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مقدمة

تُسَتخَدم،  أن  هو  السلسلة  هذه  من  املقصود  إن 
أثناء مرورك عبر هذه السلسلة،  تُقرَأ فقط.  أن  ال 
ضع عالمًة على األجزاء التي تنطبق على حياتك، 
تفكر  جتعلك  التي  النقاط  على  مالحظات  ودوِّن 
اقرأ  يومياتك.  لتكتب  وقًتا  أو خذ  بطرق مختلفة، 
ما  فكرٍة  في  وتتأمل  تتوقف  أن  حتتاج  قد  بانتباه– 
أو جزء معني، افعل هذا! توقف وصلِّ أثناء القراءة، 
واطلب من اهلل أن يساعدك على أن تغيِّر تفكيرك 
– لن يضيع  أن تغير حياتك. صدقني  حتى ميكنك 

وقتك عبثًا.
»فكر  عبارة  السلسلة  هذه  في  كثيرًا  ترى  سوف 
أرجوك  اثنان.  أو  سؤال  أحيانًا  ويتبعها  األمر«،  في 
ل  أن تقضي وقًتا في اإلجابة على األسئلة، ويفضَّ
لكي  مة  مصمَّ ألنها  مكتوبًة؛  اإلجابة  تكون  أن 
تساعدك على أن حتقق تقدًما أكبر مما تقدمه لك 
القراءة وحدها في رحلتك نحو احلياة القوية – تلك 
احلياة التي ال حتدد فيها الظروف ما إذا كنت سعيًدا 
أم ال وال يغمرك فيها اإلجهاد. إنها حياة الثقة في 



اهلل وفي الصورة التي صنعك لتكون عليها، احلياة 
التي ميكنك فيها أن تشعر بأنك تستطيع أن تفعل 
ما يريدك اهلل أن تفعله وتكون كل شيء يريدك أن 

تكون عليه.
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-1-
قوة إيجابيتك

امليدالية  على  احلاصل  هاميلتون،  سكوت  قال 
الذهبية في األوملبياد: »إن اإلعاقة الوحيدة في احلياة 
ه السيئ«. وهذا حقيقي؛ فال ميكن لشيء  هي التوجُّ
ه  لك أو يعوقك بشدة في احلياة بقدر التوجُّ أن يعطِّ
ه، فإنني أشير  السيئ. وعندما أستخدم كلمة توجُّ
العقلية،  أو  الفكرية،  احلالة  أو  األفكار،  نظام  إلى 
أو طريقة التفكير التي يتعامل بها الشخص مع 
ه  احلياة. على سبيل املثال، إذا كان لشخٍص ما توجُّ
أفكارًا مثل هذه: يفكر  العمل، فسوف  سيئ جتاه 

وجه  على  مملة  وظيفة  أكثر  هي  وظيفتي  إن    •
األرض.

•  رئيسي في العمل كثير الطلبات.
•  يجب أن تدفع لي هذه الشركة املزيد وتعاملني 

بصورٍة أفضل.
•  البد أن أحصل على املزيد من اإلجازات.
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• أُضطر دائًما إلى القيام بالعمل املزعج.
• ال يوجد هنا من يقدِّرني.

العمل مع هؤالء احمليطني  إلى  • قد أكون مضطرًّا 
بي، لكنني لست مضطرًّا أن أكون لطيًفا معهم.

واحًدا  ًها  توجُّ لتكوِّن  مًعا  األفكار  هذه  كل  جتتمع 
ذهنه  في  جتري  لشخص  ميكن  كيف  سيًئا.  كبيرًا 
بعمله،  يستمتع  أن  اليوم  طوال  األفكار  هذه  كل 
ذات  إسهامات  يقدم  أو  ا،  إيجابيًّ موظًفا  يصبح  أو 
أفكاره  غيَّر  إذا  إال   – قيمة لشركته؟ ال ميكنه هذا 
يحتاج  مديرك  كان  إذا  حتى  أفضل.  ًها  توجُّ وطوَّر 
والتحسني  التغييرات  ببعض  القيام  إلى  بالتأكيد 
أن  تدرك  أن  عليك  فيجب  عديدة،  مناطق  في 
السلبية جتاه وظيفتك ال تغيِّر مديرك، لكنها تغيِّر 

ه »مستنزف للقوة«. هك إلى توجُّ توجُّ
للتو سيكون  الذي وصفته  أن الشخص  هل تظن 
مرشًحا جيًدا لعالوٍة أو ترقيٍة؟ بالتأكيد ال. لكن ماذا 

هه مبني على أفكار مثل هذه؟ عن شخٍص توجُّ
• أشعر باالمتنان ألن لديَّ وظيفة.
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• سوف أفعل أقصى ما بوسعي كل يوم.
• أؤمن بأن اهلل يعطيني نعمًة كل يوم في عيني رئيسي.

• أشعر بالسعادة لكوني جزًءا من فريق مع زمالئي 
في العمل حتى وإن لم يكن أي واحد فينا كاماًل.

سأؤدي  لكنني  مثاليًة،  العمل  بيئة  تكون  ال  قد   •
دوري ألجعلها ُمحبَّبًة لنفسي وملن حولي.

• إنني أتعهد بأن أكون مركِّزًا ومجتهًدا أثناء وجودي 
في وقت العمل.

• أود أن أحصل على عالوة، لذلك سوف أعمل جاهًدا 
لكي أستحقها.

الشخص  لهذا  اإليجابي  ه  التوجُّ أن  في  شك  ال 
حتلَّى  وإذا  شركته،  في  للترقية  يؤهله  سوف 
ه في مناطق أخرى، فسوف  بنفس النوع من التوجُّ
لم  إذا  وحتى  ومشبعة.  سعيدة  بحياٍة  يستمتع 
يالحظ مديره أبًدا هذه الصفات، فسوف يالحظها 
وظيفًة  له  يوفر  أو  املدير  قلب  سيغيِّر  وإما  اهلل 
أفضل. إن اهلل دائًما يجازينا عالنيًة على ما نفعله 

في اخلفاء إكراًما له وجملده.



10

األمر راجع لك
هاتنا،  توجُّ اختيار  ومسؤولية  امتياز  لدينا  جميعنا 
أيًّا كانت الظروف أو املواقف التي جند أنفسنا فيها. 
هات ال  والكلمة املفتاحية هنا هي »اختيار«. فالتوجُّ
حتدث هكذا فحسب، بل إنها نتاج اختياراتنا. ومبرور 
أذهاننا  الراسخة في  التفكير  الوقت، ميكن ألمناط 
أن تضعنا في حالة »القيادة اآللية«، وهو ما يعني 
نكون  املواقف،  من  معينة  أنواع  حتدث  عندما  أنه 
معينة.  بطرق  فيها  نفكر  أن  مسبًقا  ُمبرَمجني 
يجب أن نوقف وظيفة القيادة اآللية هذه ونتعلم 
أن مننع أذهاننا عن الذهاب في االجتاهات التي ظلت 
ال  االجتاهات  هذه  كانت  إذا  لسنوات  فيها  تذهب 

تنتج أمورًا حسنة في حياتنا. على سبيل املثال:
أن  من  اخلوف  في  سنوات  قضيت  قد  تكون  رمبا   •
هذا  لكن  األعياد،  احتفاالت  عائلتك  مع  تقضي 
العام ميكنك أن تختار أن تفكر قائاًل: »قد ال يكون 
لكنني  ل،  املفضَّ نشاطي  هو  العائلة  مع  الوجود 
سوف أبحث عن عمد عن شيء جيد في كل واحد 

من أقاربي«.
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• رمبا تكون معتادًا على التذمر من الشعور باالرتباك 
كل  البريدي  صندوقك  إلى  الفواتير  تصل  عندما 
شهر، لكن ميكنك أن تبدأ في التفكير قائاًل: »سوف 
أسدد أكبر قدر ممكن من هذه الفواتير، وقلياًل قلياًل 

سوف أنتهي من الديون«.
البد أن تفهم أنه ميكنك أن تختار تفكيرك اخلاص؛ 
قد تكون معتادًا على مجرد التفكير في أي شيء 
عملية  جتتاز  اآلن  لكنك  كان،  أيًّا  ذهنك  داخل  يقع 
أن  وإذ تتعلم  بعد فكرٍة.  إعادة تدريب ذهنك فكرةً 
أن يكون  تفكر كما يفكر اهلل، سيمكِّنه هذا من 

شريكك في حتقيق ما حتتاج إلى حتقيقه أيًّا كان.

فكر في األمر
ه حتتاج إلى تغييره  ما الذي ترى أنه أهم فكر أو توجُّ

في حياتك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تعديل التوجه

ه شيء قليل  علَّق وينستون تشرشل قائاًل: »التوجُّ
درجة.  ألقصى  معه  أتفق  وأنا  كبيرًا«.  فرقًا  يصنع 
أوقات  في  ه«  التوجُّ »تعديالت  إلى  كلنا  نحتاج 
ه نتيجة تغيير الطريقة  معينة، ويأتي تعديل التوجُّ

التي نفكر بها.
وإيجابيًة،  مرتفعًة  هاتنا  توجُّ على  حافظنا  إذا 
فسوف نستمر في الصعود أعلى وأعلى في احلياة 
كانت  إذا  لكن  عالًيا.  التحليق  على  قادرين  ونكون 
نسقط  فسوف  وسلبيًة،  منخفضًة  هاتنا  توجُّ
أن  من  أبًدا  نتمكن  ولن  احلياة،  أرضية  على  ونظل 
نقوم بالرحالت التي يريدها اهلل لنا أو أن نصل إلى 

املواضع التي خططها اهلل لنا.
هك  توجُّ »إن  مقولة:  سمعت  أن  لك  سبق  رمبا 
سوف  اإليجابي  ه  التوجُّ أن  أي  ارتفاعك«؛  يحدد 
أن  حني  في  احلياة،  في  عالًيا«  »حتلِّق  يجعلك 
وكما  بأسفل.  يُبقيك  سوف  السلبي  ه  التوجُّ
أن  يجب  معينة  قواعد  لديهم  الطيارين  أن 

ُّ
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االجتاه  في  الطائرات  على  يحافظوا  لكي  يتبعوها 
ميكنك  قواعد  ببضع  أشاركك  أن  أريد  الصحيح، 
احلفاظ  على  تساعدك  لكي  احلياة  في  تتبعها  أن 
على  احلفاظ  ميكنك  حتى  إيجابيًّا  هك  توجُّ على 
فيه. يكون  أن  يجب  الذي  املستوى  في  »ارتفاعك« 

القاعدة األولى:
ه الصحيح عندما تسوء األمور حتلَّى بالتوجُّ

أيًّا كان ما يحدث في حياتك، صمم على أن جتتازه 
مسبًقا  صمم  الواقع،  في  الصحيح.  ه  بالتوجُّ
وسط  في  اإليجابي  ه  بالتوجُّ تتحلى  سوف  أنك 
القرار  هذا  اتخذت  إذا  يقابلك.  سلبي  موقف  كل 
وتأملت فيه أثناء الوقت احلسن في حياتك، فعندما 
تظهر املصاعب سوف تكون مستعدًّا بالفعل ألن 
إذا  املثال،  سبيل  على  الصحيح.  ه  بالتوجُّ تتحلى 
إلى  يحتاج  شيء  أو  متوقَّعة  غير  فاتورة  قابلتك 
أن  مضطر  ألنك  تتذمر  لن  أنك  قرر  كبير،  إصالح 
تربط احلزام من الناحية املالية لبضعة أشهر لكي 
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تسدده. بل انظر إلى التحدي على أنه مغامرة وقرر 
النفقات  لتخفيض  مبتكرةً  طرقًا  جتد  سوف  أنك 
دون  باحلياة  لالستمتاع  عن طرق  وتبحث  ما  لفترٍة 
إنفاق النقود. لقد رأيت مرارًا وتكرارًا كيف يساعد 
أوقات  ه حسن في  الذين يتحلَّون بتوجُّ الناس  اهلل 
التحديات. سمعت مؤخرًا عن زوجني كانا يواجهان 
مني على  صعوبات مالية لكنهما كانا أيًضا مصمِّ
ه احلسن اإليجابي الشاكر. كان  كا بالتوجُّ أن يتمسَّ
مطعم.  في  يعمل  جون،  سنسميه  الذي  الرجل، 
وفي أحد األيام، تعرض أحد الزبائن إلى أزمة قلبية 
أثناء تناوله الغداء هناك. كان جون قد تلقى بعض 
التدريبات الطبية عندما كان في اجليش، واستطاع 
لكي  للرجل  رئويٍّ  قلبيٍّ  إنعاٍش  بعمل  يقوم  أن 
يجعله يظل يتنفس ويستمر قلبه في النبض حتى 
يصل املُسِعفون. وقد تصادف أن الرجل الذي أنقذ 
جون حياته كان ثريًّا جدًّا، وتقديرًا منه ملا فعله جون 
كوسيلة  دوالر  آالف  خمسة  مببلغ  شيكًا  أعطاه 
لقد  حياتي«.  أنقذت  ألنك  »أشكرك  بها:  يقول 
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الزوجان  هذان  به  متسك  الذي  احلسن  ه  التوجُّ أدى 
في مشكلتهما املالية إلى فتح الباب هلل ليعمل 

