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فكر امل�سيح

ِّمَهُ؟ وأمّا نَحنُ فلَنا فِكرُ  َّهُ مَنْ َعرََف فِكرَ الرَّبِّ فيَُعل "ألن
املَسيِح"

)1كورنثوس 2: 16(.

ل بد اأنك عزمت على اأن تختار الأفكار ال�سليمة، لذلك 
نظر  وجهة  من  ال�سحيحة  الأفكار  يف  نتاأمل  دعونا 
اهلل. ومن املوؤكد اأن هناك نوعية من الأفكار مل تخطر 
على بال امل�سيح اأثناء حياته على الأر�ض. فاإن اأردنا 
اأن نتبع خطاه، علينا اأن نبداأ بالتفكري كما كان هو 

يفكر.
امل�سيح  "كان   : قائلاً م�ستحيل  اأمر  اأنه  تعتقد  ورمبا 
طريقة  اأطور  اأن  تق�سدين  رمبا  �سيء.  كل  يف  كاملاً 

تفكريي. فم�ستحيل اأن اأفكر مثلما فكر امل�سيح".
ا  تقول كلمة اهلل اإن لنا فكر امل�سيح، واأنه اأعطانا قلباً
ا جديدة.  "وأُعطيكُْم قَلًبا جديًدا، وأجَعلُ  ا وروحاً جديداً
روًحا جديدَةً في داِخِلكُْم، وأنِزُع قَلَب الََجِر ِمنْ َلِمكُْم 
داِخِلكُْم،  في  روحي  وأجَعلُ  َلٍم.  قَلَب  وأُعطيكُْم 
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أحكامي  وحتفَظونَ  فرائضي،  في  تسلُكونَ  وأجَعلُكُْم 
وتعمَلونَ بها" )حزقيال36: 26- 27(.

يتمتع كل موؤمن بطبيعة جديدة التي هي طبيعة اهلل 
التي نلناها بالولدة اجلديدة. ويعلم اهلل اأننا �سنحتاج 
اإىل قلب )ذهن( جديد وروح جديدة حتى ن�سلك بح�سب 
)رومية  يف  الكتاب  يتحدث  كما  وفرائ�سه.  و�ساياه 
8: 6( عن اهتمامات اجل�سد )فكر اجل�سد( واهتمامات 
الروح )فكر الروح(. ويقول اإن اهتمام اجل�سد هو موت 
واهتمام الروح هو حياة. فاإن ا�ستطعنا التمييز بني 
املوت واحلياة جنحنا يف اإحراز تقدم يف علقتنا مع 

امل�سيح.
عن  توقف  املوت،  اإىل  توؤدي  اأ�سياء  تفعل  كنت  فاإن 
توؤدي  اأفكار  ذهنك  تراود  وعندما  الفور  على  فعلها 
اإىل املوت، اعلم اأنها لي�ست بح�سب اهتمامات الروح. 
اأفكر  اأين  نفرت�ض  دعونا  ال�سابقة،  الفكرة  ول�رشح 
اآخر. وكلما فكرت  الواقع عليَّ من �سخ�ض  الظلم  يف 
لهذا  كراهيتي  و�سدة  بالغ�سب  �سعرت  املو�سوع  يف 
ا  ال�سخ�ض. فاإن كنت قادرة على التمييز، اأدركت فوراً
اأن ذهني قد امتلأ باأمور توؤدي اإىل املوت، واأن م�ساعر 
احلزن وال�سيق والغ�سب والإرهاق ال�سديد دون �سبب 
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وا�سح كلها ثمار التفكري اخلاطئ. ولكن اإن كنت اأفكر 
 ، يف كم الربكات والإح�سانات التي اأنعم اهلل بها عليَّ
ف�سوف اأدرك اأن ذهني ميتلئ باأمور توؤدي اإىل احلياة.
ا لكل موؤمن اأن مييز بني املوت واحلياة.  من املهم جدًّ
وقد ق�سد امل�سيح اأن منتلئ باحلياة عندما و�سع يف 
بنف�ض  نفكر  اأن  ميكننا  وهكذا  امل�سيح.  فكر  اأذهاننا 
الطريقة التي كان امل�سيح يفكر بها اأثناء حياته على 

الأر�ض.
التي  بالأ�سياء  قائمة  �ستجد  التالية  ال�سفحات  ويف 

يجب اأن تعملها اإن اأردت اأن يكون لك فكر امل�سيح:-

1- لتكن اأفكارك اإيجابية
لم  إْن  مًعا  اثناِن  يَسيرُ  "هل  عامو�ض:  النبي  ت�سائل 
يتواَعدا؟"  )عاموس 3: 3(.   فاإن اأراد الإن�سان اأن تكون 
اأفكاره  اأن  املوؤكد  فمن  امل�سيح،  فكر  ح�سب  اأفكارة 

�ستكون اإيجابية.
ول ميكن اأن اأقول ما يويف الإيجابية حقها. فاإن كنت 
ا مثل اهلل، عليك اأن ت�سبط نف�سك  تريد اأن تكون اإيجابيًّ
على نف�ض املوجة معه وتفكر بطريقة اإيجابية. عليك 
اأن تكون �سخ�سية اإيجابية بوجه عام. لتكن اأفكارك 
وانتظاراتك  توقعاتك  ولتكن  اإيجابية  وم�ساعرك 
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ا، ا�سرتك يف املحادثات الإيجابية فقط. اإيجابية اأي�ساً
واأفكاره، فاحتمل  اإيجابيًّا يف م�ساعره  كان امل�سيح 
عندما  ال�سخ�سية  وامل�ساكل  ال�سعاب  من  الكثري 
تلميذه  عنه  تخلى  وعندما  الآخرون،  عليه  كذب 
وهو حمتاج اإليهم وعندما �سخر منه النا�ض واأ�ساءوا 
امل�سجعة،  غري  الأخرى  الأمور  من  كثري  ويف  فهمه، 
كلماته  وكانت  الوقت،  طوال  ا  اإيجابيًّ ظل  ولكنه 

م�سجعة، كما اأنه كان يعطي الرجاء لكل من حوله.
اإيجابي؛ ففي  اإن فكر امل�سيح املوجود فينا هو فكر 
كل مرة ل ن�سلك بفكر امل�سيح جند فيها اأنف�سنا نفكر 
الكتئاب،  من  الب�رش  مليني  يعاين  �سلبية.  بطريقة 
و�سبب ذلك هو ال�سلبية التي يعي�سون فيها، اإل اإن كان 
ا فمن املوؤكد  ا. وحتى اإن كان ال�سبب طبيًّ ال�سبب طبيًّ

ا. اأن ال�سلبية تزيد احلالة �سوءاً
راأ�سنا  ورافع  جمدنا  هو  الرب  اإن  املرمن  يقول 
اأن يرفع رجاءنا وم�ساعرنا  )مزمور3: 3( فهو يريد 
وكل  وقلوبنا  واأيادينا  واأفكارنا  املزاجية  وحالتنا 
حياتنا. هو رافع حياتنا. اأما اإبلي�ض فرييد اأن ينك�سها 
ال�سلبية يف احلياة  الأحداث واملواقف  وهو ي�ستخدم 
"الكاآبة"  القامو�ض  ويعرف  بالكاآبة.  ي�سيبنا  حتى 
قامو�ض  ويعرف  الروح،  يف  وحزن  انك�سار  باأنها 
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وب�سرت املكتئب باأنه ال�سخ�ض الذي يعي�ض يف م�ستوى 
روحي ونف�سي اأقل من املحيطني به، مبعنى ال�ساآلة. 
م�ستوى  يف  والعي�ض  والنك�سار  الغرق  تعني  الكاآبة 
ن�سمح  ال�سلبية  للأفكار  ن�ست�سلم  فعندما  �سحل. 
حتل  ولن  �سحلة.  م�ستويات  يف  تغو�ض  اأن  لأنف�سنا 

ال�سلبية م�ساكلنا لكنها �ستزيد منها.

التغلب على االكتئاب
ا حلالة الكتئاب  يعطي )مزمور143: 3- 10( و�سفاً
وكيفية التغلب عليها. فلندر�ض هذا اجلزء بالتف�سيل 

ون�رشح اخلطوات العملية للتغلب على الكتئاب:

)اأ ( حدد طبيعة امل�سكلة و�سببها:
األرِض  إلَى  سَحَق  نَفسي.  اضَطَهدَ  قد   َّ الَعدو "ألنَّ 
الدَّهِر"   منذُ  املوتَى  ِمثلَ  لُماِت  الظُّ في  أجلََسني  َحياتي. 

)مزمور143: 3(.

فال�سخ�ض الذي يجل�ض يف الظلمات مثل املوتى هو 
اأن  ولحظ  اكتئاب.  بحالة  م�ساب  �سخ�ض  بالتاأكيد 

ال�سبب يف هذا الكتئاب هو عدونا اإبلي�ض.
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)ب ( اعرف اأن الكاآبة ت�سلبك احلياة والنور:
داِخلي  في  حتَيَّرَ  احلزن(.  )اكتنفها  روحي  فيَّ  "أعيَْت 

قَلبي" )مزمور143: 4(.
ي�سيطر الكتئاب على قوة الإن�سان الروحية وحريته. 
ولكن  اهلل.  بقوة  معزَّزة  قوية  ا  روحاً اهلل  اأعطانا  لقد 
اإبلي�ض ي�سعى لل�سيطرة على هذه القوة واحلرية التي 
لنا يف امل�سيح باأن ميلأ اأذهاننا بالظلمة وال�سلل. 
اأن ن�سعر بها  الكاآبة مبجرد  اأن تقاوم م�ساعر  فيجب 
كان  اأطول،  ا  وقتاً داخلنا  يف  ظلت  فكلما  قلوبنا.  يف 

من ال�سعب علينا اأن نقاومها.

)ج( تذكر االأوقات ال�سعيدة:
َّرُت أيّاَم الِقدَِم. لِهجُت بكُلِّ أعمالَِك. بَصنائِع يَدَيَك  "تذَك

أتأمَّلُ" )مزمور143: 5(.
هنا يعربرِّ املرمن عن رد فعله جتاه احلالة التي �سعر 
بها. فالتذكرة والتاأمل كلها من وظائف الذهن. لقد 
عرف اأن اأفكاره توؤثر يف م�ساعره، فظل يفكر يف ما 
ي�ساعده على التغلب على الهجمات التي �سنها اإبلي�ض 

على ذهنه.
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)د ( �سبِّح الرب يف وقت امل�ساكل:
يابَِسٍة"  كأرٍض  نَحوك  نَفسي  يَدَيَّ،  إلَيَك  "بََسطُت 

)مزمور143: 6(.
ا للرب  عرف املرمن اأهمية الت�سبيح، فرفع يده م�سبحاً
قادر  فالرب وحده  له.  احلقيقي  احتياجه  معلناًا عن 

اأن ي�سبع حياته.
لأنهم  بالكتئاب  النا�ض  ي�سعر  الأحيان  معظم  يف 
يبحثون  وعادةاً  احتياجاتهم  ي�سد  عمن  يبحثون 
الرب: قال  م�ساكلهم.  يزيد  مما  اخلاطئ  الجتاه  يف 
َّيِن: ترَكوني أنا يَنبوَع املياِه الَيَِّة،   "ألنَّ َشعبي َعِملَ َشر
)إرميا  ماًء"  تضبُُط  ال  َّقًَة  مَُشق أبآرًا  أبآرًا،  ألنفُِسِهْم  ليَنقُروا 

 .)13 :2
�سوى  عط�سانة  ا  نف�ساً يروي  اأن  اأحد  ي�ستطيع  فل 
اأنه يقدر  الرب. لذلك ل تنخدع باأي �سيء اآخر تعتقد 
بخيبة  �ست�ساب  يفعل،  مل  ولكنه  احتياجك  ي�سدد  اأن 
الكتئاب. اإىل  ا  حتماً �ستوؤدي  الأمل  وخيبة  الأمل. 

)هـ ( اطلب من الرب اأن يعينك:
وجَهَك  حتُجْب  ال  روحي.  فنيَْت   . يارَبُّ أِجبني  "أَسِرْع 

" )مزمور143: 7(. َعنِّي، فأُشِبهَ الهابِطنيَ في اجلُبِّ
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 يطلب املرمن املعونة من الرب طالًبا منه أن يسرع ألنه لن 
يستطيع الصمود أكثر من ذلك.

