شاءة في طفولتي 
ق��د �شوهن��ي اإلى الأبد. كن��ت اأ�شعر اأنني ل يمك��ن اأن اأكون مثل باقي 
النا�س، اأو اأن اأحظى بالحياة التي كان يمكن اأن اأحظى بها لول ذلك.

لك��ن كل �شيء م�شتط��اع لدى اهلل! عندما نرى الط��رق الم�شدودة، 
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ي��رى هو بدايات جديدة. اإن��ه يريد اأن ياأخذ األ��م ما�شينا، ول ي�شفيه 
فح�شب، بل يريد اأن يعو�س لنا اأكثر مما كان لدينا في المقام الأول!

ْعَفاِن،  ا َعْن ِخْزِيُكْم �شِ انظر معي اإلى اإ�شعياء 61: 7. يقول: »ِعَو�شً
ِهْم  ْر�شِ يِبِهْم. ِلَذِلَك َيِرُث��وَن ِفي اأَ ��ا َع��ِن اٱْلَخَجِل َيْبَتِهُج��وَن ِبَن�شِ َوِعَو�شً

ٌة َتُكوُن َلُهْم«. ْعَفْيِن. َبْهَجٌة اأََبِديَّ �شِ

كثي��ًرا م��ا اأقول اإن م��ع اهلل، اإذا ف�شلت الخط��ة )اأ(، دائًما ما يكون 
لديه الخطة )ب( – وهي اأف�شل حتى من الخطة )اأ(! اهلل اإله التعوي�س 
والبداي��ات الجدي��دة. اإذا �شمح��ت له، �ش��وف يعطيك بداي��ة جديدة – 

�شوف يعطيك �شعفين! و�شيكون اأف�شل مما يمكن اأن تتخيله.
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الف�صل ال�صاد�س
كيف تنظر لأعلى عندما ت�صُعر بالإنحناء؟

نختبر جميعنا اأوقاًتا في الحياة ن�سعر فيها باالإنحناء الأ�سباب 
متعددة، لكن ل يمكن اأن ن�شمح لظروفنا اأن تتحكم في م�شاعرنا.

يري��د اإبلي�س اأن يم��الأ اأذهاننا باأفكار �شلبي��ة تجعلنا في النهاية 
نفق��د فرحنا ون�شعر بالحزن. اإنه محِبط، وهو يريد اأن يجذبنا لأ�شفل 

عاطفًيا وروحًيا ومالًيا وبكل طريقة ممكنة لديه.

لك��ن ي�شوع هو م�شجعنا، وقد جاء لكي يرفعنا! جاء لكي يمنحنا 
الب��ر وال�شالم والف��رح. وهو يريدن��ا اأن نتوقع الخي��ر لم�شتقبلنا واأن 

يمالأنا بالرجاء.

يختب��ر الجميع اأوق��ات اإحباط و�شيق ب�شبب الخط��ط اأو الأحالم 
غي��ر المتحققة. عندما ل ت�شي��ر الأمور بالطريقة الت��ي نرجوها، من 

الطبيعي اأن ن�شعر بالإحباط اأو خيبة الأمل.

لكنن��ا ل بد اأن ننتبه للكيفية التي نتعامل بها مع هذه الم�شاعر، 
لأننا اإذا مكثنا فيها لوقت طويل، يمكن اأن تقودنا اإلى الكتئاب.
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َباِح  يق��ول مزمور 30: 5 اإنه »ِعْن��َد اٱْلَم�َشاِء َيِبيُت اٱْلُبَكاُء، َوِفي اٱل�شَّ
ٌم«. َتَرنُّ

ق��د تجعلنا الأم��ور ن�شعر بالحزن موؤقًتا، لكنن��ا ل يجب اأن نبقى 
حزان��ى. اإن فعلنا ه��ذا، �شوف ي�شتغل العدو هذا الباب المفتوح وي�شق 
طريقه اإلى حياتنا اأكثر، ويجلب معه المزيد من الم�شكالت الخطيرة.