بصورٍة معجزيٍة في حياتهما.
ه  بالتوجُّ حتلَّوا  أناس  على  أمثلًة  جند  التاريخ،  وعبر 
احلسن في مواجهة األوقات العصيبة، وبهذا حوَّلوا 
مشكالتهم إلى فرص. أفكر على وجه التحديد في 
بعض األفراد الذين تعرضوا للسجن، وهناك، ألَّفوا 
بعًضا من أكثر الكتابات التي عرفها العالم تأثيرًا، 
»مارتن  بقلم  برمنجهام«  »رسالة من سجن  مثل 
لوثر كينج الصغير«، و»سياحة املسيحي« ل»جون 
بنيان«، وكتاب »السير وولتر رالي« » تاريخ العالم«. 
فان  »لودفيج  الشهير  املوسيقي  أن  من  وبالرغم 
نه  إال  احلرفي،  باملعنى  سجينًا  يكن  لم  بيتهوفن« 
من  يعاني  وكان  كامل،  شبه  بصمم  مصابًا  كان 
– وكانت هي  أثناء فترٍة ما من حياته  حزن عظيم 
الفترة التي كتب فيها أعظم سيمفونياته. ال شك 
ًها  أن يعتنقوا توجُّ الناس كان بإمكانهم  أن هؤالء 
اتخذوا  لكنهم  للضيق،  مواجهتهم  عند  مروًِّعا 
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أسوأ  خالل  هات  التوجُّ بأفضل  ومتسكوا  قرارًا، 
األوقات، وقدموا إسهامات الزالت تُقرأ وتُسمع في 

العالم اليوم.
ال أعتقد أن األمر فقط أنهم وُلدوا إيجابيني – بل إنني 
أؤمن بأنه كان عليهم أن يختاروا، وقرروا أن يختاروا 
اختيارًا يفيدهم ويفيد العالم أيًضا. إن أحد أسوأ 
األخطاء التي ميكن أن نرتكبها في تفكيرنا هو أن 
نصدق أننا لسنا مثل هؤالء الناس اإليجابيني، وأننا 
ال ميكننا عمل شيء حيال هذا. إذا كنت تظن أنك 
هك،  ال ميكنك عمل أي شيء بشأن تفكيرك وتوجُّ

فقد ُهزمت حتى قبل أن تبدأ احملاولة.
فسيكون  تواجهها،  التي  الصعوبة  كانت  مهما 
من  بكثير  أسهل  الصحيح  ه  التوجُّ على  احلفاظ 
هك بدأ  استعادته، لذلك فبمجرد أن تشعر بأن توجُّ
يهبط، قم بعمل تعديل. تذكَّر أن تقاوم الشيطان 
مبجرد  أنه  أي   .)9  ،8  :5 1بطرس  )انظر  بدايته  منذ 
أن يرسل العدو أفكارًا سلبيًة إلى ذهنك، أوقفها. 
اعزم على أنك لن تتفق معها، وقرر أنك لن تصغي 
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تقف  أن  على  نفسك  درب  اآلن.  بعد  صوته  إلى 
هك اإليجابي في كل ظرف. سوف تكون  قويًّا بتوجُّ
التعاسة دائًما خيارًا متاًحا؛ ميكنك دائًما أن تختار 
أن  أيًضا  ميكنك  لكن  ومتشائًما،  تعيًسا  تكون  أن 

تختار أن تكون متفائاًل وسعيًدا.

فكر في األمر
ه  التوجُّ في  تعديالت  البدء في عمل  كيف ميكنك 
في  جيد  ه  توجُّ على  احلفاظ  على  ليساعدك  اآلن 
الوقت املقبل الذي جتد نفسك فيه تواجه حتدِّيًا ما؟ 
قد يكون األمر في سهولة أن تقول: »أدرك أن احلياة 
ثابًتا  ليست مثاليًة، لكن مبعونة اهلل سوف أكون 

حتى وسط عواصف احلياة«.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



18

القاعدة الثانية:
افهم أن الوقت الصعب ال يبقى إلى األبد

سمعت الكثيرين الذين يعيشون في أنحاء العالم 
يتحدثون  متميزة  فصول  أربعة  بها  يوجد  التي 
والصيف  والربيع  بالشتاء  يستمتعون  كم  عن 
الفريد  واجلمال  التنوع  يحبون  إنهم  واخلريف. 
موسم.  كل  في  املوجودة  والفرص  واخلصائص 
يغيِّر  نفسه  اهلل  أن  املقدس  الكتاب  يخبرنا 
الفصول  إن   .)21  :2 دانيال  )انظر  واألزمنة  األوقات 
وهو  الطبيعي  العالم  في  حقيقي  هذا  تتغيَّر؛ 
يعني  فهو  حياتنا.  مبواسم  يتعلق  فيما  حقيقي 
إلى األبد. قد جنتاز في  أن األوقات الصعبة ال تدوم 
سيئة،  وأشهر  صعبة،  وأسابيع  »عطلة«،  أيام 
نصيبه  من  بأكثر  ٌل  محمَّ أنه  يبدو  عام  حتى  أو 
نهاية. لها  سلبية  خبرة  كل  لكن  املشكالت،  من 

تبدو بعض املواقف الشاقة التي جند أنفسنا فيها 
غالًبا  هذا،  يحدث  عندما  طويل.  لوقٍت  تدوم  أنها 
لكننا  باإلحباط.  نصاب  أو  نشكو  أن  إلى  منيل  ما 
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هنا سريًعا،  نحتاج ـ بداًل من هذا ـ إلى أن نعدِّل توجُّ
ونطلب من اهلل أن يعلِّمنا شيًئا ذا قيمة أثناء اجتيازنا 
 :1 )يعقوب  يقوله  ملا  وفًقا  أمامنا.  الذي  للموقف 
والضغوط لكي  التجارب  فإن اهلل يستخدم   ،)3-2
أن  دائًما  يريد  إنه  حياتنا؛  في  حسنة  نتائج  ينتج 
غير  ظروف  خالل  من  بركته  تأتي  أحيانًا  يباركنا. 
على  حافظنا  إذا  لكن  سلبيًة،  نراها  قد  متوقَّعة 
ه اإليجابي وسط هذه املواقف، فسوف نختبر  التوجُّ
لنا. مينحها  أن  اهلل  يريد  التي  اإليجابية  النتائج 

اسمح  عصيب،  وقٍت  في  اآلن  جتتاز  كنت  إذا 
التحدِّي  هو  ليس  غالًبا  هذا  بأن  أذكِّرك  أن  لي 
اجتزت  فقد  حياتك.  في  تواجهه  الذي  األول 
الدروس  بعض  تعلمت  )ورمبا  السابق  التحدي 
التحدي  هذا  جتتاز  وسوف  خالله(  من  القيِّمة 
واأليام  األبد،  إلى  تدوم  لن  وقتية؛  جتاربك  إن  أيًضا. 
على  حافظ  فقط  إليك.  طريقها  في  األفضل 
»منخفًضا«  يكون  أن  من  بداًل  »عالًيا«  هك  توجُّ



20

ميضي. وسوف  موسم  مجرد  هو  هذا  أن  وتذكَّر 

فكر في األمر
راجع حياتك وتذكر بعض التجارب التي واجهتها. 
كيف استخدمها اهلل لكي يأتي بشيٍء صالح إلى 

حياتك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صاحلًا  شيًئا  يُخِرج  سوف  بأنه  نفسك  ذكِّر  واآلن 
كذلك! التالي  واملوقف  احلالي  املوقف  من  أيًضا 

عندما واجه داود جليات اجلبار، تذكَّر األسد والدب 
هذا  منحه  وقد  بالفعل،  هزمهما  قد  كان  اللذين 

الشجاعة في موقفه احلالي.

القاعدة الثالثة:
ال تتَّخذ قرارات كبرى أثناء العاصفة

مشمس  يوم  مثل  كلها  احلياة  تكون  أن  ميكن  ال 
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كلُّنا  نواجه  ما،  نقطٍة  فعند  واحد؛  طويل 
َّع، أو  العواصف– سواء  في شكل مرض غير متوق
فقدان للوظيفة، أو أزمة مالية، أو صعوبات زوجية، 
أو مشكالت مع األوالد، أو أي عدد من السيناريوهات 
األخرى التي تتسم باإلجهاد واحلدة واألهمية. لقد 
واجهت الكثير من العواصف في حياتي – البعض 
الشائعة  السريعة  العصر  عواصف  مثل  كان 
األعاصير  مثل  بدا  والبعض  الصيف،  فصل  في 
اجتياز  عن  تعلمته  ما  وأكثر  الرابعة.  الدرجة  من 
عواصف احلياة كان هو أنها ال تبقى إلى األبد، كما 
ذكرت في القاعدة الثانية، وأنه إن كان ممكنًا، فإنني 

ال يجب أن أتخذ قرارات كبرى في وسطها.
هو  األفضل  يكون  احلياة،  عواصف  تثور  عندما 
احلفاظ على ذهنك ومشاعرك ثابتني بقدر اإلمكان. 
عادةً ما جتمح األفكار واملشاعر في وسط األزمات، 
لكن هذه األوقات بالضبط هي األوقات التي نحتاج 
قراراتنا.  اتِّخاذ  بخصوص  منتبهني  نكون  أن  فيها 
نركز  أن  أنفسنا على  ِّب  وندر أن نظل هادئني  يجب 



22

على فعل ما ميكننا فعله ونثق في اهلل أنه سيفعل 
ما ال ميكننا فعله.

يجعل  أن  الطيار ميكن  اخلاطئ من  القرار  أن  وكما 
حتى  أو  املقصودة  وجهتها  عن  تنحرف  الطائرة 
تقوم بهبوط اضطراري خطير، هكذا ميكن لقرارك 
اخلاطئ أن يجعلك تنحرف أو تتعطل عن الوصول 
إلى مستقبلك. في املرة القادمة التي تواجه فيها 
هذه  تتذكر  أن  أرجو  حياتك،  في  أزمًة  أو  عاصفًة 
في  املشاعر  »لتكن  كثيرًا:  أقولها  التي  الكلمات 
القرار«. افعل كلَّ ما بوسعك  اتِّخاذ  استقرار قبل 
لكي تستقر األمور قبل أن تتخذ قرارات كبرى. قد ال 
يكون لديك دائًما هذا االختيار، لكن بقدر اإلمكان، 
فكما  عاصفتك.  تعبر  حتى  املهمة  القرارات  ل  أجِّ
ميكن  هكذا  العاصفة،  أثناء  بعنٍف  تهب  الريح  أن 
أن تصبح أفكارنا جامحًة وهائجًة، وهذا ليس هو 

أفضل وقت التخاذ القرارات الرئيسية.
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فكر في األمر

ما الذي تعتبره أكبر حتدٍّ عقلي أو عاطفي بالنسبة 
هو  هل  حياتك؟  في  العواصف  تهيج  عندما  لك 
رد  في  املغاالة  أم  الصبر،  عدم  أم  القلق،  أم  اخلوف، 

الفعل، أم شيء آخر؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تتجاوب  وال  احلكمة  تنتظر  أن  على  اليوم  م  صمِّ
عاطفيًّا أو من منطلق الذعر واخلوف.

القاعدة  الرابعة: 
ابقَ على اتصال مع »برج املراقبة«

إن املراقبني للحركة اجلوية هم الوحيدون على وجه 
أو  األرض الذين ميكنهم أن يروا »الصورة الكاملة« 
ما يجري في السماء ولديهم املعرفة والسلطان أن 
يقولوا للطائرات أن تقلل أو تزيد من سرعتها، أو أن 
تطير أعلى أو أسفل، أو أن تتفادى العواصف أو تعبر 
خاللها، أو أن تتخذ مسارات بديلة لوجهاتها. وتبًعا 
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املراقبني  فإن  الوطنية،  اجلويني  املراقبني  جلمعية 
حوالي  مع  يتعاملون  املتحدة  الواليات  في  اجلويني 
ا، وأربعة وستني  سبعة وثمانني ألف رحلة طيران يوميًّ
أن  املثير لالهتمام هو  إقالع وهبوط سنويًّا.  مليون 
املراقبني اجلويني ال يديرون الرحالت التجارية فقط، 
بل الطيران اخلاص أيًضا، واحلركة اجلوية العسكرية 
إذا  أيًضا.  املُستأَجرَة  والطائرات  الشحن،  وطائرات 
اجلويون  املراقبون  يديرها  التي  الرحالت  كل  ظهرت 
املطارات، فسنحتاج  واحد على شاشات  في وقت 
العدد  هذا  ومع  عرض.  شاشة   460 من  أكثر  إلى 
الكبير من الرحالت اجلوية التي تقلع وتهبط كل يوم، 
يجب أن يظل الطيارون على اتصال بأبراج املراقبة 
حتى ميكنهم القيام برحالٍت آمنة وفي مواعيدها.