)و ( ا�ستمتع ل�سوت الرب:
َّلُت. َعرِّفني  ِّي علَيَك توَك "أسِمعني رَحمَتََك في الَغداِة، ألن
ِّي إلَيَك رَفَعُت نَفسي" )مزمور  الطريَق التي أسلُُك فيها، ألن

.)8 :143
يوؤكد  الرب،  �سوت  ل�سماع  يحتاج  اأنه  املرمن  يعرف 
الرب  رعاية  اإىل  حاجة  يف  فهو  واأمانته،  حمبته  له 

وقيادته.

)ز ( اطلب خال�ص نف�سك:
التَجأُت"  إلَيَك   . يارَبُّ أعدائي  ِمنْ  "أنِقذني 

)مزمور 143: 9(.
مرة اأخرى يعلن املرمن اأن الرب وحده يقدر اأن ينقذه 
ويخل�سه. لحظ اأنه طوال املحنة مل يركز اأفكاره على 

م�ساكله بل على الرب.

)ح ( اطلب حكمة من الرب، ومعرفة وقيادة:
ََّك أنَت إلَهي. روُحَك الّصالُِح  ِّمني أْن أعمَلَ رِضاَك، ألن "َعل
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يَهديني في أرٍض مُستَويٍَة" )مزمور143: 10(.
رمبا ي�سري املرمن هنا اإىل اأنه خرج عن م�سيئة الرب، 
وفتح الباب اأمام اإبلي�ض ليهاجم نف�سه. ولكنه يريد اأن 
اأنه املكان  اأخرى مل�سيئة اهلل، عندما علم  يعود مرةاً 
اأن يهديه ويجعل  الوحيد الأمني. ثم يطلب من الرب 
اأر�ض  يف  "يهديني  معنى  وهذا  م�ستقرة،  م�ساعره 

م�ستوية" اأي ثبات امل�ساعر وعدم تذبذبها.

ا�ستخدم ا�سلحتك
باهلِل  قادِرَةٌ  بل  ًَّة،  َجَسدي ليسْت  مُحارَبَتِنا  أسِلَحُة  "إذ 
علَى َهدِم ُحصوٍن. هادِمنيَ ُظنونًا وكُلَّ ُعلٍو يَرتَِفُع ِضدَّ 
املَسيِح"  إلَى طاَعِة  فِكٍر  كُلَّ  ومُستأِسرينَ  اهلِل،  مَعِرفَِة 

)2 كورنثوس10: 5-4(.

ُيدخلهم  اأن  يف  لينجح  الب�رش  مليني  اإبلي�ض  ي�سيب 
اأحد  النتحار  يكون  وعادةاً  والياأ�ض.  الظلمة  اإىل 
نتائج ال�سعور بالكتئاب. وي�سعر ال�سخ�ض الذي ُيقدم 
على النتحار باأن ل رجاء له. فل تن�َض اأن امل�ساعر 
اأر�ض  هو  والعقل  �سلبية.  اأفكار  نتاج  هي  ال�سلبية 
الذي تدور فيه احلرب. وقد يكون  املعركة، واملكان 
اأن  الآن  تختار  ل  فلماذا  تنهزم.  وقد  حليفك  الن�رش 
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كل  وت�ستاأ�رش  �سلبي  فكر  كل  ترف�ض  ا،  اإيجابيًّ تكون 
فكر لطاعة امل�سيح )2كورنثو�ض10: 5(.

2- ليكن لك فكر امل�سيح
ٌِّل"  َّهُ علَيَك مُتَوَك ًا، ألن ًا سامِل َِّن حتفَُظهُ سامِل "ذو الرّأِي املُمَك

)إشعياء26: 3(.
ال�سماوي. ومن  باأبيه  م�ستمرة  للم�سيح علقة  كانت 
اأن  اأن تكون لك علقة مع �سخ�ض دون  غري املمكن 
الوقت. فعندما يكلمني زوجي بينما  تفكر فيه طول 
نقول  اأن  ميكن  ل  اآخر  باأمر  من�سغلاً  ذهني  يكون 
الهتمام  اأِعره  مل  لأين  البع�ض،  بع�سنا  ن�سارك  اإننا 
تكون  امل�سيح،  مع  �رشكة  لنا  تكون  فعندما  الكايف. 

اأفكارنا مرتكزة على اهلل وعلى اأعمال يديه.

تاأمل يف اهلل ويف اأعمال يديه
وبَشفَتَيْ  نَفسي،  تشبَُع  ودََسٍم  َشحٍم  ِمنْ  "كما 
فِراشي،  علَى  ذَكَرتَُك  إذا  فمي.  يَُسبُِّحَك  ااِلبتِهاِج 

هِد ألَهُج بَك"  )مزمور63: 5، 6(. في السُّ
ُناجي"  أ وبَصنائِعَك  أفعالَِك،  بجميِع  "وألَهُج 

)مزمور77: 12(.
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"بوَصاياَك ألَهُج، وأاُلِحُظ ُسبُلَك" )مزمور 119: 15(.
بَصنائِع  أعمالَِك.  بكُلِّ  لِهجُت  الِقدَِم.  أيّاَم  َّرُت  "تذَك

يَدَيَك أتأمَّلُ" )مزمور143: 5(.
ويلهج  الرب  ي�سبح  ا  دائماً كان  اأنه  املرمن  يخربنا 
باأعمال يديه وبطرقه واأفعاله. فيا له من اأمر م�سجع 

اأن تفكر يف �سلح اهلل ويف عظمة اأعمال يديه!
وكم اأحب م�ساهدة برامج التلفاز التي تعر�ض مناظر 
من الطبيعة واحليوانات والبحار، لأنها ت�سهد بعظمة 
على  قادر  واأنه  املخلوقات،  �سنع  يف  وتفرده  اهلل 

حمل كل هذه الأ�سياء بكلمة قدرته )عربانيني1: 3(.
ب�سفة  واأعماله  اهلل  عظمة  يف  نتاأمل  اأن  ونحتاج 
اإن  اأفكارنا وحياتنا  ا من  واأن جنعلها جزءاً منتظمة، 

اأردنا اأن نخترب الن�رشة يف حياتنا.

"أمّا   :)15 )مزمور17:  قلبي  اإىل  املحببة  الآيات  من 
)يل  بَشبَِهَك   استَيقَظُت  إذا  أشبَُع  وجَهَك.  أنُظرُ  فبالِبرِّ  أنا 
�رشكة حلوة معك(". وكم كانت اأيامي تعي�سة عندما 
كنت اأفكر يف كل امل�ساكل وامل�ساعب التي تنتظرين 
اأ�ستيقظ يف �سباح كل يوم جديد! ولكني  اأن  مبجرد 
بفكر  اأفكر  بداأت  عندما  و�سعادتي  بهجتي  ا�ستعدت 

امل�سيح مبعونة الروح القد�ض ال�ساكن بداخلي.
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فال�رشكة مع اهلل مع بداية كل يوم جديد ت�ساعد على 
التمتع باحلياة.

لتكن لك �رشكة مع اهلل
َّهُ  أنَطِلَق، ألن أْن  لكُْم  َخيرٌ  َّهُ  إن "لكني أقوُل لكُُم الَقَّ: 
إْن لم أنَطِلْق ال يأتيكُُم املَُعزِّي، ولكن إْن ذََهبُت أُرِسلُهُ 

إلَيكُم" )يوحنا16: 7(.
قال امل�سيح هذا قبل اأن ي�سعد اإىل ال�سماء ليجل�ض عن 
ميني الآب، ومن قوله هذا يت�سح لنا اأن اهلل ق�سد اأن 

تكون لنا �رشكة معه.
ول يوجد من هو اأقرب اإلينا من اأفكارنا. فاإن جنحنا 
�سمائرنا،  يف  �سيكون  بالرب  اأذهاننا  ملء  يف 
وال�سلم  ال�سعادة  جتلب  معه  ب�رشكة  و�سنتمتع 
ا معنا بح�سب  والن�رشة لنفو�سنا يف كل يوم. فهو دائماً
لن  ولكننا   .)5 )متى 28: 20 وعربانيني 13:  وعده 
يف  اأكون  فقد  فيه.  نفكر  مل  اإن  معنا  بوجوده  ن�سعر 
لأن  بوجوده،  اأ�سعر  ل  ولكني  ما  �سخ�ضٍ  مع  الغرفة 
فكري م�سغول باأمور اأخرى ورمبا اأغادر الغرفة دون 
اأنه كان هناك. هذا هو احلال يف علقتنا  اأعرف  اأن 
اأن  ولكننا نحتاج  ا معنا  دائماً اهلل فهو  و�رشكتنا مع 

نفكر فيه حتى ن�سعر بوجوده.
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3- تذكر اأن اهلل يحبك
طريق  عن  واأدركنا  )فهمنا  َعَرفنا  قد  "وَنحُن 
على(  واتكلنا  )اآمنا  دَّقنا  و�سَ والختبار(  امللحظة 
يف  َيثُبْت  وَمْن  ٌة،  بَّ حَمَ اهلُل  فينا.  هلِل  التي  َة  امَلَحبَّ

ِة، َيثُبْت يف اهلِل واهلُل فيِه" )1يوحنا 4: 16(. امَلَحبَّ
وما ينطبق على وجوده معنا ينطبق على حمبته لنا. 
فاإن مل نفكر يف حمبته لنا، ل ن�سعر بها ول نختربها. 
يعرفوا  اأن  اأف�س�ض  لأهل  ا  طالباً الر�سول  بول�ض  �سلَّى 
اهلل  اأولد  من  كم  ولكن  يحبنا.  فاهلل  لهم،  اهلل  حمبة 

ينق�سهم اإعلن حمبة اهلل يف حياتهم؟
التي  بالر�سالة  يخربين  اأن  الرب  من  طلبت  عندما 
فيه  بداأت  اأ�سبوع  اأول  يف  للنا�ض  اأنقلها  اأن  يريدين 
"اأخربي  قال:  اهلل"  كلمة  يف  "حياة  اجتماعات 
اأنك  يعلمون  هم  رب،  "يا  فقلت:  اأحبهم".  اأين  �سعبي 
ولي�ض  موؤثر  مو�سوع  عن  اأعظ  اأن  اأريد  فاأنا  حتبهم. 
عن مو�سوع در�ض مدار�ض اأحد مقتب�ض من )يوحنا3: 
16(!" فقال يل: "قليلون يعرفون مقدار حمبتي لهم، 
فلو علموا كم اأحبهم لختلف �سلوكهم كل الختلف".
اهلل،  حمبة  قبول  مو�سوع  درا�سة  يف  بداأت  وعندما 
وقادين  الأمر.  لهذا  �سديد  احتياج  يف  اأين  اأدركت 
الرب لقراءة ما جاء يف )1يوحنا4: 16( حيث يكتب 
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الر�سول اأننا يجب اأن ندرك مقدار هذه املحبة ونكون 
غري  ا  مبهماً ا  فهماً اهلل  ملحبة  فهمي  كان  لها.  واعني 
القوة  لنا هي  تكون حمبته  اأن  ق�سد  اهلل  ولكن  واٍع، 
نعرب  اأن  بها  ن�ستطيع  والتي  حياتنا،  يف  املحركة 

اأحلك الظروف واأق�سى التجارب لننال الن�رشة.
 : قائلاً  )35  :8 )رومية  يف  بول�ض  الر�سول  وي�سجعنا 
أم  َضيٌق  أم  أِشدَّةٌ  املَسيِح؟  مََحبَِّة  عن  سيَفِصلُنا  "مَنْ 
ثم  سيٌف؟"  أم  َخَطرٌ  أم  ُعرٌي  أم  جوٌع  أم  اضطِهادٌ 
جميِعها  هِذِه  في  "ولكننا   :)37 )ع  في  قائلاً  يستطرد 