لك��ن، مع اهلل، عندما ن�شع��ر بخيبة الأمل، ن�شتطيع دائًما اأن نتخذ 
الق��رار اأن نعي��د توجي��ه اأنظارن��ا. ن�شتطي��ع اأن نختار اأن ننظ��ر اإليه 

طالبين رجاًء َجِديداً وقوة متجددة للم�شي قدًما.

انتبه لم�ساعرك
اإذا �شب��ق لك اأن اختب��رت الكتئاب، فاأنت تع��رف اأنه اأمر حقيقي 
للغاية. ي�شتطيع اأن يجعلنا ن�شعر بالنعزال والوحدة والياأ�س.. وكاأن 

كل �شيء حولنا ينهار.

اأن��ا اأدرك اأن الكتئ��اب يمك��ن اأن يك��ون نتيجة لخل��ل ع�شوي اأو 
كيميائ��ي، واأنا ل اأري��د اأن اأ�شتبعد هذه الأ�شب��اب. هناك اأوقات يقود 
ا ما اأن يذهب اإلى متخ�ش�س طبي، اأو طبيب نف�شي  فيها الرب �شخ�شً
ماهر، ي�شتطيع اأن ي�شاعده في الو�شول اإلى جذور الم�شكلة. اأوؤمن اأن 
المعرف��ة الطبية تاأتي من اهلل، واأنه يعمل م��ن خالل الأطباء لي�شنع 

اأموًرا عظيمة.
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لكن بالن�شبة لعدد كبير من النا�س، فاإن الكتئاب م�شكلة روحية 
��ا. كم��ا ت��رى ف��اإن اإبلي���س ي�شتخدم الكتئ��اب لكي ي�ش��رق قوة  اأي�شً
ال�شخ���س وحريته الروحية – اإنه ي�شعى لك��ي يمالأ اأذهاننا بالظالم 

والكاآبة، ويحنينا عاطفًيا.

لكن اهلل يريد اأن ي�شاعدنا اأن نحيا حياة خالية من الكتئاب. اإنه 
يريد اأن يمالأنا بفرحه ورجائه، وتوقع الخير لحياتنا. ولكي نتعاون 

معه، يجب علينا اأن نتعلم األ نحيا بموجب م�شاعرنا.

قل��ت مراًرا اإن الم�شاعر يمكن اأن تك��ون واحدة من اأخطر اأعدائنا. 
من ال�شهل اأن ُن�شاق بالكيفية التي ن�شعر بها، لكننا ل بد اأن ندرك اأن 

الم�شاعر متقلبة – اإنها تتغير من يوم ليوم!

ل ينبغ��ي اأن نن�شاق وراء كل فك��رة، اأو عاطفة تاأتي؛ لأنها يمكن 
كثيًرا اأن تناق�س الحق الذي يقوله اهلل عنا.

ل�شن��وات كثيرة م��ن حياتي، كنت اأختب��ر اكتئاًب��ا منتظًما. كنت 
اأ�شتيق��ظ ف��ي ال�شباح و�شوت منخف���س في راأ�شي يق��ول: »اأنا اأ�شعر 
بالكتئ��اب«. كن��ت اأ�شدق اأن هذه هي فكرتي اأنا، ولم اأدرك اأن العدو 

كان يحاول اأن يتكلم بالأكاذيب اإلى ذهني.

بع��د هذا، عندم��ا جذبني اهلل لالقت��راب منه اأكثر، وب��داأت اأدر�س 
كلمت��ه بجدي��ة، تعلمت اأنني غير مجبرة اأن اأن�ش��اق وراء كل �شعور اأو 

. بداأت اأرفع �شوتي واأقول: »لن اأحَبط اأو اأكتئب!« فكرة لديَّ



43 كيف تنار ألعلش عندما تشّعر بارنحناءك

دائًما �شتكون لدينا م�شاعر – فهي لن تختفي على الإطالق. لكن 
لنا اختياٌر اأن ن�شمح لم�شاعرنا اأن تملي علينا حياتنا اأو نرف�س ذلك.