على  يحافظوا  أن  الطيارين  على  يجب  ومثلما 
عليك  يجب  هكذا  اجلوية،  املراقبة  بأبراج  االتصال 
– ذلك الشخص  اتصال باهلل  أن نبقى على  وعليَّ 
الذي يرى الصورة الكاملة حلياتنا والذي ينسق كلَّ 
ما  كلُّ  يحدث  أن  على  يحرص  إنه  يخصنا.  شيء 
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يجب أن يحدث في حياتنا في الوقت الصحيح، وأن 
يتحرك بالسرعة املناسبة، ويجعلنا نصل بسالمة 

إلى »الوجهات« التي خططها هو لنا.
مع  الصحيح  الطريق  على  نظل  أن  نريد  كنا  إذا 
هات الصحيحة، فيجب أن  اهلل ونفعل هذا بالتوجُّ
اليومية.  جداولنا  في  أولويًة  معه  التواصل  جنعل 
أن تسير عبر مرتفعات  وهو سوف يساعدك على 
األيام  وسط  طريقك  وتشق  احلياة،  ومنخفضات 
ترى  أن  تستطيع  ال  أنك  يبدو  عندما  »الغائمة« 
اخلطوة التالية التي حتتاج إلى اتِّخاذها. إنني أحثك 
خالل  من  كثيرًا  معه  تتواصل  بأن  قوة  بأقصى 
الصالة وقراءة كلمته والعبادة واالعتراف البسيط 
أن  تريد  إذا كنت  يوم.  وإرشاده طوال كل  بحضوره 
باهلل  اتصال  على  تبقى  كيف  عن  املزيد  تتعلم 
معه،  قريبة  تواصل  عالقة  ي  وتنمِّ بلحظة  حلظة 
 The Power of Simple“ َّأنصحك أن تطالع كتابي

.”Knowing God Intimately“و   ”Prayer
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فكر في األمر
كيف حال عالقتك الشخصية مع اهلل؟ إذا كانت 
أقل إشباًعا مما تود أن تكون عليه، فما هي التعديالت 

التي ميكنك القيام بها لتحسينها؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القاعدة  اخلامسة:
حاول أن تُبقي األمور في الصورة الصحيحة

الصورة  بكلمة  اخلاصة  التعريفات  أحد  إن 
اإلجنليزية  للغة  وبستر  قاموس  في   perspective
شيٍء  إلى  فيها  يُنظر  التي  املتبادَلة  »العالقة  هو: 
ما، أو إلى أجزائه نظرةً فكريًة«. أمر مشوِّق، أليس 
فإنه  واضحة؛  بصورة  متميز  تعريف  إنه  كذلك؟ 
نرى  أن جتعلنا  الفكرية ميكن  قدراتنا  أن  إلى  يشير 

األشياء بطرٍق قد ال تكون دقيقًة.
نعتبر  قد  املناسبة،  الصورة  إلى  نفتقر  عندما 
نفعل  قد  أو  كبرى،  أزمات  الثانوية  املواقف 
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»ليست  أنها  على  املهمة  املواقف  ونرى  العكس 
احلالتني – سواء  أيٌّ من  تؤدي  أن  ا«. ميكن  أمرًا مهمًّ
مشكالت،  إلى   – تهوينها  أو  األشياء  تهويل 
بوسعنا  ما  أقصى  نفعل  أن  إلى  نحتاج  ولهذا 
وال  حقيقتها  على  هي  كما  األشياء  نرى  لكي 
صحيحة. غير  بنسٍب  تكون  بأن  لها  نسمح 

في  حياته  من  كثيرة  سنوات  قضى  شابًّا  أعرف 
صواب  على  كان  أنه  إلثبات  متكررة  محاوالٍت 
وفي  ويغضب،  يجادل  ما  عادةً  كان  خالف.  كل  في 
خسر  أنه  لدرجة  كثيرًا  يحدث  هذا  كان  احلقيقة، 
صحبته  تكن  لم  ببساطة،  أصدقائه.  من  الكثير 
بدأت  أن استمر هكذا لفترة سنوات،  ممتعًة. وبعد 
يجادل  يعد  لم  فيه.  كبيرًا  تغييرًا  أالحظ  أخيرًا 
رأيه  عن  مختلف  رأي  عن  ما  شخٌص  يعبِّر  عندما 
أو لم يكن يريد أن يفعل شيًئا بطريقته. فسألته 
اكتشفت  »لقد  فقال:  يتغير؟  جعله  الذي  ما 
أنني  مسألة  تقدير  في  جدًّا  أبالغ  كنت  أنني 
صواب  على  كونه  إلى  نظر  عندما  صواب«.  على 
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كان  الذي  باالضطراب  ذلك  وقارن  بنظرٍة صحيحٍة 
يختبره، أدرك أخيرًا أن األمر لم يكن جديرًا بالعناء.

ي عادة النظر إلى احلياة بأكملها بداًل  حاول أن تنمِّ
من التمركز في شيٍء واحد قد يسبب لك الضيق. 
إن التفكير املفرط في املشكالت التي نقابلها في 
احلياة ال يفعل شيًئا سوى أن يجعلها تظهر أكبر 
موضوع  أي  تختبر  عندما  حقيقتها.  على  هي  مما 
تذكُّر  تتعمد  أن  في  وقًتا  خذ  الضيق  لك  يسبِّب 
األشياء احلسنة التي تستمتع بها أيًضا. كان امللك 
ساعده  وقد  االكتئاب  أوقات  أثناء  هذا  يفعل  داود 
الصحيحة  صورتها  في  األمور  يُبقي  أن  على  ذلك 

)انظر مزمور 42(.

فكر في األمر
هل جتيد وضع األمور في صورتها الصحيحة أم أن 

هذه منطقة حتتاج إلى حتسينها؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إيجابيتك هي قوتك
قدرها  منحًة  مرة  ذات  املنظمات  إحدى  عرضت 
خمسة آالف دوالر على كل ذئب يتم اإلمساك به 
النقود  هذه  مثل  بفكرة  وجاد  سام  حتمس  حيًّا. 
الغابة وإلى اجلبال بحثًا عن  وانطلقا بحماس عبر 

احليوانات التي ميكنها أن تضمن لهما هذه الثروة.
وذات ليلة، ناما حتت النجوم، مرهقني بعد أيام من 
منتصف  في  سام  استيقظ  املتحمس.  الصيد 
 – وبجاد  به  حتيط  ذئًبا  خمسني  حوالي  ورأى  الليل 
عيونها  وتلمع  أسنانها،  تسن  جائعة،  ذئابًا  كانت 

من فكرة الفريسة البشرية السهلة.
عندما أدرك سام ما كان يجري، وخز صديقه وقال 

له بحماس: »جاد، استقيظ! إننا أثرياء!«
ه اإليجابي مينحك السلطان على ظروفك  إن التوجُّ
بداًل من أن يسمح لظروفك أن يكون لها السلطان 
عليك. وكان هذا حقيقيًّا بالنسبة لسام؛ فبالرغم 
من أن معظم الناس كانوا سيشعرون بالرعب إذا 
أحاطت بهم مجموعة من الذئاب، إال أن سام رأى 

الفرصة التي كان ينتظرها.
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تعهد اليوم بأن تكون شخًصا إيجابيًّا؛ فكلما زادت 
إيجابيتك، زادت قوتك.
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-2-
علِّم ذهنك أن يعمل لصاحلك

أو  هل تعلم أن ذهنك ميكن أن يعمل إما لصاحلك 
بها؟ عندما  ِّبه  تدر التي  الكيفية  على  بناًء  ضدك، 
يعمل لصاحلك، فإنه يساعدك على أن تظل إيجابيًّا، 
وتبلغ أهدافك في احلياة، وتفكر أنواع األفكار التي 
يعمل  عندما  يوم.  بكل  تستمتع  أن  من  متكِّنك 
ضدك، ميكنه أن يجعلك سلبيًّا وُمحَبًطا، ويعطلك 
عن حتقيق ما تريد أن تفعله أو ما حتتاج أن تفعله، 
إلى  تؤدي  التي  األفكار  أنواع  كل  تفكر  ويجعلك 

تخريب الذات.
يشترك ذهنك ـ بوصفه تركيًبا جسديًّا وعضًوا في 
التي  الوظائف  من  الكثير  في  ـ  اإلنساني  اجلسد 
نطاق  وخارج  مساعدتك،  ودون  علمك،  دون  حتدث 
سيطرتك. فلديه كل أنواع الوظائف في جسدك. 
فإن معدل نبضات قلبك، وتنفسك، وضغط دمك، 
وحركتك وتنسيقها، وتوازنك ودرجة حرارة جسدك، 
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ونظرك  احلسية،  وعملياتك  وعطشك،  وجوعك 
كلها  وذاكرتك  وتعلُّمك،  ومشاعرك،  وسمعك، 

جوانب يتداخل فيها املخ.

لكن مخك أيًضا هو »بيت« أفكارك، أي ذهنك. تقول 
صني  د. كارولني ليف ـ وهي واحدة من كبار املتخصِّ
ومؤمنة  العصبية،  املعرفة  وراء  فيما  التعليم  في 
»الكتاب  إن  املخ  عن  تعليمها  في  ـ  مكرَّسة 
املقدس والعلم يؤمنان بأن الذهن واملخ أمر واحد«. 
أن  وميكنك  اختيارية،  بها  تفكر  التي  فالطريقة 
وظيفًة  خملك  تقدم  أن  أريدك  أفكارك.  في  تتحكَّم 
لصاحلك  يفكر  أن  ذهنك  تعليم  في  وتبدأ  جديدةً 
بداًل من أن يفكر ضدك. توجد طريقة مهمة لفعل 
تبدأ  بأنك سوف  ًدا  قرارًا متعمَّ تتخذ  أن  هذا، وهي 
في التفكير بإيجابية. إنني أدرك أن مخك لن يقوى 
ليلة وضحاها.  بني  بالكامل  اجلديد  دوره  إمتام  على 
رمبا يكون ما تطلبه منه هو أن يجتاز عملية حتوُّل 
أعطِه  لذلك  وقًتا.  يستغرق  سوف  وهذا  جذرية، 
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ومبعونة  باجتهادك  أنه  على  م  صمِّ لكن  مهلًة، 
اهلل، سوف يعمل ذهنك لصاحلك بداًل من أن يعمل 

ضدك وسيصبح قوةً فاعلًة إيجابيًة في حياتك.
يعجبني ما تقوله د. ليف – إن املخ البشري يستغرق 
لكي  كله  والعمر  ينمو،  لكي  عاًما  عشر  »ثمانية 
ينضج«. ال تغفل هذه النقطة؛ فبالرغم من أن كل 
التشكيل  مكتملة  تكون  األخرى  اجلسد  أعضاء 
عندما يُوَلد اإلنسان، وتكبر فقط مع منو اجلسد، إال 
ثمانية عشر عاًما كاملني  املخ يستغرق فعليًّا  أن 
يستمر  تشكيله،  اكتمل  أن  ومبجرد  ينمو.  لكي 
اإلنسان.  فيه  ميوت  الذي  اليوم  حتى  النضوج  في 
وهذا يعني أنه مهما كان سنك، فإن مخك ما زال 
ليس  أنه  تعني  ألنها  عظيمة؛  أخبار  هذه  ينضج. 
عليك أن تبقى عالًقا في أية أساليب تفكير قدمية 
أو خاطئة. فالزال مخ ينضج، وهكذا الزال بإمكانك 

أن تُنِضج تفكيرك.
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فكر في األمر
ما الذي يرد إلى ذهنك على الفور عندما أسألك: »ما 
هي الطريقة )الطرق( التي يعمل بها ذهنك ضدك؟«
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سوف يساعد صحتك
ميكن أن يكون لتفكيرك تأثير إيجابي على صحتك 
اجلسدية. شك الناس في وجود عالقة متبادلة بني 
السنوات  في  لكن  كثيرة،  ألجياٍل  واجلسد  الذهن 
األخيرة، قام علماء وباحثون كثيرون من كل أنحاء 

العالم بدراسة هذا األمر وأثبتوا صحته.
في مقالة نُشرت في مجلة “USA Today” في عام 
2004م، قالت كارول ريف من جامعة ويسكونسن 
ه  ماديسون: »يوجد علم يظهر حالًيا يقول إن التوجُّ
اإليجابي ليس مجرد حالة ذهنية. بل إن له روابط 
بحث  أثبت  وقد  اجلسد«.  وفي  املخ  في  يجري  مبا 
أعلى  صحة  معدَّل  لديهم  الذين  الناس  أن  ريف 
من الطبيعي يظهرون »مستويات أقل من مخاطر 
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من  أقل  ومستويات  الدموية،  واألوعية  القلب 
االلتهاب،  من  أقل  ومستويات  اإلجهاد،  هرمونات 

وهو ما ميثل مؤشرًا بالنسبة جلهاز املناعة«.2
باإلضافة إلى ذلك، فقد اكتشفت دراسة أُجريت في 
هولندا في عام 2004 أن املتفائلني يتمتعون بقلوب 
عدد  مات  وقد  »حانقني«.  يُعتَبرون  ممن  صحة  أكثر 
أنهم »متفائلون«  أنفسهم على  أقل ممن يصفون 
وكانت  الدموية  واألوعية  القلب  أمراض  نتيجة 
معدالت وفياتهم أقل بوجه عام من معدالت وفيات 

املتشائمني.3
دراسًة  ييل  جامعة  من  ليفي  بيكا  د.  قادت 
في  التقدم  نحو  اإليجابي  ه  »التوجُّ أن  استنتجت 
العمر كان أفضل من املقاييس الفسيولوجية مثل 
انخفاض ضغط الدم والكوليسترول، والذي يُعتقد 
أن كالًّ منهما يضيف أربعة أعوام إلى العمر على 
األكثر«. كما وجدت هذه الدراسة أيًضا أن املتفائلني 
باستمرار،  يقلقون  الذين  من  أطول  فترةً  يعيشون 
حلياة  تضيف  أن  ميكنها  اإليجابية  هات  التوجُّ وأن 



36

التدريبات  تضيفها  مما  أكثر  سنوات  الشخص 
الرياضية أو عدم التدخني.4 وأنا أجد أن هذا البحث 
صاعق من نواٍح معينة، لكن من نواٍح أخرى، ال توجد 
لديَّ مشكلة في اعتناق هذه االستنتاجات؛ ألنني 
قد تعلمت أن الذهن قوي بدرجٍة هائلٍة، وال أندهش 

من مدى تأثيره في حياتنا اجلسدية.
وفًقا لعيادة »مايو« الشهيرة على مستوى العالم، 
املنافع  إلى  أيًضا  بإيجابية  التفكير  يؤدي  قد 

الصحية التالية:5
• نقص اإلجهاد السلبي.