يَعُظُم انتِصارُنا بالذي أَحبَّنا".
اأدركت  حتى  طويل  لوقت  املو�سوع  هذا  در�ست 
واعرتفت  فيها،  تاأملت  عندما  يل  اهلل  حمبة  وفهمت 
بها اأمام اجلميع. كما حفظت بع�ض الآيات الكتابية 
كلماتها  يف  وتاأملت  اهلل  حمبة  عن  تتحدث  التي 
ذلك  فعلت  وعندما  النا�ض  اأمام  بفمي  بها  واعرتفت 
لعدة �سهور زادت معرفتي مبحبة اهلل غري امل�رشوطة 
اأ�سبحت  والآن  حياتي.  يف  ا  واقعاً اأ�سبحت  اأن  اإىل 
اأحلك  ا يف حياتي حتى يف  ا ملمو�ساً واقعاً حمبته يل 
الظروف، فقد عرفت مقدار حمبته ولذلك مل اأعد اأعي�ض 

يف خوف.
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ال تخف
إلَى  اخلَوَْف  تطرَُح  الكاِملَُة  املََبَُّة  بل  املََبَِّة،  في  َخوَْف  "ال 

خارٍِج" )1يوحنا4: 18(.
اهلل يحب كل فرد فينا كما هو. فيخبرنا الكتاب املقدس 
َّهُ ونَحنُ بَعدُ ُخطاةٌ ماَت املَسيُح  َ مََحبَّتَهُ لنا، ألن أن "اهلَل بنَيَّ
الذي له فكر امل�سيح  8(. فاملوؤمن  )رومية 5:  ألجِلنا" 
ا يف قبح ذاته، ولكن اأفكاره �ستكون للرب  اأبداً ل يفكر 

ا ويتاأمل يف مكانته كابن اهلل. و�سيفكر دائماً

لتكن اأفكارك للرب ال للخطية
َّهُ َجَعلَ الذي لم يَعِرْف َخطيًَّة، َخطيًَّة ألجِلنا، لنَصيرَ  "ألن
َّ اهلِل فيهِ )مقبولني بل لوم ويف علقة �سحيحة  نَحنُ بر

مع اهلل(" )2 كورنثوس 5: 21(.
يعذب عدد كبري من املوؤمنني اأنف�سهم باأفكار �سلبية 
حول ذواتهم معتقدين اأن اهلل غري را�ضٍ عنهم ب�سبب 
ن�رشفه  الوقت  من  فكم  ونقائ�سهم.  �سعفاتهم 
م�سيعة  من  لها  ويا  والدينونة؟  بالذنب  �ساعرين 
للوقت! لأن مثل هذه الأفكار وامل�ساعر هي م�سيعة 

للوقت.
بل  امل�سيح،  تعرف  اأن  قبل  قبحك  مدى  يف  تفكر  ل 
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فكر كيف �رشت بر اهلل يف امل�سيح. وتذكر اأن الأفكار 
�سلوكك  يكون  اأن  اأردت  فاإن  اأفعال.  اإىل  تتحول 
. فاإن  اأولاً اأن تغري من طريقة تفكريك  ا، يجب  خمتلفاً
�رشفت الوقت يف التفكري يف كم اأنت رديء، �سيكون 
اهلل لك  ا مبحبة  دائماً نف�سك  ر  ذكرِّ لذلك  ا.  �سلوكك رديئاً
وتذكر  نف�سك.  عن  �سلبية  اأفكار  تراودك  مرة  كل  يف 
يوم  تنمو كل  واأنك  مرة،  للأف�سل يف كل  تتغري  اأنك 
يف حياتك الروحية. لقد اأعد اهلل خطة رائعة حلياتك، 
وتلك هي احلقائق التي يجب اأن تفكر فيها، وهذا هو 

ما يجب اأن تفكر فيه بعقلك.
فكر عن ق�سد يف كلمة اهلل. ول تفكر يف كل ما يراود 
اإبلي�ض  انتهر  اخلا�سة.  اأفكارك  اأنها  ا  معتقداً ذهنك 
وا�ستمر يف تقدمك للأمام عن طريق التفكري يف اأمور 

اهلل.

4- قدم لعقلك مواعظ
)التشجيع("  الوَعِظ  ففي  )املشجع(  "الواِعُظ 

)رومية12: 8(.
يف  باإيجابية  امل�سيح  فكر  له  الذي  ال�سخ�ض  يفكر 
اأو  الآخرين  اأو  كل ما يبني وي�سجع، �سواء عن نف�سه 
يف  الت�سجيع  خدمة  اإىل  نحتاج  وكم  الظروف.  عن 
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النا�ض،  عن  جيدة  اأفكارك  تكن  مل  فاإن  هذه!  اأيامنا 
فلن تتمكن من ت�سجيعهم. وتذكر اأنه من ف�سلة القلب 
يتكلم الل�سان. لذلك فكر مبحبة يف الآخرين عن ق�سد، 

وبارك حياتهم بكلمات الت�سجيع.
املوؤكد  من  ولكن  الت�سجيع،  موهبة  متتلك  ل  ورمبا 
القاعدة  اتبع  لذلك  الآخرين.  ت�سجع  اأن  ت�ستطيع  اأنك 

التالية:
اإن مل تكن اأفكارك وكلماتك اإيجابية فل تفكر فيها، 
يوجد  امل�ساكل، ول  يكفيه من  ما  لديه  �سخ�ض  فكل 
علينا  حياتهم.  تهدم  بكلمات  نزيدها  اأن  يدعو  ما 
 .)29  :4 )اأف�س�ض  باملحبة  البع�ض  بع�سنا  نبني  اأن 
الآخرين  يف  ما  اأف�سل  ت�سدق  املحبة  اأن  تن�َض  ول 

)1كورنثو�ض13: 7(.
الآخرين،  عن  املحبة  متلأها  ا  اأفكاراً تفكر  وعندما 
فالأفكار  اأف�سل،  بطريقة  يت�رشفون  اأنهم  �ستجد 
والكلمات عبوة اأو �سلح يحمل قوة خا�سة، قد تكون 
حربنا  يف  ن�ستخدمها  اأن  وميكننا  تهدم.  وقد  بنَّاءة 
خطط  لتحقيق  ن�ستخدمها  اأن  وميكننا  اإبلي�ض،  �سد 

الدمار اخلا�سة به.

لنفرت�ض اأن ابنك يعاين من م�ساكل يف �سلوكه حتتاج 
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حياته  يف  يعمل  اأن  الرب  من  فتطلب  تغيري،  اإىل 
�ستكون  ماذا  والآن  تغيري،  اإىل  يحتاج  ما  كل  ويغري 
اأفكارك وكلماتك عنه خلل فرتة النتظار؟ يف بع�ض 
الأحيان ل يرى النا�ض ا�ستجابة اهلل ل�سلواتهم لأنهم 
ينفون باأفكارهم وكلماتهم ما طلبوه من الرب، دون 
نيابة  اأن يعمل يف حياتهم  للرب  الفر�سة  اأن يعطوا 

عنهم.
تفكر  ذلك  وبعد  ابنك  حياة  تغيري  لأجل  ت�سلي  فهل 
حياته  يف  تغيري  لأجل  ت�سلي  وهل  عنه؟  بال�سلب 
"ل فائدة من هذا ال�سبي، فهو  ثم تقول لأ�سدقائك: 
مع  متوافقة  اأفكارك  تكون  اأن  تعلم  ا"؟  اأبداً يتغري  لن 
ميكن  فل  حياتك.  يف  الن�رشة  تخترب  حتى  اهلل  فكر 
اأن ت�سلك بح�سب كلمة اهلل اإن كانت كلماتك واأفكارك 
اأن  ميكن  ل  اأننا  كما  الكلمة.  عليه  تن�ض  ما  عك�ض 

ن�سلك بح�سب كلمة اهلل اإن مل نفكر فيها.
تكون  اأن  تعلم  ما،  �سخ�ضٍ  لأجل  ت�سلي  فعندما 
وعندئٍذ  لأجله  �سليت  ملا  مطابقةاً  وكلماتك  اأفكارك 

�سرتى ا�ستجابة اهلل الرائعة ل�سلتك.
اأن تتطرف يف تفكريك، فاإن كان  اأطلب منك  واأنا ل 
اأحد  و�ساألك  �سلوكه  يف  م�سكلة  من  يعاين  طفلك 
"مل  تقول:  اأن  ميكنك  حالته،  تطور  عن  الأ�سدقاء 
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يده  �سيمد  الرب  اأن  اأوؤمن  ولكني  بعد،  �سلوكه  يتغري 
يتغري من جمد  و�سرناه  اهلل  لأنه هيكل  ال�سبي،  لهذا 

ا تلو الآخر". اإىل جمد يوماً

5- كن �ساكًرا
بارِكوا  احمَدوهُ،  بالتَّسبيِح.  ديارَهُ  بَحمٍد،  أبوابَهُ  "ادُخلوا 

اسمَهُ" )مزمور100: 4(.
�سيجد حياته  امل�سيح،  بفكر  ال�سخ�ض  ذهن  امتلأ  اإن 
ال�سكوى  اأما  بال�سكر.  وكلماته  بالت�سبيح  تفي�ض 
النا�ض  بع�ض  ويعاين  اإبلي�ض.  اأمام  الأبواب  فتفتح 
تخلو  �سقيمة  حياة  ويعي�سون  ج�سدية  اأمرا�ض  من 
ال�سكوى  هو  الذي  اللعني  الداء  هذا  نتيجة  القوة  من 
والكلمات.  الأفكار  طريق  عن  ينتقل  والذي  والتذمر، 
اأن  يجب  بالقوة،  متتلئ  حياة  تعي�ض  اأن  اأردت  فاإن 
ا. يعلمنا الكتاب مرة ومرات عن  ا م�سبحاً تكون �ساكراً
اأهمية الت�سبيح، اأما ال�سكوى والتذمر �سواء بالفكر اأو 
القول فتحمل املوت للإن�سان، بينما الت�سبيح وال�سكر 
وذهنه  الإن�سان  قلب  ميتلىء  مل  فاإن  حياة.  يعطيا 
بال�سكر لن تخرج كلمات املدح والثناء من فمه. لذلك 
عربرِّ عن �سكرك وامتنانك عندما ت�سعر بهما يف قلبك.
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ا�سكر يف كل وقت
"فلنُقَدِّْم بهِ في كُلِّ حنٍي هلِل ذَبيَحَة التَّسبيِح، أيْ ثَمَرَ ِشفاٍه 

مُعتَِرفٍَة باسِمهِ" )عبرانيني 13: 15(.
ترى متى نقدم ذبيحة الت�سبيح هلل؟ هل يف كل وقت 
ويف كل حال وعلى كل �سيء؟ اإن كنا نفعل ذلك فلن 
�ستكون  بل  حياتنا،  على  ال�سيطرة  يف  اإبلي�ض  ينجح 
امل�سيح  وي�سيطر  امل�سيح.  يف  املنت�رشة  احلياة  لنا 
كل  يف  قلوبنا  ميلأ  الرب  فرح  كان  اإن  حياتنا  على 
هذه  اأن  اأعرتف  ولكني  الظروف.  كانت  ومهما  وقت 
النوعية من احلياة تتطلب تقدمي ذبيحة �سكر وت�سبيح 
اإبلي�ض  اإن مل نقدم هذه الذبيحة ي�سلب منا  هلل. ولكن 
مريرة.  جتربة  بعد  الدر�ض  هذا  تعلمت  لقد  فرحنا. 
للرب  ال�سكر  ذبيحة  تقدمي  اأرف�ض  عندما  اأنه  تعلمت 
مف�سلة اأن اأ�سكو واأتذمر، ُي�سلب مني فرحي و�سلمي. 

فال�سكوى ت�سلبنا الفرح.
تسبيُحهُ  دائمًا  في كُلِّ حنٍي.  الرَّبَّ  ُبارُِك  "أ املرمن:  يقول 
في فمي" )مزمور34: 1(. فكيف نبارك الرب؟ بت�سبيحه 

ا يف اأفكارنا وبكلماتنا. دائماً
ليمتلىء قلبك بال�سكر لي�ض فقط للرب ولكن للآخرين 
ا،  معروفاً لك  يقدمون  عندما  الآخرين  ا�سكر  ا.  اأي�ساً

واأخربهم اأنك تقدرِّر ما فعلوه لأجلك.
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اأظِهر �سكرك لأفراد اأ�رشتك؛ ففي كثري من الأحيان ل 
ا يف الربكات التي اأنعم الرب بها علينا، ول  نفكر كثرياً

ندرك قيمتها اإل بعد فقدانها.
على  مر  وقد  والتقدير،  الحرتام  كل  لزوجي  اأكن 
جدير  اأنه  اأخربه  لزلت  ولكني  طويل،  زمن  زواجنا 
بكل احرتام وتقدير، فهو رجل �سبور، كما اأنه يتحلى 
التعبري  اأن  اأعرف  فاأنا  احلميدة.  ال�سفات  من  بكثري 
يبني  م�سجع  اأمر  والتقدير  والمتنان  املحبة  عن 
اأمور  لأجل  �سكرك  عن  تعرب  اأن  تعلم  لذلك  الآخرين. 