اأح�ِس اأفكارك
الذهن ه��و مفتاٌح رئي�شي اآخر للتغلب عل��ى الإحباط والكتئاب. 
ه��ل تع��رف اأن م��ا تفكر فيه له الق��درة على اأن يوؤث��ر على كل جانب 

من حياتك؟

ُه ]الإن�ش��ان[ َكَما �َشَعَر ]فك��ر[ ِفي َنْف�ِشِه  يق��ول اأمث��ال 23: 7 »ِلأَنَّ
َهَكَذا ُهَو ...«

اإن اأذهاننا قوية! عندما نختار اأن نتاأمل في الأمور ال�شلبية عن اأنف�شنا، 
اأو الأ�شياء ال�شيئة التي حدثت لنا، فاإن هذا يغذي الإحباط والكتئاب.

من��ذ �شن��وات، �شارعت مع �شرط��ان الث��دي، وكان وقت امتحان 
حقيق��ي بالن�شبة ل��ي. كنت اأعرف اأنني يمكن ب�شهول��ة اأن اأفقد عقلي 

اإذا �شمحت لذهني اأن ي�شير �شلبًيا.

اأثن��اء تل��ك الفت��رة، و�ش��ع اهلل في قلب��ي اأن اأمالأ ذهن��ي بالأمور 
التالية، ثم اأتكلم بها ب�شوت مرتفع مراًرا كثيرة. كنت اأفكر واأقول:

»يا رب، اأن���ا اأعلم اأنك تحبني. اأوؤمن اأن كل االأ�س���ياء 
تعمل مًعا للخير للذي���ن يحبونك، الذين هم مدعوون 
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ح�سب ق�سدك. اإنني اأ�سع ثقتي فيك، ولن اأخاف«. )انظر 
رومية 8: 28، 35-39؛ ي�شوع 1: 9؛ اأمثال 3: 5(.

كلم��ا زاد الوقت الذي تق�شيه في قراءة كلمة اهلل، والتفكير فيها، 
ا�شتقرت اأكثر بداخلك، وبداأت تغيرك من الداخل اإلى الخارج.

ال��ة. اإن لها القدرة  يق��ول عبرانيي��ن 4: 12 اإن كلمة اهلل حية وفعَّ
ا م�شتقبلك. على تغيير الطريقة التي تنظر بها اإلى نف�شك، بل واأي�شً

عندم��ا تمالأ ذهنك بم��ا يقوله اهلل عنك، وتعلن اأن وعوده هي لك، 
�شوف ياأتي هذا بالرجاء، ويبني اإيمانك.

رو�ستة كتابية للكتئاب
كما ذكرت، فاإن الكتئاب اأحياًنا ما يكون نتيجة م�شكلة ع�شوية 
اأو كيميائي��ة، واأنا اأوؤمن اأن من المه��م اأن ن�شمح لالأطباء بم�شاعدتنا 
بح�ش��ب قيادة الرب. لكنني، حت��ى عندما اأزور الطبيب، اأعتقد اأنه اأمر 

جيد اأن اأتاأكد اأنني اأ�شع ثقتي في اهلل �شافينا.

ا ما يكون معركة روحية.. والكتاب  لكن الكتئاب كثيًرا جًدا اأي�شً
المقد�س يعطينا توجيهات عظيمة حول كيفية محاربته.

وِح  ا َعِن اٱلرُّ يخبرن��ا اإ�شعياء 61: 3 اأن نلب���س »ِرَداَء َت�ْشِبيٍح ِعَو�شً
اٱْلَياِئ�َشِة«.

ق��د ل ن�شعر دائًم��ا بالرغبة في اأن ن�شبح اهلل، لك��ن ق�شاء دقائق 
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قليل��ة في الحديث اإل��ى الرب، وحمده على �شالح��ه يعتبر واحًدا من 
اأعظم الأ�شلحة التي لنا لكي نحارب بها الإحباط والكتئاب.