• زيادة مقاومة التقاط نزالت البرد الشائعة.
ن الصحة. • اإلحساس بالسعادة وحتسُّ
• تقليل خطر أمراض الشريان التاجي.

رئوية  أمراض  لديك  كانت  إذا  التنفس  سهولة   •
معينة، مثل انتفاخ الرئة.

احلوامل  للنساء  بالنسبة  التكيُّف  قدرة  ن  حتسُّ  •
املعرَّضات خلطورة عالية.

ن مهارات التكيُّف أثناء الصعوبات. • حتسُّ
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واجلسد  الذهن  بني  االرتباط  على  أيًضا  يؤكد  ومما 
بطريقٍة مشوِّقة ـ وهو ما أبهرني جدًّا ـ أنه في عام 
يقول:  مقااًل  أسوشيتدبرس  وكالة  أصدرت   ،2005
»تشير أبحاث جديدة إلى أنه مبجرد أن يسلب مرض 
األلزهامير شخًصا ما قدرته على توقُّّّّّّع أن مسكنات 
األلم الشهيرة سوف تساعده، ال تعمل مسكنات 
الظروف«.6  هذه  غير  في  املعروفة  بكفاءتها  األلم 
أليس هذا مذهاًل؟ طاملا كان الناس قادرين على أن 
يعتقدوا أن مسكنات األلم لها مفعول، تبدو هذه 
عن  يكفون  عندما  لكن  تساعدهم،  أنها  األدوية 
الة، عادةً ما تتوقف فعاليتها. إن  االعتقاد بأنها فعَّ

أذهاننا ال تُصدَّق!
هاتنا  لتوجُّ جيد  اإليجابي  التفكير  أن  نعلم  إننا 
هذا  في  إليه  أشرت  الذي  البحث  لكن  ومشاعرنا، 
األبحاث  من  هائلٍة  كميٍة  إلى  باإلضافة  القسم، 
املتاحة في أشكال متنوعة اليوم، تشير بوضوح إلى 
أن التفكير اإليجابي نافع بصورة كبيرة جدًّا أيًضا 
بالنسبة لصحتنا اجلسدية. فإذا كنا نريد أن نحيا 
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سليمة–  أذهان  لنا  تكون  أن  يجب  سليمًة،  حياةً 
ويبدأ هذا بالتفكير إيجابيًّا بداًل من سلبيًّا.

نتائج التفكير اإليجابي
تثبت  التي  والتجارب  الدراسات  من  عدد  عن  قرأنا 
كيف يؤثر تفكيرنا علينا. هناك حالة أجدها مثيرةً 
أستاذ  أجراها  جتربة  وهي  خاص،  بشكل  لالهتمام 
مبعهد »ماساشوسيتس« للتكنولوجيا اسمه »دان 
سوا مرفق اختبار  أريلي« وبعض من زمالئه. وقد أسَّ
زائف طلبوا فيه من الناس أن يخضعوا لسلسلة 
لنوع  تناولهم  وبعد  قبل  الكهربية  الصدمات  من 
أواًل  املشاركون  تلقى  األلم.  مسكنات  من  معني 
اقراًصا  ابتلعوا  ثم  ألم،  مسكن  بدون  صدمات 
اسمها »فيالدون – آر إكس« قبل أن يتلقوا الصدمات 
مرة أخرى. قال املسؤولون عن االختبار لبعض الناس 
إن أقراص »فيالدون – آر إكس« تكلفتها 2,50 دوالر 
للقرص الواحد، بينما أخبروا آخرين إن القرص ثمنه 
عشرة سنتات فقط. كل الناس تقريًبا الذين ظنوا 
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األلم  إن  قالوا  دوالر   2,5 الواحد  القرص  تكلفة  أن 
خف عندما تلقوا السلسلة الثانية من الصدمات، 
القرص  أن  ظنوا  الذين  فقط  الناس  نصف  لكن 
تكلفته عشرة سنتات هم الذين أبلغوا عن حدوث 
تسكني لأللم. وحقيقة »فيالدون – آر إكس« هي أن 

هذه األقراص لم تكن سوى اقراص فيتامني سي.7

الناس  يعتقد  أريلي؟  د.  لتجربة  املفتاح  كان  ماذا 
أن املنتجات غالية الثمن تعمل بصورٍة أفضل من 
املنتجات الرخيصة؛ فاألقراص التي يُفَترَض أن تكون 
تكلفتها 2,50 دوالر للقرص الواحد لم يكن لها أي 
من  على  اإلطالق  على  لأللم  مسكِّن  فعلي  تأثير 
األقراص ستكون  أن  توقعوا  الناس  تعاطوها، لكن 
لقد جعلتهم  التكلفة.  عالية  كانت  ألنها  الة  فعَّ
األقراص  في  إيجابيٍة  بصورٍة  يفكِّرون  توقعاتهم 
تكن  لم  عندما  حتى  إيجابية،  نتائج  عن  ويبلغون 
األقراص تقدم شيًئا سوى جرعة من فيتامني سي.
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إلى  يؤدي  ما  غالًبا  اإليجابي  التفكير  أن  إذًا  يتضح 
نتائج إيجابية. في القسم التالي من هذا الكتاب، 
أريد أن أشاركك بالتفصيل بأربعة أشياء »يفعلها« 
في  اإليجابية  النتائج  لتسهيل  اإليجابي  التفكير 

حياتنا:
• التفكير اإليجابي يطلق قوة اإلمكانية.

األفعال  ردود  على  ع  يشجِّ اإليجابي  التفكير   •
اإليجابية.

صورتها  في  األمور  يُبقي  اإليجابي  التفكير   •
الصحيحة.

تستمتع  أن  على  يساعدك  اإليجابي  التفكير   •
باحلياة.

فكر في األمر
ِّج من 1 إلى 10، بحيث يكون 1  على مقياس متدر
هو »ليس حسنًا على اإلطالق« و 10 هو »مذهل«، 

كيف تقيِّم نفسك كشخٍص يفكر بإيجابية؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التفكير اإليجابي يطلق قوة اإلمكانية
إمكانيًة  يروا  أن  بإيجابية  يفكرون  من  يستطيع 
يسرع  حني  في  إحباًطا،  املواقف  أكثر  في  حتى 
من ال يفكرون بإيجابية في اإلشارة إلى مشكالت 
ومحدوديات املواقف. يصل هذا إلى ما وراء الفكرة 
التصويرية التي ترى »النصف املمتلئ« أو »النصف 
قرارات فعلية  اتخاذ  إلى  الكوب، ومتتد  الفارغ« من 
أو  اإليجابي  التفكير  على  بناًء  بأفعال  والقيام 

التفكير السلبي.
أعرفها  التي  القصص  أفضل  من  واحدة  حدثت 
الفرصة  قوة  اإليجابي  التفكير  يُطِلق  كيف  عن 
العالم  من  كثيرة  أجزاء  كانت  عندما  قرون،  منذ 
إسرائيل  شعب  اهلل  وعد  مستقرة.  غير  الزالت 
تُعرف  وخصبًة،  غنيًة  أرًضا  ميتلكون  سوف  بأنهم 
باسم »كنعان«. لم يَِعدهم بأنه ميكنهم أن يعبروا 
سوف  بأنهم  وعدهم  لكنه  مقاومة،  دون  حدودها 
يسكنونها – وعندما يعطي اهلل وعًدا، فهو يعنيه. 
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تعامل اإلسرائيليون مع كلمة اهلل بجديٍة، فعيَّنوا 
»ليتجسسوا  كنعان  ليدخلوا  رجاًل  عشر  اثني 
األرض« ويأتوا بأخبار عنها. عند عودتهم، أقر عشرة 
جواسيس بأن األرض تفيض لبنًا وعساًل، واعترفوا 
ذكروا  لكنهم  وجمياًل،  كبيرًا  كان  كنعان  ثمر  بأن 
الذين  بالعمالقة  مليئًة  كانت  األرض  أن  هذا  بعد 
لوجود  سمحوا  لقد  عليهم.  التغلب  يستحيل 

العمالقة بأن ينتقص من مواعيد اهلل.
في املقابل، أتى يشوع وكالب بأخبار جيدة، مليئة 
قائاًل:  بثقة  كالب  وتكلم  اهلل،  في  والثقة  باإلميان 
ََّنا قَادِرُوَن َعلْيَها" )عدد 13:  ََّنا نَْصَعُد ومََنَْتِلكَُها ألَن "ِإن
30(. رأى اجلواسيس العشرة أن العمالقة في األرض 
كانوا كبارًا جدًّا وال ميكن قتلهم، لكن يشوع وكالب 
رأيا أنهم كانوا كبارًا جدًّا ال ميكن اخلطأ في التصويب 
اللذين  الوحيدين  هما  وكالب  يشوع  كان  عليهم. 
كانا إيجابيني في وجه املقاومة من العمالقة. لم 
يتجاهال التحديات، لكنهما لم يبالغا في التأكيد 
عليها – وكانا هما الوحيدين اللذين دخال أرض املوعد.
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ما  سوى  البرية  في  ماتوا  الذين  اجلواسيس  يرَ  لم 
كان، وفشلوا في أن يروا ما ميكن أن يكون. لقد أنتج 
وجعلهم  انهزامية،  هات  توجُّ السلبي  تفكيرهم 
يحاولون أن يقنعوا موسى بأن كلمة اهلل إلسرائيل 
لم تكن حقيقيًة، وأن امتالك أرض املوعد لم يكن 

ا. ممكنًا حقًّ
إن اإليجابية ال تعني أن ننكر وجود الصعوبات، إمنا 
أن اهلل أكبر من صعوباتنا. فاإلميان  أن نؤمن  تعني 
باهلل ميكن أن يجعلنا نفوز بأية معركٍة نواجهها. 
نرى  ال  اإليجابية«  »اإلمكانيات  أمام  ننغلق  عندما 
سوى ما هو أمامنا مباشرةً، وليس ما ميكن أن نراه 

قني. إذا كنا فقط إيجابيني وخالَّ
ويفكر  به  ويؤمن  اهلل  في  يثق  أن  على  مخك  ِّب  در
أفكارًا إيجابيًة مبنيًة على كلمته. قرر أنك سوف 
بطريقة  وليس  وكالب،  يشوع  بطريقة  تفكر 
اجلواسيس العشرة السلبيني الذين لم يستمتعوا 
أبًدا بأرض املوعد. اختر أن ترى القوة املتاحة لك من 
خالل اهلل إذا وثقت فيه أكثر مما وثقت في ظروفك. 
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تذكر دائًما أنه ال يوجد شيء غير مستطاع لدى اهلل!

فكر في األمر
ما هو املوقف احملدد الذي حتتاج فيه إلى أن تؤمن أن 

اهلل أعظم من صعوباتك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التفكير اإليجابي يشجع ردود األفعال اإليجابية
الطريقة  على  بها  نفكر  التي  الطريقة  تؤثر 
نتكلم  التي  الطريقة  وتؤثر  بها،  نتكلم  التي 
اآلخرون  بها  يتجاوب  التي  الطريقة  على  بها 
فاألرجح  بسلبية،  وتتكلم  تفكر  كنت  إذا  معنا. 
والعكس  سلبيًّا.  فعل  رد  تسمع  سوف  أنك 
والكلمات  اإليجابية  فاألفكار  أيًضا؛  صحيح 
اإليجابية. األفعال  ردود  على  تشجع  اإليجابية 

على سبيل املثال، لنفترض أنك ضيف عند شخٍص 
مضيفك  ويقول  بيته.  في  الليلة  لتقضي  ما 
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يكون  أن  »يُفَترَض  مباشرةً:  النوم  وقت  قبل  لك 
يكفي  ما  هناك  يكون  رمبا  لكن  الليلة،  باردًا  اجلو 
أنك  تعتقد  ال  إنك  الفراش.  على  األغطية  من 
ستحتاج إلى بطانية إضافية، أليس كذلك؟« فكر 
أيًّا  »كال.  هذا:  مثل  بشيء  ستجيب  رمبا  األمر.  في 
مناسًبا«. فسيكون  الفراش  على  يوجد  ما  كان 

مضيفك:  يقول  السيناريو.  هذا  في  فكر  واآلن 
»يفترض أن يكون اجلو باردًا الليلة، ولذلك فرمبا تريد 
بطانيًة إضافيًة، أليس كذلك؟« معظم الناس في 

ذلك املوقف سيجيبون قائلني: »أجل«.
إنني متأكدة أنك ميكن أن تتذكر الكثير من املواقف 
التواصل  أثرت فيها طريقتك في  التي  في حياتك 
مع شخٍص ما على جتاوبه معك. سمعت نفسي 
قائلًة:  الفندق  في  احلساب  موظفة  أسأل  مؤخرًا 
أليس  املكتب،  وراء  ورقية  مناديل  لديِك  »ليست 
لو  رمبا  »كال«.  قائلة:  عليَّ  بسرعة  فردت  كذلك؟« 
كانت  إيجابيٍة،  بطريقٍة  السؤال  سألت  قد  كنت 

ستجتهد أكثر في البحث عن واحد لي.
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يُعَتَبر النوع األكثر شيوًعا من السلبية التي تستتبع 
ه  ردود أفعال سلبية من اآلخرين هو ما أسميه »توجُّ
هناك  تكون  عندما  هذا  يحدث  ح«.  املُسطَّ العالم 
عبارة غير صحيحة، لكن يصدقها الناس بناًء على 
الهرطقة، أو اخلبرة املاضية، أو ما يُعَتَبر »معلومات 