معينة يقوم بها اأحد اأفراد عائلتك.
النا�ض،  من  كثرية  نوعيات  مع  تعاملي  وبحكم 
ي�سكرون  الذين  الأ�سخا�ض  بع�ض  وجود  يده�سني 
ي�سعرون  ل  من  يوجد  بينما  الأ�سياء،  اأ�سغر  لأجل 
اأن  واأعتقد  لأجلهم.  الآخرون  فعل  مهما  بالر�سا 
الكربياء هو ال�سبب الرئي�سي يف ذلك؛ فبع�ض النا�ض 
اأنهم  يعتقدون  اأنهم  لدرجة  ذواتهم  من  ميتلئون 
ما  ا  ونادراً لهم،  الآخرون  يقدمه  اأكرث مما  ي�ستحقون 

يعربون عن �سكرهم وامتنانهم.
ولكنه  فقط،  الآخرين  يفيد  ل  �سكرنا  عن  التعبري  اإن 

ا، لأنه ميلأ حياتنا بالفرح.  يعود بالنفع علينا اأي�ساً
اهلل  وا�سكر  لل�سكر  تدعو  التي  الأمور  يف  ا  دائماً فكر 
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باحلياة  يفي�ض  قلبك  و�ستجد  �سلتك.  يف  لأجلها 
والنور.

ا�سكر على كل �سيء
"وال تسكَروا باخلمِر الذي فيهِ اخلاَلَعُة، بل امتَِلئوا بالرّوِح، 
روحيٍَّة،  وأغانيَّ  وتسابيَح  مبَزاميرَ  بَعًضا  بَعُضكُْم  ِّمنيَ  مُكل
حنٍي  كُلَّ  شاِكرينَ   . للرَّبِّ قُلوبِكُْم  في  ِّلنيَ  ومُرَت نيَ  مُتَرَنِّ
ِّنا يَسوَع املَسيِح، هلِل واآلِب"  علَى كُلِّ َشيٍء في اسِم رَب

)أفسس5: 18- 20(.
يا لها من اآيات رائعة! �سنبقى ممتلئني بالروح القد�ض 
والآخرين  الأفكار(  طريق  )عن  اأنف�سنا  نكلم  عندما 
)عن طرق كلماتنا( مبزامري وت�سابيح واأغاين روحية. 
اأي عندما متتلئ اأفكارنا وكلماتنا بكلمة اهلل. وعندما 

تفي�ض قلوبنا بال�سكر يف كل وقت وعلى كل �سيء.

6- لتثبيت الكلمة يف اأذهانكم
ثابِتًَة فيكُم، ألنَّ الذي أرَسلهُ هو  "وليسْت لكُْم كِلمَتُهُ 

لستُْم أنتُْم تؤِمنونَ بهِ )باملسيح(" )يوحنا 5: 38(.
حتى  الورق  على  ُكتبت  التي  اأفكاره  هي  اهلل  كلمة 
ندر�سها ون�سلك بها، لأنها تخربنا بفكر اهلل حول كل 
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يف  املوؤمنني  غري  امل�سيح  وبخ  وقد  ومو�سوع.  اأمر 
)يوحنا 5: 38( ب�سبب عدم ثبات كلمته يف قلوبهم؛ 
لأن كلمة اهلل تعرب عن اأفكاره. فاإن اأراد اأحد اأن يوؤمن 
اإميانه هذا، فعليه  الرائعة نتيجة  الأمور  ويخترب كل 
قلبه،  يف  حية  ر�سالة  تكون  اأن  اهلل  لكلمة  ي�سمح  اأن 
وذلك بالتاأمل فيها ودرا�ستها ب�سفة م�ستمرة وبهذه 
وهي  امل�سيح،  فكر  مثل  اأفكارنا  ت�سبح  الطريقة 

الطريقة الوحيدة التي بها يكون لنا فكر امل�سيح.
اأن   )14  :1 )يوحنا  يف  املقد�ض  الكتاب  يخربنا 
اأن  ولول  الأر�ض.  املتج�سد على  الكلمة  امل�سيح كان 
ا�ستطاع  ملا  با�ستمرار،  اهلل  بكلمة  ميتلئ  كان  ذهنه 

اأن ي�سري كلمة اهلل املتج�سد.
مبادئ  اأهم  من  فيها  والتاأمل  اهلل  كلمة  درا�سة  اإن 
ويعرف  نتعلمها.  اأن  يجب  التي  امل�سيحية  احلياة 
القدمي واجلديد"  العهد  "قامو�ض فاين ل�رشح كلمات 
كلمة "يتاأمل" باأنها "الهتمام بكلمة اهلل وممار�ستها 
باملعنى الفعلي للكلمة. التفكري فيها والن�سغال بها". 
واإعلنها  "ترديدها  الأخرى  امل�سادر  اأحد  وي�سيف 

ب�سوت م�سموع".
ومهما قلت عن اأهمية هذا املبداأ الكتابي، فلن اأوفيه 
فعندما  حياة".  "اأ�سلوب  عليه  اأطلق  لهذا  قدره.  حق 
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حياتنا  من  احلياة  تفي�ض  اهلل،  كلمة  يف  نتاأمل 
ا. لأنف�سنا وللآخرين اأي�ساً

اأود اأن اأو�سح لكم اأن اإبلي�ض لي�ض عنده اأفكار اأ�سلية، 
بل ياأخذ كل اأفكاره من ملكوت النور وينقلها مللكوت 
الكايف حتى  اأن نكون حكماء بالقدر  الظلمة وعلينا 
ندرك اأن التاأمل يف كلمة اهلل يلحق خ�سائر ل ح�رش 
والكرامة  املجد  يعطي  اأنه  كما  الظلمة،  مبلكوت  لها 
هلل. ومبداأ التاأمل ماأخوذ من كلمة اهلل مبا�رشة. دعونا 
نلقي نظرة �رشيعة حول ما تقوله كلمة اهلل عن هذا 

املو�سوع.

اإن تاأملت يف كلمة اهلل جنحت
نهارًا  فيهِ  تلَهُج  بل  فِمَك،  ِمنْ  ريَعِة  الشَّ هِذِه  ِسفرُ  يَبرَْح  "ال 
ََّظ للَعمَِل َحَسَب كُلِّ ما هو مَكتوٌب فيهِ.  وليالً، لكَيْ تتَحف
ََّك حينَئٍذ تُصِلُح طريقََك وحينَئٍذ تُفِلُح" )يشوع 1: 8(. ألن
ممار�سة  من  نتمكن  لن  اإننا  هنا  اهلل  كلمة  تقول 
اأذهاننا  اإن مل منار�سها يف  كلمة اهلل بطريقة عملية 
اأنه يف  اأولاً. ويتحدث )مزمور1: 2، 3( عن رجل اهلل 
)يتاأمل  يلهج  نامو�سه  ويف  م�رشته،  الرب  نامو�ض 
عند  مغرو�سة  ك�سجرة  فيكون   ، وليلاً ا  نهاراً ويدر�ض( 
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وورقها  اأوانه  يف  ثمرها  تعطي  التي  املياه  جماري 
ل يذبل، وكل ما ي�سنعه ينجح.

اإن تاأملت يف كلمة اهلل نلت ال�سفاء
"يا ابني، أصِغ إلَى كالمي. أِمْل أُذُنََك إلَى أقوالي. ال تبرَْح 
َّها هي حياةٌ للذينَ  عن َعينَيَك. ِاحفَظها في وسِط قَلِبَك. ألن

يَِجدونَها، ودَواٌء لكُلِّ اجلََسِد" )أمثال 4: 20- 22(.
يعني  اهلل  كلمة  يف  التاأمل  اأن  �سبق  فيما  ذكرنا 
اإن  الآية  هذه  تقول  ولهذا  فيها.  والتفكري  الهتمام 

كلمة اهلل هي م�سدر �سحة اجل�سد و�سفائه.

اإن التاأمل والتفكري يف كلمة اهلل يف اأذهاننا يوؤثر على 
ا عما كنت عليه  حالة اجل�سد. لقد تغري مظهري متاماً
ا ما يقول يل الآخرون  قبل ثماين ع�رشة �سنة. وكثرياً
ا  اإين اأبدو اأ�سغر من عمري احلقيقي بخم�سة ع�رش عاماً
اهلل  كلمة  درا�سة  على  عكفت  منذ  وذلك  الأقل.  على 

وجعلتها مركز حياتي كلها.
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ا�سمع واح�سد
بهِ  الذي  بالكَيِل  تسمَعونَ!  ما  لُهُم:"انُظروا  "وقاَل 
الّساِمعونَ" ُّها  أي لكُْم  ويُزادُ  لكُْم  يُكاُل  تكيلونَ 

)مرقس 4: 24(.
وقت  يحني  عندما  اأكرث  ح�سدت  اأكرث  زرعت  كلما 
كلما  اإنه   )24  :4 )مرق�ض  يف  الرب  يقول  احل�ساد. 
اهلل  كلمة  ودرا�سة  التفكري  يف  اأطول  ا  وقتاً �رشفت 

ا ومعرفة اأكرث. وال�ستماع لها كلما ح�سدت فهماً

اقراأ واح�سد
)بصفة  مَكتومًا  يُظَهرُ، وال صارَ  ليس َشيٌء َخفيٌّ ال  َّهُ  "ألن

مؤقتة( إال ليُعلَنَ" )مرقس4: 22(.
خمفية  ا  كنوزاً هناك  اأن  الآية  هذه  من  لنا  يت�سح 
اأن  اهلل  يريد  احلياة  منها  تفي�ض  ا  واأ�رشاراً ومكتومة 
يعلنها لنا، ولكنها ل ُتعلن اإل ملن يتاأمل يف كلمة اهلل 
ويدر�سها ويفكر فيها وميار�سها يف ذهنه ويرددها 

بفمه.

اأ�سهد بحقيقة هذا الأمر ب�سفتي معلمة  اأن  واأ�ستطيع 
اأن  اهلل  ي�ستطيع  ملا  نهاية  ل  اأنه  ويبدو  اهلل.  لكلمة 
اأحد  اأدر�ض  فعندما  واحدة.  اآية  خلل  من  يل  يعلنه 
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منه.  ا  اأمراً الرب  يعلمني  املقد�ض،  الكتاب  اأجزاء 
اأحلظه  اآخر مل  ا  اأتعلم �سيئاً اأخرى  اأدر�سه مرة  وعندما 
يف املرات ال�سابقة. وي�ستمر اهلل يف اإعلن اأ�رشاره ملن 
اأن تعي�ض  يواظب على الثبات يف كلمته. فل حتاول 
بل  اآخر،  ل�سخ�ض  الرب  يعلنها  التي  الإعلنات  على 
اأن  القد�ض  للروح  وا�سمح  بنف�سك،  اهلل  كلمة  ادر�ض 

يبارك بها حياتك.
بجب اأن يتعلم كل منا اأن يدر�ض كلمة اهلل ويتاأملها، 
ملا لذلك من اأهمية كبرية يف حياة كل موؤمن. اطلب 
مبهامك  قيامك  واأثناء  يوم  كل  القد�ض  الروح  من 

رِّرك ببع�ض الآيات حتى تتاأمل فيها. اليومية اأن يذكـ
و�ستنده�ض من القوة التي �ستفي�ض من حياتك نتيجة 
ا اأكرب يف  ممار�سة هذا املبداأ املهم. فكلما �رشفت وقتاً
درا�سة كلمة اهلل والتاأمل فيها، زادت قوتك يف اأوقات 
نحتاج  التي  القوة  اأن  تذكر  وامل�ساعب.  التجارب 

اإليها لل�سلوك بكلمة اهلل ن�ستمدها من التاأمل فيها.