ته  اإننا ن�شتدع��ي فعلًيا ح�شور اهلل لموقفنا، وهو ما يجلب لنا قوَّ
وا  و�شالمه وفرحه. يقول فيلبي 4: 4 » اِْفَرُحوا ِفي اٱلرَّبِّ ُكلَّ ِحيٍن ]�ُشرُّ

ا: اٱْفَرُحوا«. ْي�شً ُقوُل اأَ وا�شعدوا فيه[، َواأَ

اإن ت�شبيح الرب و�شط األمنا هو اأعظم �شيء يمكن اأن نفعله. لماذا؟ 
لأنن��ا عندما نختار اأن نثبت انتباهن��ا على اهلل، ونفرح بالخير الذي 

فعله، فاإننا نجعله اأكبر من م�شكالتنا.

الحقيق��ة ه��ي اأن اهلل دائًم��ا �شالح، بغ�س النظ��ر عما يحدث في 
حياتن��ا. اإنه هو م�شدر فرحنا، ون�شتطيع اأن نرك�س اإليه ليغيثنا في 

اأي وقت نحتاج فيه اإلى هذا.

يقودن��ي هذا اإلى مزمور 16: 11. يق��ول: »اأََماَمَك ]في مح�شرك[ 
َلى اٱْلأََبِد«. �ِشَبُع �ُشُروٍر. ِفي َيِميِنَك ِنَعٌم اإِ

عندم��ا نتعب��د هلل، فاإنن��ا ن�شتدع��ي ح�ش��وره اإل��ى حياتن��ا. وهو 
ي�شتبدل الإحباط والحزن بفرح��ه و�شالمه. فيمنحنا الرجاء، ويخلق 

في ظروفنا حياًة جديدة.

ل ن�شتطي��ع دائًم��ا اأن نغي��ر كل م��ا يح��دث حولنا، لك��ن ح�شور 
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اهلل �ش��وف يغيرن��ا – يغير كيفية تفكيرنا، وكيفي��ة �شعورنا، وكيفية 
نظرتنا اإلى ظروفنا.

دع اهلل ياأخذ األمك
ل��ن تخلو حياتنا بالتم��ام اأبًدا من اختبار الأل��م، اأو خيبة الأمل، 

لكننا ل يجب اأن ن�شمح لما يحدث اليوم اأن يف�شد الغد.

اأمامنا اختي��ار. ن�شتطيع اأن نحول الأمور فعلًيا عن طريق اتخاذ 
ق��رار، ب��اأن نترك المواق��ف الت��ي �شببت لن��ا الإحب��اط اأو الكتئاب، 

ونتقدم لالأمام نحو الأمور ال�شالحة، التي خططها اهلل لم�شتقبلنا.

ك��م اأحب 1بطر�س 5: 9، الذي يقول اإننا يجب اأن نقاوم ال�شيطان 
من��ذ البداية. من المهم للغاية اأن نق��اوم م�شاعر الإحباط والكتئاب 
عل��ى الف��ور، لأنن��ا كلما �شمحن��ا لها اأن تبق��ى لوقت اأط��ول، �شارت 

مقاومتها اأ�شعب!

قل��ت هذا م��راًرا ل�شن��وات: اإذا لم ت�شم��ح لل�شيط��ان اأن يبهرك بما 
يفعله، لن ي�شتطيع اأن يقمعك؛ واإذا لم ي�شتطع اأن يقمعك، لن ي�شتطيع 

اأن يحبطك.

ف��ي المرة القادمة التي تواجه فيه��ا موقًفا يمثل خطًرا ُيمكن اأن 
يحني��ك، اتخذ قراًرا اأن تلتفت اإلى الروح القد�س، وت�شمح له اأن يمالأك 
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بالرج��اء. اإختر اأن توؤمن بما يقوله اهلل بدًل من م�شاعرك. امالأ ذهنك 
وفمك باأمور اإيجابية مليئة بالرجاء من كلمة اهلل.