عامة«. دعني أشرح األمر.
كان كريستوفر كولومبوس يؤمن بأن األرض كروية، 
ولهذا فقد فكر أنه إذا بدأ اإلبحار سوف يصل في 
أو  النهاية إلى أرض – أرض لم تُكتشف من قبل– 
ينتهي به احلال في املكان الذي بدأ منه. كان الناس 
حة،  الذين حول كولومبوس يعتقدون أن األرض ُمسطَّ
و»اخلبراء«  »الدارسون«  امتحن  فعندما  ولهذا 
خطته، قالوا إن فكرته كانت مستحيلًة. ومبا أنهم 
حة، فقد افترضوا أنه  كانوا يؤمنون أن األرض ُمسطَّ
سوف يبحر بالتأكيد إلى أن يصل إلى حافتها ثم 
ا؛ فلم يسقط  يختفي. لكن كولومبوس كان ُمحقًّ
كروية  األرض  أن  أثبت  بل  العالم،  حافة  على  من 
وانتهى به احلال باكتشاف أمريكا في عام 1492م.
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أثناء بدايات القرن العشرين، سخر جمع كبير من 
»إنها  قالوا:  الطائرة،  فكرة  من  البارعني  العلماء 
ا؟  خياالت بفعل األفيون – إنها فكرة معتوهة«. حقًّ
وسجل  هذا،  رايت«  و»ويلبر  »أورفيل«  يعتقد  لم 
لهما التاريخ أنهما كانا »أول من طارا«. وبتشكٍُّك 
مشابٍه من جهة الطائرات، قال »املارشال فرديناند 
مسلية،  ألعاب  الطائرات  »إن  1911م:  عام  فوك« 
أصبح  وقد  عسكريٍة«.  قيمٍة  ذات  ليست  لكنها 
فوك الحًقا القائد األعلى لقوات احللفاء أثناء احلرب 
تكن  لم  الطائرات  أن  من  وبالرغم  األولى.  العاملية 
ُمستخَدمًة على نطاٍق واسع في األيام األولى للحرب، 
واكتشف  أنها أصبحت مهمًة بصورٍة متزايدة  إال 
النهاية. في  قيمٍة  ذات  كانت  أنها  وآخرون  فوك 

بأن  فورد«  يقنع »هنري  أن  إديسون«  »توماس  حاول 
كان  ألنه  السيارة؛  عن  الوليدة  فكرته  عن  يتخلى 
مقتنًعا بأنها لن تنجح أبًدا. وقال له: »تعاَل واعمل 
ا بالعناء«. وبالرغم من  لديَّ واصنع شيًئا جديرًا حقًّ
أنه  يبدو  أنه  إال  عظيًما،  مخترًعا  كان  إديسون  أن 
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كان إيجابيًّا فقط من جهة ما كان ميكنه أن يفعله 
في  اآلخرين.  أفكار  جتاه  الشيء  بعض  ومتشائًما 
تذهب  لكي  فيها سيارةً  تركب  التي  القادمة  املرة 
إلى مكاٍن ما، كن سعيًدا أن فورد لم يسمح لنظرة 
ليت  عليه.  تؤثر  أن  للسيارات  السلبية  إديسون 
َّ تسمح أبًدا لشخص متشائم أن  مثاله يذكِّرك بأال

يقنعك بالتخلي عن أحالمك!
كل هؤالء الناس، واآلالف غيرهم عبر التاريخ، كانت 
مقتنعني  كانوا  حة«.  املُسطَّ األرض  »عقلية  لهم 
بأن هناك أشياء معيَّنة ال ميكن عملها – بالرغم من 
أنه لم يحاول أحد عملها من قبل. إنني متأكدة من 
وهنري  رايت،  واألخوين  كولومبوس،  كريستوفر  أن 
يحافظوا  أن  على  موا  يصمِّ أن  عليهم  كان  فورد 
»أستطيع  تقول:  التي  اإليجابية  هاتهم  توجُّ على 
محاطني  كانوا  أنهم  من  وبالرغم  أفعلها!«  أن 
النهاية،  وفي  إيجابيني،  ظلوا  أنهم  إال  بالسلبية، 
حالفهم النجاح. أتساءل كم كان ما سيحققونه 
بتشجيع  فقط  محاطني  كانوا  لو  هذا  من  أكثر 
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إيجابي بداًل من االستهزاء؟ ال أحد يعلم!
أنت؛  يحدك  آخر  لشخٍص  احملدود  التفكير  تدع  ال 
تنتبه  أن  يجب  معدية،  تكون  أن  ميكن  فالسلبية 
إذا  حتى  العدوى!  هذه  تلتقط  أن  تريد  ال  كنت  إذا 
أو  عائلتك،  في  الوحيد  اإليجابي  الشخص  كنت 
في  مجموعتك  في  أو  االجتماعية،  دوائرك  في 
ه والتوقعات  العمل، فكن الشخص الذي له التوجُّ

اإليجابية في كل موقف.
أفعال  ردود  تنتج  السلبية  هات  التوجُّ أن  تذكر 
تشجع  اإليجابية  هات  التوجُّ أن  حني  في  سلبيًة، 
على ردود األفعال اإليجابية. في قصة كالب ويشوع، 
كان هذا صحيًحا للغاية؛ فبعد أن قدم اجلواسيس 
اإلسرائيليون  بكى  السلبي،  تقريرهم  العشرة 
طوال الليل وأصيبوا بإحباط رهيب )انظر عدد 14: 
هاتهم  بتوجُّ العشرة  الرجال  هؤالء  جعل  لقد   .)1
الرديئة أمًة بأكملها تخور وتشك في مواعيد اهلل.

بعدها أصبح اإلسرائيليون سلبيني للغاية، لدرجة 
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أنهم كانوا يريدون أن يرجموا يشوع وكالب، اللذين 
كانا إيجابيني )انظر عدد 14: 10(. وباملثل، فإن العدو، 
الذي يعمل غالًبا من خالل اآلخرين، يحب أن يُسِكت 
هات املليئة باإلميان التي تصدق أنها  الناس ذوي التوجُّ
تستطيع أن تتمم األمر. ال تدع أي شخص يُسِكتك. 
تعلَّم أن تكون إيجابيًّا، وتظل إيجابيًّا في كل األحوال.

طابور  نهاية  في  للوقوف  معنيَّ  جندي  هناك  كان 
ليقدم  الطعام  على  للحصول  أتوا  الذين  اجلنود 
املشمش لكل من مير بهذا الطابور. وقرر أن يختبر 
نظرية أن الطريقة التي يصيغ بها الناس األسئلة 
مائة  ألول  قال  يتلقونها.  التي  اإلجابات  على  تؤثر 
أليس  مشمش،  أي  تريد  ال  »إنك  به:  مروا  جندي 
قال  ثم  »ال«.  منهم:  باملائة  تسعون  قال  كذلك؟« 
املشمش؟«  بعض  »أتريد  التاليني:  جندي  للمئة 
قال خمسون باملائة منهم: »نعم«، وقال خمسون 
بالنسبة  قلياًل  إستراتيجيته  فغيَّر  »ال«.  باملائة: 
حصة  »أتريد  وسألهم:  التاليني،  جندي  للمائة 
واحدة من املشمش أم اثنتني؟« أربعون باملائة أخذوا 
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خالل  فمن  واحدةً.  أخذوا  باملائة  وخمسون  اثنتني 
تغيير طريقته في سؤال اجلنود عن املشمش فقط، 
الذين  للرجال  املئوية  النسبة  في  كاماًل  حتواًل  رأى 

أخذوا املشمش!
تعلم درًسا من هذا اجلندي؛ تعلم أن تعي الطريقة 
إلى  بها  تتحدث  التي  والطريقة  بها  تفكر  التي 
ِّب ذهنك على أن يفكر بإيجابية جتاه كل  الناس. در
ِّب لسانك على أن يتكلم بإيجابية لكل  موقف، ودر

شخٍص تقابله.
  

فكر في األمر
هك  توجُّ فيها  أثار  مناسبًة  تتذكر  أن  ميكنك  هل 
السلبي رد فعل سلبيًّا؟ كيف كان ميكنك أن تكون 

أكثر إيجابيًة في ذلك املوقف؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التفكير اإليجابي يُبقي 
األمور في صورتها الصحيحة

كما قلت في الفصل األول، فإن التفكير اإليجابي 
صورتها  في  األمور  نُبقي  أن  على  يساعدنا 
نتجنب  فإننا  بإيجابية،  نفكر  عندما  الصحيحة. 
»صنع جبال من أكوام التراب«. إن التفكير السلبي 
الصحيح،  مكانها  عن  األشياء  يُخِرج  أن  إلى  مييل 
ويراها أكبر وأصعب مما هي على حقيقتها. إن الناس 
مون من اجلوانب غير  الذين يفكرون بسلبية يضخِّ
املُِسرة أو غير املرغوب فيها ملوقٍف ما، بينما يفشلون 
في رؤية أي خير فيه. أؤمن أن حياة كل إنسان وحتى 
وخيرًا  اخلطأ  من  أكثر  صوابًا  تشمل  أيًضا  ظروفه 
بإيجابيٍة  أن يفكر  إذا قرر هو فقط  أكثر من الشر 
كما  فيه.  احلسنة  العناصر  عن  ويبحث  األمر  في 
الشيطان! من  أكبر  اهلل  أن  أؤمن  الزلت  فأنا  ترى، 
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فكر في األمر
هل صنعت جباًل من كومة تراب مؤخرًا؟ هل هناك 

شيء في حياتك تعطيه أكبر من حجمه؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التفكير اإليجابي يساعدك 
على أن تستمتع باحلياة

منذ سنوات، كان هناك رجل يُدعى »الكابنت إدوارد 
اجلوية  للقوات  مشروع  في  يعمل  مورفي«  إيه 
األمريكية. وغضب من عامل فني ارتكب خطأً ما 
فعل  احتمال  هناك  كان  »إذا  قائاًل:  وعلَّق  وسبَّه، 
الوقت،  الرجل«. مبرور  أي خطأ، فسوف يفعله هذا 
مورفي«،  »قانون  باسم  يُعرف  التفكير  هذا  أصبح 
وهو يقول في األساس »ال يوجد شيء سهل كما 
تتوقع،  مما  أطول  وقًتا  يستغرق  شيء  فكل  يبدو؛ 
وإذا أمكن لشيء أن يتعطل، فسوف يتعطل – في 
الذي  من  سلبية!  من  لها  يا  ممكنة«.  حلظة  أسوأ 
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طبًقا  يحياها  كان  إذا  باحلياة  يستمتع  أن  ميكنه 
األسوأ،  يتوقع  دائًما  يظل  سوف  مورفي؟  لقانون 

ولهذا فغالًبا سوف يحصل عليه!
قانون  متاًما  تُعارِض  قوانني  لديه  اهلل  أن  أؤمن 
مورفي. قد يتوقع العالم أن يعمل قانون مورفي في 
حياتهم، لكننا نحتاج إلى مقاومة هذا النوع من 
التفكير السلبي ونعتنق بداًل منه قانون اهلل، الذي 
يسير  أن  لشيء  أمكن  »إن  هذا:  مثل  شيًئا  يقول 
حسنًا، فسوف يسير حسنًا؛ فال يوجد شيء صعب 
باملقدار الذي يبدو عليه، كل شيء له مكافأة أكبر 
مما يبدو عليه، إن أمكن لشيء حسن أن يحدث ألي 

إنسان، فسوف يحدث لي«.
كم  سلبيًة.  حياةً  دائًما  السلبي  التفكير  ينتج 
كانت  إذا  بحياتك  تستمتع  أن  ميكنك  باألحرى 
أفكارك تتفق مع قانون اهلل، وليس قانون مورفي؟ إن 
اهلل لديه حياة عظيمة لك، حياة يريدك أن تستمتع 
حتيا  أن  أدعوك  ملئها.  إلى  وحتياها  بالكامل  بها 
بقانون اهلل ومتأل ذهنك باستمرار باألفكار اإليجابية.
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فكر في األمر
ما هو الظرف احملدد الذي حتتاج فيه إلى أن تبدأ في 

تصديق قانون اهلل بداًل من قانون مورفي؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال تدع اإليجابي يصبح سلبيا
انظر الصورة الكبرى

عندما نركز بصورٍة مفرطٍة على العناصر السلبية 
فإننا  اجليدة،  جوانبه  فنستبعد  معني  موقف  من 
بهذا »نستبعد« اإليجابيات ونضخم من السلبيات. 
مواقف قليلة جدًّا هي التي تُعَتَبر سلبيًة بنسبة 
جند  أن  ميكننا  األحيان،  معظم  وفي  باملائة،   100
أن  إذا كان علينا  شيًئا حسنًا في كل ظرف، حتى 

جنتهد في ذلك.
دعنا نقول إن هناك ربة منزل لديها طفالن صغيران 
ويغادر زوجها املنزل ذاهًبا لعمله كل يوم. بدأ الطفل 
احلائط،  على  يرسم  سنوات  أربع  العمر  من  البالغ 

ًّ



56

أخته،  ويضرب  اجلديد،  سرواله  في  ثقوبًا  ويعمل 
ويسكب عصير التفاح على سجادتها التي قامت 
تعلم  قد  إنه  أيًضا  نقول  دعنا  مؤخرًا.  بتنظيفها 
واعترف  أحد،  يذكِّره  أن  دون  ألخته  يعتذر  أن  أخيرًا 
بأنه قطع سرواله بداًل من أن يقول: »الكلب فعل 
هذا«، وقام مبحاولٍة لتنظيف غرفته، وقال ألمه إنها 
أفضل أم في العالم كله. إذا قالت األم إن الطفل 
اجليدة  حلظاته  ونسيت  اليوم  طوال  مروًعا  كان 
وسيجعل  اجليدة،  لألمور  استبعادًا  هذا  سيكون 
السلبية؛  باألفكار  سوى  ينشغل  ال  ذهنها  هذا 
فبالرغم من أنه ستوجد بالتأكيد بعض السلبيات 
بخصوص هذا اليوم، فإن له خبراته اإليجابية أيًضا.