اقبل كلمة اهلل برتحيب
بوَداَعٍة  فاقبَلوا  َشرٍّ،  وكثرَةَ  َناَسٍة  كُلَّ  اطرَحوا  "لذلَك 
َِّص نُفوَسكُْم" )يعقوب  أْن تَُخل الكِلمََة املَغروَسَة القادِرَةَ 

.)21 :1
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ن�ستطيع اأن نخل�ض اأنف�سنا من العي�ض يف اخلطية فقط 
عندما نقبل ونغر�ض كلمة اهلل يف قلوبنا واأذهاننا.

بها،  الهتمام  طريق  عن  ياأتي  اهلل  كلمة  وغر�ض 
والتفكري فيها اأكرث من اأي �سيء اآخر.

�سن�سبح  الوقت  طوال  م�ساكلنا  يف  فكرنا  اإن  لكن 
على  اأنظارنا  ركزنا  فاإن  م�ساكلنا  يف  مغرو�سني 
اأكرث بها  اأو م�ساكل من هم حولنا، اقتنعنا  م�ساكلنا 
التاأمل ودرا�سة كلمة  اإن  لها.  روؤية احلل  وف�سلنا يف 
اهلل هما الأداة الوحيدة التي ن�ستطيع بها اأن ننهل من 

نهر احلياة الذي اأعده لنا الرب.
كلمة اهلل".  "حياة يف  بها  نقوم  التي  اخلدمة  ت�سمى 
اأن  اأ�ستطيع  العديدة  وجتاربي  خربتي  خلل  ومن 

اأ�سهد اأنه باحلق توجد حياة يف كلمة اهلل.

اخرت احلياة
هو  الرّوِح  اهتِماَم  ولكن  موٌت،  هو  اجلََسِد  اهتِماَم  "ألنَّ 

حياةٌ وسالٌم" )رومية 8: 6(.

مرة اأخرى اأود اأن األفت انتباهكم ملا ورد يف )فيلبي 
هو  ما  كُلُّ  َحقٌّ،  هو  ما  كُلُّ  اإلخوَةُ،  ُّها  أي "أخيرًا   :)8  :4
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 ،ٌّ َجليٌل، كُلُّ ما هو عادٌِل، كُلُّ ما هو طاِهرٌ، كُلُّ ما هو مُِسر
كُلُّ ما صيتُهُ َحَسنٌ، إْن كانَْت فضيلٌَة وإْن كانَ مَدٌح، ففي 

هِذِه افتَِكروا".

اإن احلالة التي يجب اأن يكون عليها ذهنك موجودة 
ل  فلماذا  امل�سيح  فكر  لك  اأن  وتذكر  الآية.  هذه  يف 
يفكر  مل  اأمور  هناك  كانت  فاإن  ا�ستعماله؟  يف  تبداأ 
ا.  اأي�ساً اأنت  فيها  تفكر  اأن  يجب  فل  امل�سيح،  بها 
اأن  �ست�ستطيع  اأفكارك ب�سفة م�سمرة،  وعندما تراقب 
كورونثو�ض10:   2( امل�سيح  لطاعة  فكر  كل  ت�ستاأ�رش 
5(. و�سيذكرك الروح القد�ض مبجرد اأن ياأخذك ذهنك 
اخلاطئ،  الجتاة  يف  ت�سلك  اأنك  املعاك�ض  للجتاة 
اهتمامات  �ستتبع  فهل  لك.  القرار  ي�سبح  وعندئذ 
يقود  اجل�سد  اهتمام  الروح؟  اهتمامات  اأم  اجل�سد 
احلياة.  اإىل  فتقود  الروح  اهتمامات  اأما  املوت،  اإىل 

والختيار لك.
فلماذا ل تختار احلياة؟
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كن اإيجابيًّا

"كما آمَنَت ليَكُنْ لَك" )متى 8: 13(.

، ويولرِّد الفكر ال�سلبي  رِّد الفكر الإيجابي حياةاً اإيجابيةاً يولـ
بالإميان  متتلئ  الإيجابية  فالأفكار  �سلبية؛  حياةاً 

والرجاء، اأما الأفكار ال�سلبية فتمتلئ باخلوف وال�سك.
يخ�سى بع�ض النا�ض اأن ياأملوا يف �سيء ب�سبب جتارب 
اآمالهم،  خابت  عندما  حياتهم  يف  موؤملة  �سابقة 
الأمل مرة  نف�ض  اأنهم عاجزون عن مواجهة  فيعتقدون 
تخيب  ل  حتى  �سيء  يف  ياأملوا  اأن  ويرف�سون  اأخرى، 
اأ�سلحة  اأحد  للأمل  اأخرى. ويكون رف�سهم  اآمالهم مرة 
وملا  اأخرى.  مرةاً  يتاأملوا  ل  حتى  اأنف�سهم  عن  الدفاع 
ا، يختار البع�ض األ يعلقوا  ا موؤملاً كانت خيبة الأمل اأمراً
اآمالهم على كل �سيء، والبع�ض الآخر يختار اأن يوؤمن 
اإىل  حياتهم  وتتحول  �ساحلـاًا،  �سيئـاًا  يرى  لن  باأنه 
يف  جاء  ما  نن�سى  ول  ال�سلبية.  الأفكار  من  �سل�سلة 
هكذا  قلبه  يف  الإن�سان  يفتكر  فكما   ،)7  :23 )اأمثال 

يكون. 
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للغاية، وكنت  �سلبيةاً  �سنوات كانت حياتي  منذ عدة 
بالتوتر  ذهني  ت�سيب  الإيجابية  الأفكار  اإن  اأقول 
العبارة  يف  احلياة  يف  فل�سفتي  وتلخ�ست  الع�سلي. 
�سيء جيد يف حياتك،  تنتظر حدوث  "اإن مل  التالية: 

فلن ت�ساب بخيبة الأمل اإن مل يتحقق".
اآمايل يف احلياة، وحدثت معي  الكثري من  لقد خاب 
توقع  اأخ�سى  كنت  اأين  حتى  باملرة،  �سارة  غري  اأمور 
حدوث �سيء جيد. وكانت نظرتي �سلبية. لكن عندما 
بداأت يف درا�سة كلمة اهلل، واآمنت اأن اهلل قادر اأن يعيد 
حلياتي بهجتها، اأدركت اأن اأول الأمور التي يجب اأن 

اأعاجلها هي ال�سلبية ال�سائدة على حياتي.
اإمياننا  بح�سب  اإنه   )13 )متى8:  يف  امل�سيح  قال 
اأوؤمن بكل ما هو �سلبي، حدثت  يكون لنا. وملا كنت 

كل الأمور ال�سلبية يف حياتي.
اأن  اأننا ننال ما نريده مبجرد  وبالطبع هذا ل يعني 
نوؤمن به. فعند اهلل خطة كاملة لكل منا، ول ن�ستطيع 
اأن  يجب  ولكن  كلماتنا.  اأو  باأفكارنا  نحده  اأن  نحن 
وخطته  م�سيئته  مع  يتفق  ما  بكل  ونتكلم  نفكر 

حلياتنا.
واإن كنت ل تعلم حتى هذه اللحظة ما هي م�سيئة اهلل 
: "بالرغم من  من نحوك، فلماذا ل تبداأ بالتفكري قائلاً
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عدم معرفتي مب�سيئة اهلل من نحوي، ولكني اأعلم اأنه 
يحبني، واأنه يريد اخلري حلياتي، لذلك �سيباركني"؟

ومار�ض  حياتك،  يف  اإيجابية  بطريقة  بالتفكري  ابداأ 
كان  مهما  يواجهك  موقف  كل  يف  التفكري  اإيجابية 
يف  وعد  كما  للخري  �سيحوله  اهلل  اأن  اآمن  فقط  ا.  �سيئاً

كلمته.

كل االأ�سياء تعمل مًعا للخري
"ونَحنُ نَعلَُم أنَّ كُلَّ األشياِء تعمَلُ مًَعا للَخيِر )لتحقيق 
خطة اهلل الصالة( للذينَ يُِحّبونَ اهلَل، الذينَ ُهم مَدعوّونَ 

َحَسَب قَصِدِه" )رومية 8: 28(.
واإمنا  يرام،  ما  �سيء على  اإن كل  الآية  تقول هذه  ل 

ا للخري. تقول اإن كل الأ�سياء �ستعمل معاً
ولنفرت�ض اأنك تريد اأن تت�سوق، فتتوجه اإىل �سيارتك، 
للأمر  تنظر  اأن  ت�ستطيع  هنا  معطلة.  جتدها  ولكنك 
اأن هذا  اأعرف  "كنت  اأن تقول:  اإما  باإحدى طريقتني؛ 
�سيحدث؛ ففي كل مرة اأود القيام بعمل �سيء، تف�سل 
خطتي التي و�سعتها. كنت اأعلم اأن رحلة امل�سرتيات 
ا يف كل  تلك �ستنتهي مباأ�ساة. وهذا ما يحدث يل دائماً
مرة اأخطط فيها للقيام باأمر ما". اأو اأن تقول: "كنت 
لن  اأين  يبدو  ولكن  الأ�سياء،  بع�ض  ب�رشاء  القيام  اأود 
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اأ�سلح  حتى  النتظار  يجب  الآن.  ذلك  عمل  اأ�ستطيع 
ال�سيارة. ولكني اأوؤمن اأن هذا التغيري يف اخلطة التي 
ا لبقائي  و�سعتها �سيكون خلريي. فل بد اأن هناك �سبباً

يف املنزل اليوم، ولذلك �ساأ�ستمتع بهذا الوقت".
يو�سينا الر�سول بول�ض يف )رومية 12: 16( اأن نكون 
والفكرة  والآخرين.  الأو�ساع  مع  للتكيف  م�ستعدين 
ا  هنا اأن نتعلم كيف نحطط حلياتنا، ولكن علينا اأي�ساً

األ ننهار عندما يحدث تغيري اأو تعديل لتلك اخلطط.
املبداأ  هذا  اأطبق  لكي  ا  موؤخراً الفر�سة  يل  اأُتيحت 
الرب  دعانا  مدينة  يف  زوجي  مع  كنت  الكتابي. 
ن�ستعد  كنا  وعندما  اأيام.  ثلثة  ملدة  فيها  للخدمة 
اأرتدي  اأن  قررت  للمطار،  للتوجه  اأمتعتنا  حلزم 
رحلة  تكون  حتى  ا  مريحاً وحذاء  وبلوزة  ا  بنطلوناً
الذي قررت  البنطلون  اأجد  العودة مريحة، ولكني مل 
اأن اأرتديه. وبعد اأن بحثت عنه يف كل مكان وجدته 
يف قاع احلقيبة وقد ظهرت عليه الك�رش. فلم اأ�ستطع 
فكان  كيرِّه،  لإعادة  حماولتي  من  بالرغم  ارتداءه 
الختيار التايل اأن اأرتدي ف�ستانـاًا وحذاء بكعب عاٍل. 
كيف  راأيت  هل  وال�سيق...  بالغ�سب  اأ�سعر  وبداأت 
ر�سمناها  التي  اخلطط  ت�سري  عندما  م�ساعرنا  تغلبنا 
على عك�ض ما ن�ستهي؟ واأدركت على الفور اأن هناك 
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ا يجب اأن اأتخذه؛ فاإما اأن تتوتر اأع�سابي لأن  قراراً
الأمور مل َت�رِش بالطريقة التي اأردتها، اأو اأن اأتكيف 
مع الو�سع اجلديد واأ�ستمتع برحلة العودة على اأي 
حال. فحتى ال�سخ�ض الإيجابي ل ميكن اأن يجعل 
ولكنه  الوقت،  طوال  هواه  على  ت�سري  الأمور  كل 
بوقته  �سي�ستمتع  اأنه  ا  م�سبقاً يقرر  اأن  ي�ستطيع 
على  ب�سيء  ي�ستمتع  فل  ال�سلبي  اأما  حدث.  مهما 

الإطلق. 
ال�سلبي،  ال�سخ�ض  ي�ستمتع ب�سحبة  ول يوجد من 
فهو عادة ميلأ اجلو املحيط به بالكاآبة؛ لأنه كثري 
يك�سف  من  اأول  يكون  وعادةاً  والتذمر،  ال�سكوى 
ما  الأمور على  �سارت  لو  الآخرين. وحتى  عيوب 

يرام يكون اأول من ي�سعر بوجود م�سكلة. 
بعد  الأ�سدقاء  اأحد  لزيارة  اأذهب  كنت  عندما 
اأملح  كنت  منزله،  يف  التعديلت  بع�ض  اإجراء 
على الفور العيوب املوجودة يف املكان مثل ورق 
ا، دون اأن اأرى كل الأ�سياء  احلائط غري املثبَّت جيداً
ا لأين حتررت  اجلميلة الأخرى. ولكني �سعيدة جدًّ
من طريقة التفكري ال�سلبية تلك، واأ�ستطيع الآن اأن 
اأ�ستمتع باحلياة واأن اأوؤمن باأن كل الأ�سياء، حتى 

ا للخري. لو بدت رديئة، �سوف تعمل معاً
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لك؛  اإبلي�ض  اإدانة  ارُف�ض  ا،  �سلبيًّ ا  �سخ�ساً كنت  فاإن 
فالإدانة اأمر �سلبي. اإن الهدف من م�ساركتي لك بهذه 
اهلل  وتثق يف  م�سكلتك  لرتى  اأ�ساعدك  اأن  الأمور هي 

حتى يحررك من �سلبيتك.
م�ساكلنا  نواجه  عندما  يبداأ  احلرية  اإىل  الطريق  اإن 
كل  اأن  واثقة  فاأنا  لها،  عذر  اإيجاد  نحاول  اأن  دون 
يف  ت�سببت  التي  ومربراته  اأعذاره  له  �سلبي  �سخ�ض 
اأننا �رشنا  ر  اأن ي�سبح على ما هو عليه. ولكن تذكـَـّ

كموؤمنني خليقة جديدة بح�سب قول الكتاب.