لي���س علي��ك اأن ت�شم��ح لالإحباط والكتئ��اب اأن يحكم��ا حياتك. 
ُعك من الداخل  عندما »تجري الحياة«، دع اإله كل رجاء يقويك وُي�شِجّ

قبل الخارج.

لأن��ه مهم��ا كان م��ا تجتاز فيه، ف��اإن اهلل م�شتع��د وراغب في اأن 
ي�شاعدك اأن تاأخذ األمك.. وتحوله اإلى �شيء عظيم.
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اخلتام
هل جتتاز يف وقت �صعب؟

اإن كن���ت تجتاز االآن في وقت �س���عب، اأري���دك اأن تعرف اأن اهلل 
يحبك. اإنه يرى م��ا تمر به، هو معك، ويريد اأن ي�شاعدك في المو�شع 

الذي اأنت فيه.
يق��ول مزم��ور 34: 18 »َقِريٌب ُهَو اٱل��رَّبُّ ِمَن اٱْلُمْنَك�ِش��ِري اٱْلُقُلوِب، 

وِح«. عندما نتاألم، يتاألم اهلل معنا. َوُيَخلِّ�ُس اٱْلُمْن�َشِحِقي اٱلرُّ
ربما تواجه الآن ما يبدو اأنه موقف م�شتحيل. لكنني اأريدك اأن تعرف اأن 
اهلل ي�شتطيع اأن يجدد كل �شيء. ي�شتطيع اأن ياأخذ م�شكلتك ويحولها اإلى خير.
اإن كن��ت تتعام��ل مع ظروف �شعب��ة، اأو �شيء يه��ددك، اأو يطغى 

عليك، اأ�شجعك اأن تق�شي لحظات قليلة لت�شلي الآن:
اأيه��ا الآب، اإنن��ي اأحت��اج اإلي��ك الآن. اأن��ت تق��ول اإنك 
تحبن��ي وتران��ي تماًما كما اأن��ا. وبالرغم مم��ا اأ�شعر 
ب��ه، فاإنن��ي اأختار اأن اأ�شدق كلمت��ك. في مواجهة كل 
م��ا اأجت��از فيه، اأتطل��ع اإلي��ك اأن تعينني. اأحت��اج اإلى 
قوت��ك لكي اأتعامل م��ع كل ما يبدو اأكب��ر بكثير مني 
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الآن. �شاعدن��ي اأن اأُثّب��ت عين��يَّ علي��ك. اأرج��وك اأعلن 
عن��ي في الطريق الذي اأمامي.  عن حقيقتك لي.. و�شِجّ
�شاعدن��ي اأن اأختبر محبتك وح�شورك ب�شكل ملمو�س. 

اأقدم لك كل نف�شي. في ا�شم ي�شوع، اآمين.
ا اأن تق�شي بع�س الوق��ت في قراءة الن�شو�س  ُعك اأي�شً كم��ا اأُ�شِجّ
الكتابي��ة التالي��ة. اأ�شتطي��ع اأن اأق��ول م��ن واقع خبرت��ي اإن كلمة اهلل 
�ش��وف تغير حياتك – تغي��ر الطريقة التي تفكر به��ا، والطريقة التي 

ت�شُعر بها، بل حتى الطريقة التي ترى بها م�شتقبلك.
اأُح��ب اإرميا 29: 11. يقول اإن اهلل لدي��ه خطة �شالحة لم�شتقبلك – 

اأفكار �شالم.. اأفكار تجلب لك الرجاء.
تذّك��ر دائًم��ا اأن اهلل ف��ي �شفك. اإن��ه اإل��ه الم�شتحي��ل.. وال�شخ�س الذي 

ي�شتطيع اأن ُيخرج من اأي موقف معجزة.
اهلل يحبك

ْحَمَة«. ًة اأَْحَبْبُتِك، ِمْن اأَْجِل َذِلَك اأََدْمُت َلِك اٱلرَّ ًة اأََبِديَّ »َمَحبَّ
اإرميا 31: 3