أريد أن أؤكد بكل شدة على أهمية أن تقاوم إغراء 
وصف شيٍء ما على أنه سلبي بالكامل أو أن تركز 
على اجلوانب السلبية ملوقٍف ما. انظر إلى املوقف 
ككل وابحث عن شيء إيجابي فيه. سوف يساعدك 

هذا على أن تصبح شخًصا إيجابيًّا.
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فكر في األمر
اسرد  اآلن،  حياتك؟  في  سلبي  موقف  أكثر  هو  ما 
معتادًا  تكن  لم  إذا  تخصه.  إيجابية  أشياء  ثالثة 
افعله  لكن  جهًدا،  تبذل  يجعلك  فقد  هذا  لفعل 

على أية حال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا ال تعتبره شخصيـًـّ
عندما  تلقائيًّا  أنفسنا  على  اللوم  إلقاء  ى  يُسمَّ
يفسد  ما  كل  أن  في  التفكير  أو  ما  أمر  يفسد 
املقصود منه مقاومتنا كأفراد »شخصنة« لألمور، 
الصعوبة.  غاية  في  اإليجابي  التفكير  يجعل  وهو 
يحدث هذا غالًبا مع الشباب في الِفرَق الرياضية، 
عندما يخسرون الرمية األخيرة، أو الهدف األخير، أو 
يخرجون من اللعبة ويشعرون أنهم هم الوحيدون 
أن  يدركوا  أن  املسؤولون عن اخلسارة. لكنهم البد 
ككل؛  الفريق  من  جهد  كالهما  واخلسارة  الفوز  
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الفوز،  لتحقيق  كله  الفريق  إلى  يحتاج  فاألمر 
كان  إذا  حتى  للخسارة.  كله  الفريق  إلى  ويحتاج 
األخيرة  الفرصة  أضاع  الذي  هو  واحد  فرد  هناك 
كثيرون  آخرون  هناك  كان  فقد  باملباراة،  للفوز 
في  أسهمت  املباراة  طوال  كثيرة  فرًصا  أضاعوا 

النتيجة األخيرة.
أن  قررن  النساء  إن مجموعًة من  قلنا  فإذا  وباملثل، 
اعتذرت  األخيرة،  اللحظة  وفي  للغداء  يجتمعن 
األمور  كل  تأخذ  التي  هي  سوزي  كانت  إذا  جوليا. 
أن  تلقائيًّا  تفترض  على محمل شخصي، فسوف 
جوليا لم تكن تريد أن تقضي وقًتا معها، بينما في 
احلقيقة، رمبا تكون جوليا قد تعرضت ألزمٍة عائليٍة، 
أو لضيٍف غير متوقَّع في بيتها، أو حلالة طوارئ طبية.

فكر في األمر
متى كانت املرة األخيرة التي ملمُت فيها نفسك على 
شيء لم يكن خطأك؟ هل كانت هناك طريقة أخرى 
كان ميكنك النظر إلى املوقف من خاللها ولم تكن 
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املوقف؟ هذا  في  احلقير  الشخص  أنت  لتجعلك 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل تنجرح مشاعرك كثيرًا؟ هل ميكن أن يكون هذا 
أن  ميكنك  كيف  املواقف؟  بعض  تشخصن  ألنك 

تتجنب هذا في املستقبل؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توقع األفضل
العالم  في  األحذية  مصنِّعي  أكبر  من  واحد  قام 
بإرسال اثنني من خبراء أبحاث السوق، ال عالقة ألي 
منهما باآلخر، إلى دولٍة ناميٍة لكي يكتشف ما إذا 
ال.  أم  له  مناسبة  سوقًا  تُعَتَبر  الدولة  هذه  كانت 
الرئيسي  املكتب  إلى  تلغراًفا  األول  الباحث  أرسل 
يقول فيه: »ال يوجد سوق هنا. ال يوجد من يرتدي 
للمكتب  تلغراًفا  الثاني  الباحث  وأرسل  أحذية«. 
الرئيسي يقول فيه: »إمكانيات ال حصر لها هنا – 
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ال يوجد هنا من ميتلك حذاًء!«8
إنني على يقني من أن الباحث الثاني واصل رحلته 
متوقًعا أن يرسل أنباًء سارة إلى مديره – وقد فعل 
من  كلَّ  أن  حقيقة  إلى  ينظر  أن  ميكنه  كان  هذا. 
في تلك البالد التي زارها ميشون حفاة األقدام على 
أنها حتدٍّ أو عائق، مثلما فعل الباحث اآلخر، عندها 
هه سلبيًّا، لكن نظرًا ألنه كان يتوقع  سيكون توجُّ

األفضل، فقد رأى املوقف في ضوء إيجابي.
في أي موقف، تُعَتَبر عادة التفكير في ما قد يفسد، 
سيئًة  عادةً  احلاالت  أسوأ  سيناريوهات  تصور  أو 
مع  تخطط  إنك  نقول  دعنا  كسرها.  إلى  حتتاج 
التمشية  رحالت  معظم  متشية.  لرحلة  صديقك 
يستطيع  الذي  الشخص  لكن  حتدياتها،  لها 
تنتهي  أن  يتوقع  الذي  هو  التحديات  على  التغلب 
الرحلة حسنًا والذي يصمم على أن يستمتع بها. 
تكون  رمبا  »حسنًا،  قائاًل:  يفكر  الذي  الشخص  إن 
منطقة جميلة، لكنها مليئة بالناموس وستكون 
فترة.  بعد  قدماي  تؤملني  وسوف  احلرارة،  شديدة 
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وماذا إذا ضللت الطريق ولم أستطع العودة؟« هو 
الشخص الذي سيقضي يوًما طوياًل وبائًسا! لقد 
بالرحلة  يستمتع  أال  بالفعل  الشخص  هذا  قرر 
قبل حتى أن تبدأ. هناك الكثير من األمور في احلياة 
معظمها  لكن  بالتحديات،  مصحوبًة  تأتي  التي 
تتوقع  التي  اإليجابية  بالنظرة  التغلب عليه  ميكن 

األفضل

فكر في األمر
تتوقع  أن  ميكنك  كيف  اآلن.  تواجهه  حتدٍّ  في  فكر 
يظهرا  أن  ميكن  جيدين  شيئني  في  فكر  األفضل؟ 

من هذا التحدِّي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اقبل القليل من »الرمادي«
أن  ندرك  أن  فيجب  إيجابيني،  نظل  أن  نريد  كنا  إذا 
بعض  بها  فاحلياة  أبيض؛  أو  أسود  ليس  كل شيء 
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ال  الوسطية«.  »املناطق  بعض  الرمادية،  املناطق 
ميكن أن يكون كل شيء مثاليًّا طوال الوقت، وليس 
من  تهرب  أن  وقرار  الوقت.  طوال  مريًعا  شيء  كل 
تأخرت  ألنك  فقط  اجتماعية  مناسبة  أو  اجتماع 
تلغي  أو  وجهك،  في  عيوب  لديك  أو  دقائق  خمس 
أنك  تشعر  أو  تأخرت،  الطائرة  ألن  بأكملها  رحلًة 
هي  مقصود،  غير  واحد  خطأ  بسبب  مريع  إنسان 
»االستقطاب«،  اسم  عليها  يطلق  تفكير  طريقة 
تظل  لكي  والسلبية.9  اإلحباط  إلى  تؤدي  وهي 
مبتهًجا في حياتك، اقبل أنك لن تكون كاماًل طوال 

الوقت، وكذلك الناس أو األشياء من حولك أيًضا.
بوجه عام، فعادةً  احلياة  الكمال من  نتوقع  إذا كنا 
ما منيل إلى أن نتوقع املثل من الناس. ال يقابَل هذا 
من  كبير  بقدرٍ  الواقعي«  غير  »التوقع  من  النوع 
خيبة األمل عندما ال تلبَّى توقعاتنا فحسب، وإمنا 
يضع أيًضا ضغًطا ال ميكن حتمله على الناس الذين 
نهتم ألمرهم، وميكن أن يدمر العالقات في النهاية. 
بشيٍء  مطالبتهم  عن  ونكف  الناس  منهل  ال  ملاذا 
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ما ليست لديهم القدرة على فعله؟ قال الرسول 
يعقوب إننا كثيرًا ما نعثر، ونسقط، ونسيء بطرق 
جميعنا  كنا  إن  إذًا،   ،)2  :3 يعقوب  )انظر  عديدة 
نخطئ كثيرًا، فلماذا ال ندرك أن هذا جزء من اخلبرة 

البشرية ونسترخي؟!

فكر في األمر
تكون  أن  فيها  حتتاج  التي  احملددة  الطرق  هي  ما 
أكثر تقباًل »للمناطق غير الكاملة« في حياتك أو 
الكاملة  غير  املناطق  بها  تؤثر  التي  الطريقة  في 

لشخص آخر عليك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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-3-
املزيد من القوة لك

كانت هناك شابة تستعد ملقابلة والدي خطيبها 
للمرة األولى. بالطبع كانت تريد أن تبدو في أفضل 
املرآة،  في  نفسها  حملت  عندما  لكنها  لها،  صورة 
الشيء.  بعض  باهًتا  يبدو  اجللدي  حذاءها  أن  رأت 
إلزالة  استخدمتها  ورقية  منشفة  فسحبت 
في  تناولته  الذي  املقدد  اخلنزير  حلم  من  الدهون 
حذائها،  بتلميع  وقامت  الصباح،  ذلك  في  اإلفطار 
منزل  إلى  وصلت  عندما  طريقها.  في  وانطلقت 
أيًضا  وهكذا   – بتحيتها  قاما  خطيبها،  والدي 
كلبهما الصغير املدلل سريع الهياج. ظل الكلب 
التي  الرائحة  بسبب  املساء،  طوال  بسرور  يتبعها 
على حذائها. وعندما أوشكت زيارتها على االنتهاء 
وكانت تستعد لالنصراف، علَّق الوالدان قائلني: »إن 
كلبنا حكم ممتاز على الشخصية، وهو يحبك بكل 

تأكيد! أهاًل بِك في العائلة!«10
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مبنيًّا  قرارًا  اخلطيب  والدا  اتخذ  القصة،  هذه  في 
لم  لكنه   – أنه حقيقي  يعتقدان  كانا  على شيء 
الواضح أنهما لم  يكن حقيقيًّا على اإلطالق! من 
يستطيعا شم رائحة الدهن الذي كان على حذاء 
اخلطيبة، لكن الكلب بالتأكيد استطاع ذلك وجتاوب 
الفتاة  أن  قررا  لقد  بسببه.  للفتاة  باستحسان 
كان  الكلب  ألن  للعائلة؛  بها  ًبا  ُمرحَّ إضافًة  كانت 
حكًما ممتازًا على الشخصية. إن الناس يسمحون 
يؤثر عليهم بطرق كثيرة، كبيرة  بأن  يعتقدونه  ملا 

وصغيرة أيًضا!

األفكار قوية
أن  الكثير حول حقيقة  أُثير  في السنوات األخيرة، 
كثيرة.  بطرق  الناس  على  تؤثر  هات  والتوجُّ األفكار 
وحصلت الكثير من املدارس الطبية واملستشفيات 
اجلسدي  الذهني  االرتباط  لدراسة  متويل  على 
الشفاء  على  املرضى  ملساعدة  برامج  وتنفيذ 
اجلسدي عن طريق املزيد من الصحة العقلية. أمر 
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بني  لالرتباط  اهتماًما  الطبي  اجملتمع  يولي  أن  رائع 
الذهن واجلسد، لكن فهم قوة األفكار ليس تطورًا 
جديًدا. في احلقيقة، يتناول العهدان القدمي واجلديد، 

اللذان كتبا من آالف السنني، هذا األمر.
في )رومية 14: 14(، يشير الرسول بولس إلى إميانه 
القوي بأن األفكار قوية للغاية، وردًّا على مناقشة 
محتدمة حول ما إذا كان املسيحيون في الكنيسة 
أم  لألوثان  ذُبح  الذي  اللحم  يأكلوا  أن  يجب  األولى 
فِي  )مقتنع(  نٌ  وَُمَتَيقِّ َعالٌِم  "ِإنِّي  قائاًل:  كتب  ال، 
ًَّما بوصفه[ جَنًِسا  َّبِّ يَُسوَع أَْن َلْيَس َشيٌْء ]محر الر
َشْيًئا  يَْحِسُب  َمنْ   َّ ِإال بِذَاتِهِ  مقدس(  وغير  )دنًسا 

جَنًِسا )دنًسا وغير مقدس( َفَلُه ُهَو جَنٌِس".
لم يكن بولس يؤمن بأن اللحم املذبوح لألوثان ميكن 
أن يتلوث؛ ألنه كان يعرف أن األوثان لم تكن سوى 
خشب أو حجارة. إال أن الكثيرين لم يكونوا ينظرون 
إلى األمور مثل بولس، وكان هو يفهم هذا. لهذا، 
إذا حسبوا  اللحم  ياكلوا   َّ أال كانت نصيحته لهم 
أنه كان غير مقدس. كان يعلم أن أكل اللحم الذي 



68

ضميرهم  على  يؤثر  سوف  جنًسا  يحسبونه  كانوا 
بنفس الطريقة كما لو كان اللحم جنًسا بالفعل؛ 

أي أن اإلدراك يُعتَبر واقًعا بشكٍل ما.
كلما تأملت أكثر في )رومية 14: 14(، زادت دهشتي 
من عمق بصيرة بولس؛ فقد كان املبدأ الذي فهمه 
املذبوح  اللحم  على  يُطبَّق  كان  عندما  صحيًحا 
أيًضا  صحيًحا  والزال  القدمية،  األزمنة  في  لألوثان 
املثال،  على سبيل  حياتي.  من  جانب  أي  في  اليوم 
أبًدا  أحصل  »لن  لنفسه:  يقول  الذي  اإلنسان  فإن 
على وظيفة جيدة« على األرجح لن يحصل عليها. 
إن الناس الذين أقنعتهم أفكارهم بأنهم ال ميكن 
أبًدا أن يفعلوا أي شيء صحيح مييلون إلى ارتكاب 
العادة، ولديهم معدل مرتفع من  أخطاء أكثر من 
بكثرة  معرَّضني  أنفسهم  يعتبرون  من  الفشل. 
للحوادث يبدو أنهم يتعرضون حلادٍث تلو اآلخر. في 
احلاالت الشديدة، ميكن أن يؤدي السماح لألفكار بأن 
تصير حقائق إلى حاالت مثل فقدان الشهية، التي 
يكون فيها املرضى الذين تقل نسبة وزنهم ونسبة 
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الدهون في أجسامهم عن املعتاد مقتنعني أن وزنهم 
لدرجة  بشدة  مقتنعون  إنهم  الزيادة.  في  مفرط 
أنهم حتى عندما ينظرون في املرآة، فإن الصورة التي 
يرونها تبدو أكبر بكثير مما هي عليه في احلقيقة.