خليقة جديدة
"إذًا إْن كانَ أَحدٌ في املَسيِح فهو َخليقٌَة جديدَةٌ: األشياءُ 
العتيقَُة )الطبيعة الروحية واألخلقية القدمية( قد مََضْت، 

هوذا الكُلُّ قد صارَ جديًدا" )2 كورنثوس5: 17(.
لأنك �رشت خليقة جديدة، ل ت�سمح ملا حدث لك يف 
املا�سي اأن يوؤثر على حياتك اجلديدة يف امل�سيح. لقد 
كلمة  بح�سب  ذهنك  وجتدد  جديدة،  خليقة  اأ�سبحت 
اإنه  اأ�سياء �سارة. افرح،  اهلل. لذلك توقع اأن حتدث لك 

يوم جديد.
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عمل الروح القد�ص
أنَطِلَق،  أْن  لكُْم  َخيرٌ  َّهُ  إن الَقَّ:  لكُُم  أقوُل  "لكني 
واملعني  )املشير  املَُعزِّي  يأتيكُُم  ال  أنَطِلْق  لم  إْن  َّهُ  ألن
ذََهبُت  إْن  ولكن  والسند(.  القوة  ومعطي  والشفيع 

أُرِسلُهُ إلَيكُْم. ومَتَى جاءَ ذاَك يُبَكُِّت العالََم علَى َخطيٍَّة 
وعلَى برٍّ وعلَى دَينونٍَة" )يوحنا 16: 7- 8(.

اأ�سعب جزء يف عملية التحرير من ال�سلبية هو عندما 
ولكني  �سلبي،  �سخ�ض  "اأنا   : قائلاً احلقيقة  تواجه 
اأغري نف�سي، ولكن  اأن  اأ�ستطيع  اأتغري. واأنا ل  اأن  اأريد 
اأوؤمن اأن اهلل �سيغريين اإن وثقت فيه. اأعلم اأن الأمر قد 
ي�ستغرق بع�ض الوقت، ولكني لن اأف�سل ولن اأياأ�ض. لقد 
ا، وهو قادر اأن يتممه" )انظر  بداأ اهلل يفَّ عملاً �ساحلاً

فيلبي1: 6(.
اأن يبكتك يف كل مرة تكون  اطلب من الروح القد�ض 
اإنه  القد�ض؛  الروح  عمل  من  جزء  فهذا  ا؛  �سلبيًّ فيها 
يبكتنا على خطية وعلى بر. اطلب من الرب اأن يعينك 
عندما يبكتك الروح القد�ض، ول تتكل على ذاتك يف 

معاجلة الأمر. فقط اتكل على الرب.
�سخ�سيةاً  مني  يجعل  اأن  ي�ستطيع  اأنه  اهلل  اأراين  لقد 
التي  ال�سديدة  ال�سلبية  من  بالرغم  للغاية  اإيجابيةاً 
ع�ست بها طوال �سنني عمري. لقد �رشفت وقتـاًا طويل 
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يف حماولت جادة حتى اأفكر بطريقة اإيجابية.
مثل  الإطلق.  على  ال�سلبي  التفكري  اأحتمل  ل  والآن 
ال�سخ�ض الذي ل يحتمل رائحة ال�سجائر بعد اأن اأقلع 
اأدخن  عن التدخني. هكذا كان احلال معي. لقد كنت 
اأعد  التدخني، مل  اأقلعت عن  اأن  ل�سنوات عديدة، وبعد 
اأحتمل رائحة الدخان. وبعد اأن كنت �سلبية اإىل اأق�سى 
حد، مل اأعد اأحتمل رائحة ال�سلبية الآن. لقد راأيت الرب 
ي�سنع يف حياتي الكثري من الأمور ال�ساحلة منذ اأن 
التفكري  �سد  فاأ�سبحت  ال�سلبي،  التفكري  من  حتررت 

ال�سلبي على طول اخلط.
فاإن  مثلي.  تفعل  اأن  واأ�سجعك  احلقيقة،  واجهت  لقد 
لأن  ا"؛  مري�ساً ل�ست  "اأنا  تقل:  ل  باملر�ض،  �سعرت 
�سي�سفيني".  اهلل  "اإن  قل:  ولكن  الواقع،  يخالف  هذا 
ول تقل: "من املحتمل اأن ت�سوء حالتي ورمبا اأ�سطر 
للذهاب اإىل امل�ست�سفى". ولكن ت�ستطيع اأن تقول: "يد 
اهلل ال�سافية �ستلم�ض ج�سدي واأوؤمن اأن حالتي �ستكون 

على ما يرام".
لبد اأن تكون حياتنا معتدلة، وهذا ل يعني اأن نخلط 
الإيجابية ببع�ض من ال�سلبية، بل اأن يكون لنا الذهن 
الواعي امل�ستعد للتعامل مع كل ما يحدث �سواء كان 

اإيجابيـًّا اأو �سلبيـًّا.
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ذهن م�ستعد
في  الذينَ  ِمنَ  أشرََف  بيرية(  )أهل  هؤاُلِء  "وكانَ 
الكُتَُب  فاِحصنيَ  نَشاٍط  بكُلِّ  الكِلمََة  فقَِبلوا  تسالونيكي، 

كُلَّ يوٍم: هل هِذِه األُمورُ هكذا؟" )أعمال17: 11(.
م�ستعد،  ن�سط  بذهن  نتحلى  باأن  اهلل  كلمة  تطالبنا 
وهذا يعني اأن يكون لنا الذهن املفتوح لقبول م�سيئة 

الرب مهما كانت هذه امل�سيئة من نحونا.
منذ  خطيبها  عن  انف�سلت  �سابة  مع  ا  موؤخراً تقابلت 
عدة اأيام بعد اأن �رشفت معه وقتاًا يف ال�سلة لأجل 
كانا  اإن  بو�سوح  الرب  لهما  يعلن  حتى  علقتهما، 
ا. اإل اأنها كانت تاأمل  يجب اأن ينف�سل اأم ي�ستمرا معاً
وت�سلي  وترجو  تفكر  وكانت  علقتهما،  ت�ستمر  اأن 
حتى يعاود خطيبها الت�سال بها ليخربها اأنه يكنُّ 
تتحلى  اأن  منها  فطلبت  القدمية.  امل�ساعر  نف�ض  لها 
بالذهن امل�ستعد لقبول كل �سيء حتى تكون م�ستعدة 
"األي�ست هذه  فقالت:  تريد.  ما  وفق  الأمر  ي�رش  اإن مل 

�سلبية؟"
ل، هذه لي�ست �سلبية، فال�سلبية هي اأن تفكر: "مل يعد 
لقد  خلطبتي.  اآخر  �ساب  يتقدم  ولن  معنى،  حلياتي 

ف�سلت يف علقتي الأوىل. يا يل من اإن�سانة تعي�سة!"
ما  ا  كثرياً اآملني  "لقد  تفكر:  اأن  فهي  الإيجابية  اأما 
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يعاود  اأن  لو  واأمتنى  الرب،  يف  اأثق  ولكني  حدث 
خطيبي الت�سال بي. و�ساأ�سلي حتى تعود علقتنا 
اإىل ما كانت عليه. ولكني اأريد اأن تتحقق م�سيئة اهلل 
كما  الأمور  ت�رش  مل  فاإن  �سيء.  كل  قبل  حياتي  يف 
يكون  قد  احلد.  هذا  عند  احلياة  تتوقف  فلن  اأردت، 
واأوؤمن  اإلهي  اأثق يف  ولكني  بدايته،  الأمر �سعباًا يف 

ا للخري". اأن كل الأ�سياء �سوف تعمل معاً
الواقع  تواجه  اأن  ا�ستطاعت  قد  تكون  الطريقة  بهذه 

بذهن م�ستعد وباإيجابية. وهذا هو العتدال.

قوة الرجاء
"فهو )إبراهيم( علَى ِخالِف الرَّجاِء )املنطق البشري( آمَنَ 
علَى الرَّجاِء، لكَيْ يَصيرَ أبًا ألَُمٍ كثيرٍَة، كما قيلَ:"هكذا 
يكونُ نَسلَُك". وإذ لم يَكُنْ َضعيفًا في اإلمياِن لم يَعتَِبرْ 
َجَسدَهُ - وهو قد صارَ ُماتًا، إذ كانَ ابنَ نَحِو ِمئَِة سنٍَة - وال 
ُماتيََّة مُستَوْدَِع سارَةَ. وال بَعدَِم إمياٍن ارتاَب في وعِد اهلِل، 

َّى باإلمياِن مُعطًيا مَجًدا هلل" )رومية 4: 18- 20(.   بل تقَو
نوؤمن اأنا وزوجي اأن الرب �سيبارك خدمتنا ويو�سعها 
ا اأكرب من  ا تلو الآخر، لأننا ن�ستاق اأن نخدم عدداً عاماً
النا�ض. ولكن اإن تغريت خطة اهلل وم�سيئته، واإن بقيت 
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خدمتنا يف حجمها الذي بداأنا به، فل يجب اأن جنعل 
هذا التغيري ي�سلب منا فرحنا.

نحن نوؤمن باأ�سياء كثرية، ولكن قبل كل �سيء نوؤمن 
امل�سيح؛  هو  الذي  الأ�سياء،  اأوجد  الذي  بال�سخ�ض 
فنحن ل نعلم ماذا يحدث يف الغد، ولكننا نعلم اأن كل 

ا خلرينا. الأ�سياء �سوف تعمل معاً
من  اأكرث  بها  متر  التي  الظروف  اأن  تعتقد  رمبا 
احتمالك، ورمبا تقول يل: "لو علمِت ظرويف ملا طلبِت 

ا". مني اأن اأكون اإيجابيًّ
اإبراهيم الذي  ملاذا ل تقراأ )رومية 4: 18-21( عن 
اأ�سبح  اأنه  حقيقة  يتجاهل  ومل  ا،  جيداً املوقف  در�ض 
على  قادرة  تعد  مل  �سارة  واأن  العمر،  يف  ا  متقدماً
وجود  عدم  من  فبالرغم  باهلل؛  اآمن  ولكنه  الإجناب، 
فكر  لأنه  رجاء،  على  اآمن  اأنه  اإل  للرجاء،  يدعو  ما 

باإيجابية �سديدة يف موقف يف منتهى ال�سلبية.
اأن   )19  :6 )عربانيني  يف  املقد�ض  الكتاب  يخربنا 
ما  الأمل هو  اأو  فالرجاء  للنف�ض؛  مر�ساة  الرجاء هو 
ول  تياأ�ض  ل  لذلك  التجارب.  اأثناء  ثابتني  يجعلنا 
فاإن  يائ�سة.  حياة  ع�ست  فعلت  اإن  لأنك  الأمل،  تفقد 
كنت تعي�ض حياة يائ�سة لأنك فقدت الأمل، ُعد واأحي 
ا. ول اأعدك اأن ت�سري  هذا الأمل من جديد. ل تخ�َض �سيئاً
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تخيب  األ  اأعدك  ول  لها،  خططت  كما  ا  دائماً الأمور 
حتى  اإيجابيًّا  تكون  اأن  ت�ستطيع  ولكنك  ا.  اأبداً اآمالك 
عندما تخيب اآمالك. فقط اخ�سع لعمل اهلل املعجزي، 
ا  اأموراً اأن حتدث معجزات يف حياتك، وانتظر  وتوقع 

رائعة.