ا اإِْح�َشاِني  »َف��اإِنَّ اٱْلِجَباَل َت��ُزوُل، َواٱْلآَكاَم َتَتَزْع��َزُع، اأَمَّ
.» َفاَل َيُزوُل َعْنِك.. َقاَل َراِحُمِك اٱلرَّبُّ

اإ�شعياء 54: 10
َما ِهَي  َك. اأَ »َتَيَهاِن��ي َراَقْبَت. اٱْجَعْل اأَْنَت ُدُموِعي ِفي ِزقِّ

ِفي �ِشْفِرَك؟«
مزمور 56: 8
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ْرُتَك ِفي اٱْلَبْطِن َعَرْفُتَك ]ور�شيت اأن تكون  وَّ »َقْبَلَم��ا �شَ
�ْشُتَك«. ِحِم َقدَّ اأداة لي[، َوَقْبَلَما َخَرْجَت ِمَن اٱلرَّ

اإرميا 1: 5
اهلل �شوف يعينك

ْدُتَك  يَّ ْت ِلأَنِّي اإَِلُه��َك. َقْد اأَ نِّي َمَع��َك. َل َتَتَلفَّ »َل َتَخ��ْف ِلأَ
ْدُتَك ِبَيِميِن ِبرِّي«. َواأََعْنُتَك َوَع�شَ

اإ�شعياء 41: 10
ا،  ��ا اإَِذا �ِش��ْرُت ِفي َواِدي ِظلِّ اٱْلَم��ْوِت َل اأََخاُف �َشرًّ »اأَْي�شً

َك اأَْنَت َمِعي«. ِلأَنَّ
مزمور 23: 4
»َطَلْبُت اإَِلى اٱلرَّبِّ َفاٱ�ْشَتَجاَب ِلي، َوِمْن ُكلِّ َمَخاِوِفي اأَْنَقَذِني«.
مزمور 34: 4
»اإَِذا اٱْجَتْزَت ِفي اٱْلِمَياِه َفاأََنا َمَعَك، َوِفي اٱْلأَْنَهاِر َفاَل َتْغُمُرَك. 

اِر َفاَل ُتْلَذُع، َواٱللَِّهيُب َل ُيْحِرُقَك«. اإَِذا َم�َشْيَت ِفي اٱلنَّ
اإ�شعياء 43: 2

اهلل هو رجاوؤك
��ي َعَرْفُت اٱْلأَْفَكاَر اٱلَِّتي اأََنا ُمْفَتِكٌر ِبَها َعْنُكْم، َيُقوُل  »ِلأَنِّ

، ِلأُْعِطَيُكْم اآِخَرًة َوَرَجاًء«. ، اأَْفَكاَر �َشاَلٍم َل �َشٍرّ اٱلرَّبُّ
اإرميا 29: 11

ُه ]اهلل نف�شه[ َقاَل: »َل اأُْهِمُلَك َوَل اأَْتُرُكَك««. »ِلأَنَّ
عبرانيين 13: 5
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ُه َلْي�َس �َشْيٌء َغْيَر ُمْمِكٍن َلَدى اٱهلِل«. »ِلأَنَّ
لوقا 1: 37

َك ]تحرر من ثقله[ َفُهَو َيُعوُلَك«. »اأَْلِق َعَلى اٱلرَّبِّ َهمَّ
مزمور 55: 22

ِكُل«. »ِفي َيْوِم َخْوِفي، اأََنا َعَلْيَك اأَتَّ
مزمور 56: 3

اهلل هو عزاوؤك وقوتك
»َي�ْشِفي اٱْلُمْنَك�ِش��ِري اٱْلُقُلوِب، َوَيْجُب��ُر َك�ْشَرُهْم ]فيعالج 