ال ميكننا أبًدا أن نتحرك فيما وراء ما نعتقده ونؤمن 
به. كثيرون اليوم ال يهمهم من األساس أن يفكروا 
بعقالنيٍة في ما يؤمنون به، وأحيانًا ينتهي بهم األمر 
ببناء حياتهم كلها على معتقدات ليست حقيقيًة. 
بالنسبة لهم، فإن أي شيء »هم« يقولونه يصبح 
وسيلة  إلى  »هم«  الضمير  يشير  وقد   – حقيقًة 
اإلعالم أو أحد املشاهير أو مجموعة من األصدقاء 
أو آخرين ممن يستمتعون باملشاركة بالرأي، لكن قد 
تكون أو ال تكون لديهم أية فكرة عما هو حقيقي. 
عندما نصدق األكاذيب، ميكن أن حتدنا أذهاننا فعليًّا، 
بل ومتنعنا أيًضا من فعل ما خلقنا اهلل لكي نفعله. 
وبنينا  احلق،  واعتنقنا  احلق،  ألجل  جاهدنا  إذا  لكن 
عمل. كل  في  ننجح  فسوف  احلق،  على  أنفسنا 
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فكر في األمر

ما هي الفكرة الواحدة التي تؤمن أنها حتدُّك أكثر 
من أي شيٍء آخر؟ هل تؤمن أنك تستطيع تغييرها؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املعركة ألجل احلق
أن  أكذوبة  الكثيرون يصدقون  بولس، كان  أيام  في 
هذا  يكون  قد  جنًسا.  كان  لألوثان  املذبوح  اللحم 
املوقف قائًما في بعض احلضارات اليوم، لكن ليس 
وأنت  أنا  نعيش  الذي  العالم  أن  إال  مكان.  في كل 
فيه متزقه األكاذيب أيًضا. كثيرون ال يؤمنون بوجود 
شيء مثل »احلق املطلق«، ويظنون أنه أيًّا كان احلق 
املوجود، فهو ينطبق على أفراد معينني أو في مواقف 
محددة فقط. لقد بنى إبليس أسلوب التفكير هذا 
وهو  األبدية جانًبا.  يزيح حقائق اهلل  لكي  بأكمله 
ميكِّن الناس من أن يصدقوا ما هو مناسب وسهل 
اهلل  مبادئ  يصدقوا  أن  من  بداًل  لهم،  بالنسبة 
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مة لكي تقدِّم  املبادئ املصمَّ ويحيوا مبوجبها، تلك 
احلياة والسالم والنصرة لنا وتقدِّم اجملد له.

الناس  أن  هي  اليوم  العالم  مشكالت  إحدى  إن 
يريدون أن »يفعلوا ما يحلو لهم« حتى إذا جعلهم 
توجيًها  يتلقوا  أن  يريدون  ال  إنهم  تعساء.  هذا 
يقال لهم ما يجب فعله، وهم  أو  أي شخص  من 
ى  يُسمَّ كتاب  في  احلق  كلمات  يقرأوا  أن  يريدون  ال 
االستقالل  من  النوع  هذا  املقدس«.  »الكتاب 
من  الكثير  عن  املسؤول  هو  املتغطرسني  والتمرد 
على  إنني  أيًضا.  واملآسي  بل  احملبَّبة  غير  النتائج 
يقني أنك إذا توقفت وتأملت في األمر، فستجد أنك 
م أشخاص فيها على املضي في  تعرف حوادث صمَّ
طريقهم وانتهى بهم احلال إلى مشكالٍت مروعة. 
أن يحدث هذا! لقد أعطانا اهلل تعليمات  ال يجب 

للحياة، وهي حق – وجتدي نفًعا.
لكي ميكننا أن نستمتع باحلياة ونتفادى املشكالت 
للحق  تبًعا  نحيا  أن  علينا  يجب  الضرورية،  غير 
التي  لألكاذيب  تبًعا  وليس  اهلل  كلمة  في  املوجود 



72

العدو.  من  أو  العالم،  من  أو  آخرين،  من  نسمعها 
إغوائنا  خالل  من  يخدعنا  أن  دائًما  يريد  العدو  إن 
لكنها  ليست حقائق،  التي هي  األمور  نصدق  بأن 
إذا  لنا  بالنسبة  شخصيًة  وقائَع  تصبح  أن  ميكن 
ال  ننخدع،  عندما  بها.  احمليطة  باألكاذيب  اقتنعنا 
ميكننا أن نعرف احلق أو نستمتع به أو نحيا مبوجبه. 
لكننا عندما نعيش تبًعا للحق، نحصل على فوائد 
عظيمة. إذا كنا ال نعرف احلق ألننا مخدوعون، فال 
توجد طريقة ميكننا بها أن نتمتع بالفوائد. يجب أن 
نعرف كيف نفصل بني ما هو حق وما ليس كذلك. 
ميكننا أن نفعل هذا، لكن املعركة ألجل احلق جتري 
في أذهاننا، ولن نكسبها دون قتال. يجب أن منتحن 
نقتنع  أن  احلكمة  من  به.  نؤمن  وملاذا  نؤمن  مباذا 
فيما  ليتحدانا  الشيطان  يأتي  بشدة حتى عندما 
يخص كلمة اهلل، نكون مستعدين أن نقف ثابتني.

وأمهات  آباء  لهم  الذين  األطفال  جند  ما  غالًبا 
في  فيه  يبدأون  معني  سن  إلى  يصلون  مؤمنون 
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من  تعلموه  مبا  ا  حقًّ يؤمنون  كانوا  ما  إذا  التساؤل 
فيما  »أزمة«  فترة  يجتازون  أحيانًا  ال.  أم  والديهم 
يجدوا  أن  إلى  بحاجة  إنهم  باهلل.  بإميانهم  يتعلق 
إميانهم اخلاص ألنهم لن يستطيعوا بعد أن يعيشوا 
على إميان والديهم كما كانوا يفعلون في املاضي. 
ميكن أن تكون هذه العملية صحيًة للغاية. يدرك 
أنهم يؤمنون بالفعل أن يسوع هو  معظمنا عادةً 
مخلِّصهم، لكن هذا كان قرارًا احتاجوا أن يتخذوه 
بأنفسهم. ال ميكننا أن نثبت وسط عواصف احلياة 
بناًء على إميان شخٍص آخر، يجب أن نكون متأكدين 

متام التأكد في قلوبنا وأذهاننا.
لكي  تفكيرنا  نغير  بأن  قرارًا  نتخذ  أن  مبجرد 
يتوافق مع حق اهلل، ندخل بهذا إلى حرٍب شاملٍة 
املعركة  ساحة  هي  أذهاننا  وتكون  العدو،  مع 
يعرف  إبليس  إن  عليها.  احلرب  هذه  تشن  التي 
فسوف  تفكيرنا،  على  يسود  أن  استطاع  إذا  أنه 
قد  اهلل  لكن  حياتنا.  على  يسود  أن  يستطيع 
وميكننا  إبليس،  نغلب  أن  على  القدرة  أعطانا 
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ضدنا. وإستراتيجياته  طبيعته  بفهم  نبدأ  أن 

فهم العدو وإستراتيجياته
)رومية 14: 14( وحقيقة أن ما  فكِّر مرةً أخرى في 
ّـًا« في أذهاننا. هذا هو السبب  نؤمن به يصير »حق
الذي ألجله يجب أن جنتهد أن نعرف ونفهم »احلق 
احلقيقي«، الذي هو حق اهلل، ونعرف كيف نتعرف 
فسوف  نحترس  لم  إذا  ونرفضها.  األكاذيب  على 
سلبية.  بطرق  علينا  تؤثر  وسوف  األكاذيب  نصدق 

هذا هو بالضبط ما يريده العدو.
َّاٌب  يعرِّف )يوحنا 8: 44( العدو بوضوح على أنه »كَذ
َّاِب«. كل ما يخصه وكل ما  ]هو نفسه[ وَأَبُو الْكَذ
اخملادع  إنه  أكذوبة.  هو  نصدقه  يجعلنا  أن  يحاول 
العظيم ويحصل على حق الدخول إلى حياة أفراد 

كثيرين من خالل خداعهم.
أيًضا  ميارس  مخلوق  هناك  الطبيعي،  العالم  في 
طريقًة  يعرف  ال  أنه  في  العدو  ويشبه  اخلداع، 
عن  قبل  من  أبًدا  تسمع  لم  رمبا  بها.  يعيش  أخرى 
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»عنكبوت بورشا«، لكن هذه احلشرة الضئيلة متثل 
بوضوح كيف يعمل العدو.

سالحه  ماهرًا  مجرًما  بورشا  عنكبوت  يُعَتَبر 
األساسي هو اخلداع. في البداية، كما يقول »روبرت 
 ،”National geographic“ ر. جاكسون« في مجلة 
أو  الشجر  ورق  من  قطعة  مثل  العنكبوت  يبدو 
النبات اجلاف التي ألقى الهواء بها على الشبكة. 
العناكب،  من  األخرى  الفصائل  يهاجم  عندما 
خلداع  األساليب  من  متنوعًة  مجموعًة  يستخدم 

العنكبوت املضيف وجذبه إلى نطاق الهجوم.
اخليوط  على  وينقر  الشبكة  على  يزحف  أحيانًا 
احلريرية بطريقٍة حتاكي ذبذبات الناموسة املمَسكة 
ليحصل  املضيف  العنكبوت  يسير  الشبكة.  في 
على عشائه وبداًل من هذا يصبح هو نفسه الوجبة.

م عنكبوت بورشا خداعه لفريسته  ميكن أن يصمِّ
داخل  يعيش  العناكب  نوع من  يوجد  بوجه خاص؛ 
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بورشا  عنكبوت  يرقص  لهذا  ملفوفة،  نبات  ورقة 
طقوس  محاكًيا  للورقة،  اخلارجي  السطح  على 

الزواج للعنكبوت فريسته.
ألي  إشارةً  بورشا  يجد  أن  »ميكن  جاكسون:  يقول 
يرسل  فهو  واخلطأ.  احملاولة  خالل  من  عنكبوت 
العنكبوت  يتجاوب  أن  إلى  مختلفة  إشارات 
يظل  بعدها   – املناسبة  بالصورة  أخيرًا  الضحية 

يكرر اإلشارة التي جنحت«.11

ال تكن جاهال
أفكار  جنهل   َّ أال يجب  إننا  املقدس  الكتاب  يقول 
العدو؛ أي ِحَيله )انظر 2كورنثوس 2: 11(. األمر املثير 
لالهتمام هو أن كلمة حيلة تعريفها هو »مخطط 
للخداع«. واضح أن إحدى الطرق التي يستخدم بها 
ِحَيَله ضدنا هي أن يزرع في أذهاننا أفكارًا لها غرض 
شرير. تُعلِّم د. كارولني ليف أنه في اللحظة التي 
تتثقل  أو  بالقلق،  متتلئ  )أي  أفكارنا  بها  تتسمم 
بطريقٍة  تتضرر  أو  باألكاذيب،  تتأثر  أو  باالكتئاب، 

ً
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كما  تعمل  أن  عقولنا  تستطيع  ال  سامة!(  أخرى 
أن  معها،  وأنا  تؤمن،  وهي  لتعمل.  اهلل  مها  صمَّ
احلرب  شن  خالل  من  ويستغله  هذا  يعرف  العدو 