انتظر حتى تنال
ليتراءََف  ويتأنى(  وينتظر  )يشتاق  الرَّبُّ  يَنتَِظرُ  "ولذلَك 
 . َحقٍّ إلَهُ  الرَّبَّ  ألنَّ  ليَرَحمَكُْم،  يَقوُم  ولذلَك  علَيكُْم. 

طوبَى جلميِع مُنتَِظريهِ" )إشعياء 30: 18(.
هذه الآية حمببة اإىل قلبي. فاإن تاأملتها امتلأ قلبك 
�سخ�ض  عن  يبحث  اإنه  اهلل  يقول  والأمل.  بالرجاء 
اأن  ميكن  ل  ال�سخ�ض  وهذا  ويرحمه،  عليه  يرتاءف 
حالة  يف  يكون  اأن  يجب  بل  �سلبي،  تفكري  ذا  يكون 

انتظار وا�ستياق لكل ما ينعم اهلل به عليه.

الت�ساوؤم
وبينما  اهلل  لكلمة  درا�ستي  بدء  بعد فرتة وجيزة من 
كنت اأ�سفف �سعري، �سعرت بجو غريب يحيط بي واأن 
امل�ساعر  هذه  وزادت  يل،  يحدث  �سوف  ا  مروعاً �سيئاًا 
ا لوجودها  مع مرور �ساعات النهار. وكنت واعية جدًّ
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اأح�ض  التي  امل�ساعر  هذه  "ما  الرب:  و�ساألت  داخلي. 
بها داخلي؟" فاأجاب: "اإنه الت�ساوؤم!"

�سمعت  قد  اأكن  الكلمة، ومل  تلك  اأعرف معنى  اأكن  مل 
بها من قبل، وبعد وقت قليل، قراأت الآية املوجودة 
)ب�سبب  َشقيٌَّة  الَزيِن  أيّاِم  "كُلُّ   :)15  :15 )أمثال  يف 
)بغ�ض  دائمٌَة  فوَليمٌَة  القَلبِ  َطيُِّب  أمّا  والت�ساوؤم(  القلق 
حياتي  اأن  وقتها  واأدركت  الظروف(".  عن  النظر 
كانت تعي�سة ب�سبب الأفكار ال�رشيرة والت�ساوؤم الذي 
مليئةاً  كانت  حياتي  اأن  �سحيح  حياتي.  ميلأ  كان 
الرحب  اأوقات  يف  حتى  ولكن  ال�سعبة.  بالظروف 
فلم  مة  ُم�سمَّ كانت  اأفكاري  لأن  ؛  تعي�سةاً اأعي�ض  كنت 
اأكن قادرةاً على ال�ستمتاع باحلياة وبالأيام اجلميلة.

احفظ ل�سانك من التكلم بال�رش
صاِلًَة،  أيّامًا  ويَرَى  الياةَ،  يُِحبَّ  أْن  أرادَ  »مَنْ  "ألنَّ: 
باملَكِر«"  َّما  تتكل أْن  وَشفَتَيهِ  رِّ،  الشَّ عن  لسانَهُ  فليَكفُْف 

)1بطرس 3: 10(.
يت�سح من هذه الآية اأن التمتع باحلياة مرتبط بروؤية 
الإيجابي.  والكلم  بالتفكري  ا  واأي�ساً �ساحلة،  اأيام 
اأق�سى حد، ومهما  اإىل  ا  فحتى لو كان تفكريك �سلبيًّ
كانت املدة التي ظللت فيها على هذا احلال، ت�ستطيع 
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لقد  بالفعل.  تغريت  اأين  ذلك  على  والدليل  تتغري.  اأن 
ا�ستغرق الأمر وقتاًا طويلاً ومعونة من الروح القد�ض، 
ا �ستعرف اأن  ولكن النتيجة كانت ت�ستحق. واأنت اأي�ساً
ولتكون  الرب  يف  لتثق  املعاناة  كل  ي�ستحق  الأمر 

اإيجابيًّا مهما حدث.
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تاأمل يف ما تفكر فيه

"بوَصاياَك ألَهُج، وأاُلِحُظ ُسبُلَك )سبل احلياة التي حتددها 
الشريعة(" )مزمور119: 15(.

تعلمنا كلمة اهلل الأ�سياء التي يجب اأن نفكر فيها. 
يقول كاتب املزمور اإنه يلهج بو�سايا اهلل، وهذا يعني 
اأنه كان ي�رشف الكثري من الوقت يف التفكري والتاأمل 
يف طريق اهلل وتعاليمه وو�ساياه. ويف )مزمور 1: 3( 

يقول عن ال�سخ�ض الذي يفعل هذا اإنه يكون
ثَمَرَها  تُعطي  التي  املياِه،  مَجاري  ِعندَ  مَغروَسٍة  "كَشَجرٍَة 
يَنَجُح" فياله  في أوانِهِ، ووَرَقُها ال يَذبُلُ. وكُلُّ ما يَصنَُعهُ 
فكلما  اهلل!  كلمة  يف  ونتاأمل  نفكر  اأن  رائع  اأمر  من 
اهلل،  كلمة  يف  التاأمل  يف  اأكرب  ا  وقتاً الإن�سان  �رشف 

ح�سد اخلري الوفري.

كن حري�ًسا يف ما تفكر فيه!
ما  حريصني(  )كونوا  »انُظروا  لُهُم:  )املسيح(  "وقاَل 
به  الذي  )بالقدر  تكيلونَ  بهِ  الذي  بالكَيِل  تسمَعونَ! 
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تدرسون وتفكرون في احلق الذي تسمعونه( يُكاُل لكُْم 

ُّها  أي لكُْم  وخيراًا(  معرفةاً  حتصدون  الذي  )بالقدر  ويُزادُ 
الّساِمعونَ«" )مرقس 4: 24(.

يف  اأكرب  ا  وقتاً �رشفنا  فكلما  رائعة!  اآية  من  لها  يا 
التي نقراأها ون�سمعها  التفكري والتاأمل يف كلمة اهلل 
العمل  على  قوتنا  ذادت  بها،  الآخرين  علمنا  وكلما 
بها، وزادت معرفتنا وا�ستنارتنا مبا نقراأه اأو ن�سمعه. 

فنجني من كلمة اهلل ما ا�ستثمرناه فيها.
اهلل  كلمة  يف  نفكر  ما  بقدر  اأنه  الوعد  ا  اأي�ساً لحظ 
املعرفة  لنا  �ستكون  ما  بقدر  درا�ستها  على  ونعكف 

واخلري.
ويف قامو�ض "فاين" لتف�سري كلمات الكتاب املقد�ض 
 dunamis "دونامي�ض"  اليونانية  الكلمة  اإن  يقول 
)والتي تعني القوة( كانت ترتجم يف بع�ض الأحيان 
ل�رشح  "�سرتوجن"  قامو�ض  ويف  "اخلري".  مبعنى 
الرتجمات  اإحدى  اإن  يقول  املقد�ض  الكتاب  كلمات 
لكلمة دونامي�ض هي القوة واملقدرة. ل يتعمق بع�ض 
النا�ض يف كلمة اهلل ويت�ساءلون: "ملاذا تفتقر حياتنا 

الروحية اإىل القوة والن�رشة؟"
واحلقيقة هي اأن معظمهم ل يجتهدون ول ي�رشفون 
ب�سماع  يكتفون  ولكنهم  اهلل،  كلمة  درا�سة  الوقت يف 
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عظات منها، اأو بال�ستماع ل�رشائط الكا�سيت اأو قراءة 
يك�رشون  ل  ولكنهم  لآخر،  وقٍت  املقد�ض من  الكتاب 

اأنف�سهم حتى تكون كلمة اهلل اأولوية حياتهم الأوىل.
اجل�سد  اإن  فيها.  والتاأمل  بها  التفكري  ي�سمل  وهذا 
الأ�سياء  بع�ض  لنوال  ي�سعون  النا�ض  وبع�ض  ك�سول، 
ل  الطريقة  هذه  ولكن  جمهود.  اأي  يبذلوا  اأن  دون 
الإن�سان يح�سد من كلمة اهلل  اأن  اأكرر  جتدي. ولذلك 

بقدر ما ي�ستثمر فيها.

تاأمل يف كلمة اهلل
)لم  األشرارِ  مَشورَِة  في  يَسلُْك  لم  الذي  َُّجِل  للر "طوبَى 
)لم  يَِقْف  لم  اخلُطاِة  طريِق  وفي  لنصائحهم(  يستمع 

في  لكن  يَجِلْس.  لم  املُستَهِزئنيَ  مَجِلِس  وفي  يشترك(، 

َّتُهُ، وفي ناموِسهِ يَلَهُج )يتأمل ويفكر( نهارًا  ناموِس الرَّبِّ مََسر
وليالً" )مزمور1: 1- 2(.

يقول قامو�ض "وب�سرت" اإن كلمة "يلهج" تعني: 
التفكري  يف  وي�سرتك  ذهنه  يف  يخطط   -2 يفكر   -1

والتاأمل.
الكتاب  كلمات  لتف�سري  "فاين"  قامو�ض  ويف 
الهتمام  تعني  "يلهج"  كلمة  اإن  يقول  املقد�ض، 
والتطبيق يف احلياة العملية، وممار�سة ما جاء يف 



50

الكلمة والتفكري والتخيل والتاأمل.
وتقول كلمة اهلل يف )أمثال 4: 20(: "يا ابني، أصِغ إلَى 
اآلية  هذه  وضعنا  فإن  أقوالي".  إلَى  أُذُنََك  أِمْل  كالمي. 
إلى جانب تعريف كلمة "يلهج" سنرى أننا سنهتم بكلمة 
والفكرة  تفكيرنا.  طريقة  على  وطبقناها  فيها  تأملنا  إن  اهلل 
الرئيسية هنا هي أننا إذا أردنا أن نفعل ما توصينا به كلمة 

اهلل، فعلينا أن نصرف الوقت في التأمل فيها والتفكير بها.
وتذكر القول املاأثور "املمار�سة امل�ستمرة توؤدي اإىل 
الإتقان". فلي�ض من املنتظر اأن ن�سبح خرباء يف اأمر 
ما دون اأن منار�سه، فلماذا ل ينطبق هذا الكلم على 

ا؟ احلياة امل�سيحية اأي�ساً

التاأمل يوؤدي اإىل النجاح
نهارًا  فيهِ  تلَهُج  بل  فِمَك،  ِمنْ  ريَعِة  الشَّ هِذِه  ِسفرُ  يَبرَْح  "ال 
ََّظ للَعمَِل َحَسَب كُلِّ ما هو مَكتوٌب فيهِ.  وليالً، لكَيْ تتَحف

ََّك حينَئٍذ تُصِلُح طريقََك وحينَئٍذ تُفِلُح" )يشوع 1: 8(. ألن
اأردت  واإن  طرقك،  كل  يف  وتفلح  تنجح  اأن  اأردت  اإن 
تتاأمل وتلهج يف كلمة  اأن  اأن يكون لك خري، فعليك 
الوقت  الكتاب. فكم من  ا وليلاً بح�سب قول  اهلل نهاراً
ت�رشف يف التفكري والتاأمل يف كلمة اهلل؟ اإن الإجابة 
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للم�ساكل  احلل  تكون  رمبا  ال�سوؤال  هذا  على  الأمينة 
التي تعاين منها يف حياتك.