األمهم واأحزانهم[«.
مزمور 147: 3
ًة ...  ِة ُيَكثِّ��ُر �ِشدَّ »ُيْعِط��ي اٱْلُمْعِي��َي ُق��ْدَرًة، َوِلَعِديِم اٱْلُق��وَّ
ًة. َيْرَفُع��وَن اأَْجِنَحًة  ��ا ُمْنَتِظُرو اٱل��رَّبِّ َفُيَجدُِّدوَن ُقوَّ َواأَمَّ
وَن َوَل َيْتَعُبوَن. َيْم�ُشوَن َوَل ُيْعُيوَن«. �ُشوِر. َيْرُك�شُ َكاٱلنُّ
اإ�شعياء 40: 29، 31
ِقيِل��ي اٱْلأَْحَماِل،  »َتَعاَل��ْوا اإَِليَّ يا َجِمي��َع اٱْلُمْتَعِبيَن َواٱلثَّ

َواأََنا اأُِريُحُكْم ]اأريح نفو�شكم واأنع�شها[«.
متى 11: 28
ْيَقاِت ُوِجَد �َشِديًدا«. ٌة. َعْوًنا ِفي اٱل�شِّ »اٱهلُل َلَنا َمْلَجاأٌ َوُقوَّ
مزمور 46: 1
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�صالة لطلب اخلال�س
اإن اهلل يحبك، ويريد اأن تكون له علقة �سخ�س���ية معه. اإن كنت 
��ا لك، ت�شتطيع اأن تفعل هذا الآن. فقط  ل��م تقبل ي�شوع الم�شيح مخلِّ�شً

افتح قلبك له و�شلِّ هذه ال�شالة..
»اأيه��ا الآب، اأن��ا اأعل��م اأنن��ي اأخطاأت اإلي��ك. اأرج��وك اأن تغفر لي. 
اغ�شلن��ي فاأطهر. اأعدك اأن اأثق ف��ي ي�شوع ابنك. اأوؤمن اأنه مات لأجلي 
– حم��ل عن��ي خطيتي عندما م��ات على ال�شليب. اأوؤم��ن اأنه قام من 
الأم��وات. اإنن��ي اأُ�َشِلّم حيات��ي لي�ش��وع الآن. اأ�شكرك اأيه��ا الآب لأجل 
عطي��ة الغفران والحياة الأبدية التي تقدمها لي. من ف�شلك �شاعدني 

اأن اأحيا لأجلك. في ا�شم ي�شوع، اآمين«.
اإن كن��ت ق��د �شليت هذه ال�شالة من قلب��ك، فقد قبلك اهلل وطهرك 
وح��ررك م��ن عبودي��ة الم��وت الروح��ي. اق���سِ وقًتا في ق��راءة هذه 
الأجزاء الكتابية ودرا�شتها، واطلب من اهلل اأن يتكلم اإليك، واأنت ت�شير 

معه في هذه الرحلة في حياتك الجديدة.
اأف�ش�س 1: 14كورنثو�س 15: 3-4يوحنا 3: 16

1يوحنا 4: 14-115يوحنا 1: 9اأف�ش�س 2: 9-8
1يوحنا 5: 12-113يوحنا 5: 1
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اطل��ب م��ن اهلل اأن ي�شاع��دك اأن تج��د كني�ش��ة جيدة موؤمن��ة بالكتاب 
المقد���س؛ حتى يمكن��ك اأن تت�شجع على النمو ف��ي عالقتك بالم�شيح. 
اإن��ه دائًما معك. �شيقودك يوًما بي��وم، ويريك كيف تحيا الحياة التي 

ذخرها لك بملئها!

اإن كن��ت م�شتع��ًدا اأن تبداأ رحلت��ك ال�شخ�شية مع ي�ش��وع، اأو ربما 
تريد اأن تتعرف عليه ب�شورة اأعمق، قم بزيارة:

joycemeyerarabic.org 
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عن امل�ؤلفة
جوي���س ماي��ر كاتب��ة حقق��ت اأف�ش��ل المبيعات بح�ش��ب �شحيفة 
نيوي��ورك تايم��ز، وه��ي واح��دة م��ن ُرواد معلم��ي الكت��اب المقد�س 
ف��ي العالم. ُتق��دم جوي�س ماير، من خ��الل خدماته��ا، تعليًما عملًيا 
و�شريًح��ا، اإذ ت�شارك بانفت��اح باختباراتها، وت�شاعد ماليين النا�س 
عل��ى تطبيق المب��ادئ الكتابي��ة على مواق��ف حياتهم، لك��ي يجدوا 
الرجاء والتعوي�س من خالل ي�شوع الم�شيح. ظل كتابها معركة الذهن 
دائًم��ا على قائمة اأف�ش��ل المبيعات، حيث يعلِّم النا�س كيف يك�شبون 
الحرب في اأذهانهم، وكيف »يفك��رون فيما َي�شغلهم«. عقدت جوي�س 
موؤتم��رات كثيرة عب��ر الوليات المتح��دة الأمريكية، وح��ول العالم، 
وُيب��ث برنامجها بعن��وان ا�شتمتع بحياتك كل ي��وم على التليفزيون 
والإذاعة والإنترنت للماليين باأكثر من 100 لغة. كما اأنها األفت اأكثر 

من 130 كتاًبا، ُترجمت اإلى اأكثر من اإجمالي 155 لغة.
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خدمات ج�ي�س ماير

ن�سارك بالم�سيح – نحب النا�س
اإن دعوة خدمات جوي�س ماير هي م�شاركة الإنجيل وتلمذة الأمم 

وتو�شيل محبة الم�شيح.

من خ��الل و�شائل الإع��الم، نق��وم بتعليم النا�س كي��ف يطبقون 
الح��ق الكتاب��ي على كل جان��ب من حياته��م، ون�شجع �شع��ب اهلل اأن 
يخدم��وا العالم م��ن حولهم. من خ��الل ذراعنا الكرازي، ي��د الرجاء، 
نوف��ر معون��ات اإن�شاني��ة عالمي��ة، ونطعم الجي��اع، ونك�ش��و الفقراء، 
ونخ��دم الم�شني��ن، والأرام��ل والأيت��ام، ون�ش��ل اإل��ى النا���س من كل 

الأعمار في كل مناحي الحياة.

تق��وم خدمات جوي���س ماير عل��ى اأ�شا�س الإيم��ان، وال�شتقامة، 
والداعمين المكر�شين الذين ي�شتركون معها في هذه الدعوة.

* * *

للح�ش��ول على ت�شجيع اإ�شافي م��ن خدمات جوي�س ماير، يرجى 
زيارة:

joycemeyerarabic.org
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للأوقات ال�صعبة

ل�سَت وحدَك!
ه��ل تجت��از في وقت �س��عب؟ �س��واء كن��ت تتعامل م��ع ماأ�س��اة لم تكن 
متوقعة، اأو م�س��كلة �سحية متاأ�سلة، اأو حتى تت�ساءل من اأين �ستح�سل على 
وجب��ة الطعام القادمة، ال يري��دك اهلل اأن تواجه المعركة وحدك. بل اإن اأعظم 
�س��يء ن�ستطيع اأن نفعله هو اأن ن�سع ثقتنا فيه، عالمين اأنه معنا، ون�ستطيع 

اأن نظل مملوئين بالرجاء.

في هذا الكتاب، تعلمنا جوي�س ماير:

كيف ننال تعزية اهلل في االأوقات ال�سعبة. 	•

اإلى تغيير كامل ليومك. كيف يوؤدي تغيير نظرتك للأمور  	•

كيف تبداأ من جديد وتترك الما�سي وراء ظهرك. 	•

المفاتيح الكتابية لمحاربة االكتئاب واالإحباط. 	•

اأًي��ا كان م��ا تجت��از فيه، �سوف ي�ساع��دك هذا الكتاب عل��ى اأن ترفع �سقف 
توقعاتك، وال تياأ�س اأبًدا من اهلل. في النهاية، اإنه هو "اإله الرجاء" )انظر رومية 

١٥: ١٣(، وهو الذي ي�ستطيع اأن ياأخذ ظروفك، ويحولها اإلى اأمر عظيم.

خدمات جوي�س ماير
ن�سارك بالم�سيح – نحب النا�س