لقد ق�سيت معظم حياتي دون اأن اأتاأمل ما اأفكر فيه. 
كنت بب�ساطة اأفكر يف كل ما يرد اإىل ذهني اأو يخطر 
اأفكاره  اأن ينفث  اإبلي�ض يقدر  اأن  اأعلم  اأكن  عليه، ومل 
حاول  باأكاذيب  اإما  عقلي  امتلأ  لذلك  ذهني.  يف 
اأو  اآخرين،  وعن  نف�سي  عن  بها  يخربين  اأن  اإبلي�ض 
اأ�سياء ل قيمة لها، ل ت�ستحق اإهدار الوقت يف التفكري 
بها. كان اإبلي�ض ي�سيطر على حياتي لأنه كان ي�سيطر 

على اأفكاري.

تاأمل يف ما تفكر فيه
َشَهواِت  في  بَينَُهْم  قَبالً  َّفنا  تَصر أيًضا جميًعا  نَحنُ  "الذينَ 
َجَسِدنا، عاِملنيَ مَشيئاِت اجلََسِد واألفكارِ" )أفسس 2: 3(.
لطبيعة  اخل�سوع  من  هنا  بول�ض  الر�سول  يحذرنا 
اجل�سد وطاعة �سهواته والعمل باأفكار الذهن اجل�سدية. 
اإل  ا،  خمل�ساً امل�سيح  قبلُت  قد  كنت  اأين  من  وبالرغم 
اأن  اأتعلم  مل  لأين  بامل�ساكل  متتلئ  كانت  حياتي  اأن 
اأ�سيطر على اأفكاري. كنت اأفكر يف اأ�سياء ت�سغل بايل 

ا اإيجابية بنَّاءة. ولكنها مل تكن اأفكاراً
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كنت يف حاجة اإىل تغيري اأفكاري
مبعركة  عهدي  بداية  يف  ا  رائعاً ا  در�ساً الرب  علمني 
حياتي،  يف  التحول  نقطة  الدر�ض  هذا  كان  الذهن. 
عندما قال يل: "تاأملي يف ما تفكرين فيه". وعندما 
فعلت ذلك، اأدركت على الفور �سبب امل�ساكل التي كنت 
اأعاين منها يف حياتي. كان ذهني يف حالة فو�سى 

�سديدة! كنت اأفكر يف اأ�سياء خاطئة.
عليها  وواظبت  الجتماعات  حل�سور  اأذهب  كنت 
كنت  �سمعته.  ما  يف  اأفكر  اأكن  مل  ولكني  ل�سنوات، 
مكان  يف  فكانت  الأخرى  اأما  واحدة  باأذن  اأ�ستمع 
اآخر. وكنت اأقراأ الكتاب املقد�ض ولكني مل اأفكر يف ما 
اأقراأه. مل اأكن اأهتم بكلمة اهلل ومل اأعكف على درا�ستها 
وقوتي  معرفتي  كانت  ولذلك  اإليها،  وال�ستماع 

�سئيلة اإىل اأق�سى حد.

تاأمل يف اأعمال اهلل
وسِط  في  الثابتة(  )محبتك  رَحمَتََك  اهلُل  يا  "ذَكَرنا 

هيكِلَك" )مزمور48: 9(.
ا عن التاأمل والتفكري يف كل اأعمال  يتحدث داود كثرياً
اهلل العظيمة، فيقول اإنه يذكر ا�سم الرب، ورحمته يف 

كل مكان ويف كل وقت. فعندما �سعر باحلزن كتب
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 )مزمور 143: 4، 5( "أعيَْت فيَّ روحي. حتَيَّرَ في داِخلي 
َّرُت أيّاَم الِقدَِم. لِهجُت بكُلِّ أعمالَِك. بَصنائِع  قَلبي. تذَك

يَدَيَك أتأمَّلُ".
جتاه  داود  فعل  رد  اأن  يت�سح  الآيتني  هاتني  من 
الأحزان مل يكن باأن يذكر م�سكلته ويتاأمل فيها، ولكن 
ال�سعيدة،  الأوقات  يذكر  باأن  م�ساكله  �سد  بوقوفه 
و�سعادة اأيام القدم، ويفكر باأعمال اهلل ويتاأمل �سنع 
اأن  �ساعده  وهذا  اإيجابية،  اأ�سياء  يف  فكر  لقد  يديه... 

يتغلب على اأحزانه.
ا يف ن�رشتك.  ا مهمًّ ا اأن ذهنك يلعب دوراً وتذكر دائماً
الروح  بقوة  حياتنا  يف  تتحقق  الن�رشة  اأن  �سحيح 
اأن  يجب  ولكن  اهلل،  كلمة  خلل  من  العاملة  القد�ض 
نفعل،  مل  واإن  وكلمته.  اهلل  فكر  مع  اأفكارنا  تتفق 
واإن اعتقدنا اأن ما نفكر فيه لي�ض على هذا القدر من 

ا. الأهمية، فلن نخترب الن�رشة اأبداً

تغريوا بتجديد اأذهانكم
الدَّهرَ  تُشاِكلوا )تتكيفوا مع عادات وتقاليد( هذا  "وال 
)هذا اجليل(، بل تَغيَّروا عن َشكِلكُْم بتجديِد أذهانِكُْم 
لألمور(  ونظرتكم  أفكاركم  تتغير  )حتى  )بالكامل( 
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الّصاِلَُة املَرضيَُّة الكاِملَُة )في  اهلِل:  لتختَِبروا ما هي إرادَةُ 
نظره من نحوكم(" )رومية 12: 2(.

يقول الر�سول بول�ض يف هذا اجلزء اإننا نقدر اأن نخترب 
اإرادة اهلل ال�ساحلة واملر�سية والكاملة فقط اإن جتددت 
اهلل.  فكر  مع  تتوافق  اأنها  يعني  وجتديدها  اأذهاننا. 
وعندما تتجدد اأذهاننا �سنتغري لن�سري ما اأرادنا اهلل 
اأن نكون عليه. ومبوت امل�سيح على ال�سليب وقيامته 
ا  ا ملمو�ساً ا وواقعاً من الأموات اأ�سبح هذا التغيري ممكناً
عن عملية جتديد الذهن. وحتى ل يحدث اأي التبا�ض، 
والفداء؛  باخلل�ض  له  علقة  ل  ال�سليم  التفكري  فاإن 
فاخلل�ض يعتمد على دم امل�سيح وحده وموته على 
لأنهم  اخلل�ض  نالوا  فكثريون  وقيامته.  ال�سليب 
اأن  اإل  حلياتهم،  �سخ�سيًّا  ا  خمل�ساً امل�سيح  قبلوا 
بع�سهم مل يختربوا حياة الن�رشة، ومل يتمتعوا بخطة 
اهلل ال�ساحلة لأن اأذهانهم مل تتجدد لتتفق مع كلمته.
لقد كنت مثل هوؤلء النا�ض ل�سنوات طويلة بالرغم من 
ال�سماء.  اإىل  �ساأذهب  اأين  يف  وثقتي  بامل�سيح  اإمياين 
وبالرغم من مواظبتي على ح�سور الجتماعات، فاإن 
حياتي كانت تخلو من الن�رشة. وال�سبب يف ذلك هو 

اأين كنت اأفكر يف اأ�سياء خاطئة.
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ففي هذه افتكروا
َجليٌل،  هو  ما  كُلُّ  َحقٌّ،  هو  ما  كُلُّ  اإلخوَةُ،  ُّها  أي "أخيرًا 
ٌّ، كُلُّ  مُِسر ما هو  ما هو طاِهرٌ، كُلُّ  ما هو عادٌِل، كُلُّ  كُلُّ 
ما صيتُهُ َحَسنٌ، إْن كانَْت فضيلٌَة وإْن كانَ مَدٌح، ففي هِذِه 

افتَِكروا" )فيلبي 4: 8(. 

يقدم لنا الكتاب املقد�ض تعاليم مف�سلة عن الأ�سياء 
الكتاب  اآيات  من  ووا�سح  فيها.  نفكر  اأن  يجب  التي 
التفكري يف كل ما  اأنه يحثنا على  املقد�ض املتعددة 

هو �سالح ويف كل ما يبنينا.
ومن املوؤكد اأن اأفكارنا توؤثر على ت�رشفاتنا وحالتنا 
ما  يعرف  لأنه  خلرينا  هي  اهلل  فتعاليم  املزاجية؛ 
الإن�سان  ميتلئ  عندما  ولكن  يتع�سنا.  وما  ي�سعدنا 
واقع  ومن  تعي�سة.  حياته  ت�سبح  اخلاطئة  بالأفكار 
فاإنه  ا،  تعي�ساً الإن�سان  اإنه عندما يكون  اأقول  خربتي 

ا. يجلب التعا�سة على حياة الآخرين اأي�ساً
كنت  "فيما  با�ستمرار:  نف�سك  ت�ساأل  اأن  عليك  لذلك 
اأفكر؟" وا�رشف بع�ض الوقت يف امتحان اأفكار قلبك.
اإبلي�ض  لأن  ا؛  جدًّ مهم  اأمر  فيه  تفكر  ما  وفح�ض 
اإن ال�سبب وراء م�سكلتهم  عادةاً يخدع النا�ض بقوله 
ولكن  بهم  املحيطة  الظروف  يف  يكمن  وتعا�ستهم 
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احلقيقة هي اأن التعا�سة التي يعي�سون فيها �سببها ما 
يدور بداخل اأذهانهم.

يعمله  ما  هو  تعا�ستي  �سبب  اأن  ل�سنوات  ظننت  لقد 
زوجي  األوم  وكنت  يل.  يعملونه  ل  ما  اأو  الآخرون 
واأولدي على التعا�سة التي كنت اأعي�ض فيها. وكنت 
لحتياجاتي،  اأكرث  وانتبهوا  تغريوا  لو  اأنهم  اأعتقد 
واإن تواجدوا يف املنزل با�ستمرار لكنت اأكرث �سعادة. 
احلقيقة  واجهت  حتى  ل�سنوات  هكذا  احلال  وا�ستمر 
واأدركت اأن ما اأطلبه لن يقدر اأن يجعلني اأكرث �سعادة، 
واإمنا يجب اأن اأختار اأن يكون يل الفكر ال�سحيح. لقد 

كانت اأفكاري هي �سبب تعا�ستي.
فيه".  تفكر  ما  "افح�ض  اأخرى:  مرة  اأقولها  ودعوين 
وتبداأ  م�ساكلك  �سبب  �ستكت�سف  هذا  فعلت  اإن  لأنك 

ال�سري يف طريق احلرية.



 صالة للخالص

قد قبلت ٌسوع المسٌح  بعد هللا ٌحبك وٌرٌد ان تكون له عالقة شخصٌة بك.  ان لم تكن

 كمخلصك الشخصً، ٌمكنك فعل ذلك االن. فقط افتح قلبك له وصل هذه الصالة...

"ابً السماوي، أعلم انً اخطأت بحقك. من فضلك سامحنً. اغسلنً طاهراً. أعدك 

أؤمن انه قد مات الجلً اخذاً خطٌتً عندما مات على بوضع ثقتً فً ٌسوع ابنك. 

.. اؤمن انه اقٌم من الموت. األن اسلَم حٌاتً لٌسوعالصلٌب  

أشكرك أبً السماوي على عطٌة الغفران والحٌاة االبدٌة. أرجوك ساعدنً كٌما احٌا 

 لك. باسم ٌسوع المسٌح. امٌن."

بودٌة الموت الروحً. خذ وبصالتك من القلب، هللا قد قبلك، طهرك، وحررك من ع

وقتاً لقراءة ودراسة هذه االٌات وأسال هللا ان ٌتكلم الٌك وأنت تسٌر واٌاه خالل هذه 

 الرحلة فً حٌاتك الجدٌدة.

  4-3: 65كورنثوس  6       66: 3ٌوحنا 

       9-8: 2أفسس            4: 6افسس 

  

65 -64: 4ا ٌوحن 6                                9: 6ٌوحنا  6  

  

63-62: 5ٌوحنا  6                                  6: 5ٌوحنا  6   

تعتمد الكتاب المقدس فً التعلٌم لتتشجع فً النمو فً صلً وأسال هللا لٌساعدك  لتجد كنٌسة 
عالقتك الشخصٌة مع المسٌح. هللا دائماً معكز سوف ٌقودك ٌومٌاً وٌرٌك كٌف تعٌش الحٌاة 

ً اعدها لك!الفٌاضة الت  