على ساحة املعركة التي هي الذهن.
حيلتان  هما  واملنطق  القلق  أن  اكتشفت  لقد 
الضروري  من  احلياة.  في  إبليس  ِحَيل  من  كبيرتان 
قادرًا-  تكون  أن  وتصلِّي  ضعفك«  »نقاط  تعرف  أن 
على  تتعرف  أن   - اجلوانب  هذه  في  تُغَوى  عندما 
اإلغواء وتقاومه. يُعَتَبر القلق واملنطق إغراءين متاًما 
مثل الكذب أو السرقة أو أية خطية أخرى. إننا عادةً 
ال نرى أشياء مثل القلق على أنها خطية، لكن كل 
ا لـ )رومية  ما هو ليس من اإلميان فهو خطية وفًقَ
14: 23(. إننا بالتأكيد ال نقلق باإلميان، ولهذا يجب 

أن نواجه حقيقة أنه خطية ويهني اهلل جدًّا.
أن  وأحاول  األمور  الكثير من  أقلق بشأن  أن  اعتدت 
أفهمها. لم أستطِع أن أسترخي وأكون في سالم 
لكنني  أنني قد فهمت كل شيء.  اعتقدت  إذا  إال 
ـ بل  أدرك اآلن أن هذه كانت محاولتي املستميتة 
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احلمقاء ـ  للشعور بأنني أحتكم في حياتي وبالتالي 
أقلق  أن  لنفسي  سمحت  عندما  آمنة.  فإنني 
)انظر  تفكيري  في  مكانًا  إبليس  أعطيت  وأجادل، 
له  سمحت  السنني،  مر  وعلى   .)27  :4 أفسس 
مجموعًة  يثبت  أن  وغيرها  هذه  الضعف  منطقة 

متنوعًة من احلصون في ذهني. دعني أشرح األمر.
األكايب  يزرع  أن  ببساطة  يحاول  ال  العدو  إن 
إستراتيجية  لديه  إن  بل  أذهاننا؛  في  الفردية 
)2كورنثوس  يُعَتَبر  هذا.  من  وأمكر  أكبر 
اآلن. نتذكره  أن  يهمنا  كتابيًّا  ا  نصًّ  )6-4  :10

ًَّة  َجَسِدي َلْيَسْت  َحارَبَتَِنا  ممُ أَْسِلَحةمُ  »إذْ 
ِ َعَلى َهدِْم  ]أسلحة من حلم ودم[، بَْل قَادِرَةٌ بِاهللَّ
نمُونًا ]مفندين احلجج  وٍن. ]ألننا[ َهادِِمنيَ ظمُ صمُ حمُ
ِضدَّ  يَرْتَِفعمُ  لٍْو  عمُ وَكمُلَّ  واجملادالت[  والنظريات 
ْسَتأِْسِريَن  ]املعرفة احلقيقية[، وَممُ َمْعِرَفِة اهلِل 
كمُلَّ فِكٍْر إلى َطاَعِة امْلَِسيِح )املسيا، املمسوح(، 
ْسَتِعدِّيَن ألَْن نَنَْتِقَم َعَلى كمُلِّ ]عاٍص بسبب[  وَممُ

ِعْصَياٍن، َمَتى كَِمَلْت َطاَعتمُكمُْم ]ككنيسة[«.
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توجد كلمة مفتاحية داخل هذا اجلزء الكتابي وهي: 
حصون. ما يريد العدو أن يفعله في أذهاننا هو أن يبني 
حصونًا. يعرِّف قاموس التراث األمريكي كلمة حصن 
تشغلها  أو  عليها  تسود  »معقل: منطقة  هكذا: 
عقليات  هي  فاحلصون  إذًا،  خاصة«.  مجموعة 
ومتكِّن  أكاذيب  على  مبنية  خاطئة  تفكير  وأمناط 
العدو من أن يسود على مناطق معينة في حياتنا.

أن  إلى  باحلاجة  دائًما  أشعر  كنت  طفولتي،  في 
آخر  شخص  هناك  يكن  لم  ألنه  بنفسي؛  أعتني 
الذي كان ظاهرًا في  يفعل هذا. ومن خالل اخلوف، 
للدخول  فرصٍة  على  إبليس  حصل  واجلدال،  القلق 
كما  فيها.  فكري  حصن  وبناء  املناطق  هذه  إلى 
يسيء  كان  والدي  ألن  باخلزي؛  أيًضا  أشعر  كنت 
إبليس هذه  أثناء طفولتي، واستخدم  إليَّ جنسيًّا 
الظروف لكي يبني حصنًا في ذهني من عدم األمان 
التفكير  هذا  أثر  وقد  املتدنية.  الذاتية  والقيمة 

اخلاطئ على كل جانب من حياتي لسنواٍت كثيرة.
الة. وإذا استطاع أن  إن العدو يعرف أن احلصون فعَّ
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أنواع  كل  حتقيق  ميكنه  سوف  فخها،  في  يوقعنا 
معاقل  في  مأسورين  يريدنا  ال  اهلل  لكن  الدمار. 
أكاذيب العدو، ولهذا، فهو يعلِّمنا من خالل كلمته 
ى هذه العملية »جتديد الذهن«  كيف ندمرها. تُسمَّ
وهي تعني ببساطة تعلُّم كيفية التفكير بالصورة 
الصحيحة. إننا بحاجة إلى فحص ما نصدقه والبدء 
في أن نسأل: »ملاذا نصدقه بهذه الطريقة بالذات؟« 
ماليني الناس واقعون في فخ احلياة البائسة؛ ألنهم 
يصدقون األكاذيب، قد يصدقونـ  مثلما كنت أفعل 
وُلدوا من  ملاذا  ويتساءلون  بال قيمة  أنهم  ـ  سابًقا 
األساس، قد تكون لديهم جذور رفض في حياتهم، 
أو  يريدهم  من  يوجد  ال  بأنه  عميق  إحساس  وهو 
جذر  للشخص  كان  إذا  قيمة.  بال  أنهم  يشعرون 
التي  األمور  أنواع  كل  يتخيل  فسوف  هذا  الرفض 
توقًعا  لديهم  إن  اإلطالق.  على  حقيقيًة  ليست 
بأن يتعرضوا للرفض لدرجة أنه ينتهي بهم احلال 
فعليًّا بالتصرف بطرق جتعل الناس غير مستريحني 
يتم  قادرين على االستمتاع بهم. كثيرًا ما  أو غير 
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الذي  هو  تفكيرهم كان  لكن  احلياة،  في  جتاهلهم 
خلق املشكلة.

فكر في األمر
القلق، واملنطق، وعدم األمان كانت هي بعض أكثر 
ِحَيل العدو فعالية ضدي. ما هي أكبر حيله ضدك؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هدم الحصون
الظلمة  للتخلُّص من  الصحيحة  الطريقة  تُعَتَبر 
أي  لتدمير  الوحيدة  والطريقة  النور،  إضاءة  هي 
حصن من األكاذيب هي طرده بنور احلق. إن أعظم 
يقول  اهلل.  كلمة  حق  هو  وأنت  أنا  منتلكه  سالح 
إننا يجب  )2كورنثوس 10: 5(  الكتاب املقدس في 
ميكنني  املسيح«.  لطاعة  فكر  كل  »نستأسر  أن 
اخلاطئة،  األفكارَ  نستأسر  لم  إذا  أننا  لك  أؤكد  أن 

فسوف تستأسرنا هذه األفكارُ اخلاطئة.
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األرض،  على  يسوع  فيها  عاش  التي  األيام  أثناء 
يُسأل  والزال  قرون  عبر  أُثير  سؤاال  بيالطس  سأله 
)يوحنا 18: 38(. كان  احْلَقُّ؟«  ُهَو  »َما  اليوم:  حتى 
بوضوح  السؤال  هذا  عن  بالفعل  أجاب  قد  يسوع 
وَاحْلَقُّ  ِريقُ  الطَّ ُهَو  »أَنَا  قال:  عندما  وببساطة 
إلى  يسوع  صلى  وعندما   .)6  :14 )يوحنا  وَاحْلََياةُ« 
ُهَو  "كالَُمَك  أيًضا:  قال   ،)17  :17 )يوحنا  في  اهلل 
َحقٌّ". إنه لم يعرف احلق فقط، بل عندما كان ذهنه 
يتعرض لهجوم إبليس، كان يتكلم بحق كلمة اهلل 
بصوٍت عاٍل )انظر لوقا 4: 1-13(. هذه إحدى الطرق 
واألسباب  اخلاطئة  األفكار  »لهدم«  فعالية  األكثر 
إليه على  أنظر  إنني  والنظريات والظنون اخلاطئة. 

أنه اعتراض للشيطان في وسط جتربته.
أفكار  كانت  عندما  اهلل  لي  علَّمه  ما  هو  هذا 
القلق واملنطق تظهر. وهذا هو ما يريدك أن تفعله 
ضدك.  العدو  يستخدمها  التي  اخلاطئة  باألفكار 
اخلاطئة،  األفكار  من  لوابل  ذهنك  يتعرض  عندما 
تكلم ببساطة بصوٍت عاٍل بعالج كلمة اهلل التي 



83

تقاوم األكذوبة التي في ذهنك. على سبيل املثال، 
إذا وجدت نفسك تفكر في أنك بال فائدة وتفشل 
دائًما في ما حتاول فعله، فقل بصوٍت عاٍل: »إن اهلل 

لديه قصد حلياتي، وهو يجعلني أنتصر وأجنح«.
إننا شركاء مع اهلل. دورنا هو أن نثق فيه، أن نعرف 
يلزم  ما  يفعل كل  أن  هو  ودوره  ونصدقها،  كلمته 
فعله في كل موقف. ال ميكننا أن نعرف كلمة اهلل 
ما لم نكرِّس أنفسنا للقراءة والدراسة باجتهاد. ال 
يوجد من يتوقع أن يكون طبيًبا ناجًحا بال دراسة، 
في  أقوياء  يكونوا  أن  الناس  يتوقع  ملاذا  أعرف  وال 

إميانهم دون فعل الشيء ذاته!
قال يسوع بوضوح في  )متى 6: 25-34( إننا ال يجب 
أن نقلق بشأن أي شيء؛ ألن اهلل أمني ويعطينا كلَّ 
ما نحتاج إليه، عندما نحتاجه. يقول )أمثال 3: 5، 
َّبِّ )اعتمد عليه وثق فيه( بِكُلِّ  6(: "تََوكَّْل َعَلى الر
قَلِْبَك وََعَلى َفْهِمَك الَ تَْعَتِمدْ. فِي كُلِّ ُطرُِقَك اْعِرْفُه 

)وتعرف عليه واعترف به( وَُهَو يَُقوُِّم ُسُبَلَك".
عندما فتح اهلل عينيَّ على حق كلمته، بدأت أثق 
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العدو.  قاله  مما  أكثر  املقدس  الكتاب  قاله  ما  في 
املشابهة  الكتابية  األجزاء  في  أكثر  تأملت  وكلما 
للتو وغيره، تغيَّر تفكيري أكثر  الذي ذكرته  للجزء 
حق  أصبح  إذ  قلياًل،  وقلياًل  وفرحي.  حريتي  وزادت 
كلمة اهلل متأصاًل في ذهني، خسر العدو أراضيه 

في تفكيري.
فقد  وضحاها.  ليلٍة  بني  ذهني  جتديد  يحدث  لم 
ظل إبليس يبني بكل اجتهاد وصبر أمناط التفكير 
وُلدت،  منذ  يعمل  كان  لقد  ذهني.  في  اخلاطئة 
يكون  أن  ويجب  أموت.  االستمرار حتى  ينوي  وكان 
أن  ونكون مستعدين  لديه،  الذي  اإلصرار  لنا نفس 
نقضي بقية حياتنا في العمل مع اهلل إلزالة التلف 
الذي أحدثه الشيطان. إن اهلل يريدنا أن نسترد كل 
ي شخصية املسيح  ما سرقه الشيطان منا، وننمِّ
 :5 و)1تسالونيكي   )7  :61 إشعياء  )انظر  فينا 
أبًدا  تستسلم  لن  بأنك  اآلن  قرارًا  اتخذ   .)24  ،23
كما  حياتك.  جوانب  كل  في  النصرة  تختبر  حتى 
عك أيًضا على أن تكون صبورًا ومصمًما حتى  أشجِّ
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إذا لم حتصل على نتائج فورية. إن اهلل يعمل فيك 
. وفي حياتك وسوف ترى النتائج في الوقت املعنيَّ

إن كلمة اهلل ـ التي هي الكتاب املقدس ـ هي احلق؛ 
تنتج  للحياة  طريقًة  تعلِّمنا  احلق،  تعلِّمنا  فهي 
احلياة. لقد اجتازت كلمة اهلل امتحان الزمن وأثبتت 
قدرتها في حياة املاليني على مر آالف السنني. إنها 
تنجح إذا اتبعتها؛ وأنا أعلم هذا من سنوات االختبار 
الشخصي ومن املرات التي ال حصر لها التي رأيت 
فيها حياة آخرين تتغير بطرٍق عجيبة فقط ألنهم 

صدقوا حق اهلل وأطاعوه.

تحرر وابَق حرا
في  العدو  تأثير  من  نتحرر  كيف  نتعلم  أن  مبجرد 
في  وتطبيقه  اهلل  حق  تصديق  خالل  من  أذهاننا 
حياتنا، عندها سوف نحتاج أن نتعلم كيف نبقى 
أحرارًا. ال يكفي أن نستأسر األفكار اخلاطئة فقط، 
بل يجب أيًضا أن نختار أن نفكر األفكار الصحيحة 
في  أن هذا صحيح  اكتشفت  وقد  املستقبل.  في 

ًّ
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أن  تعلمت  أن  واملنطق. مبجرد  القلق  معركتي ضد 
كل  فهم  أحاول  أو  أقلق  أن  يريدني  يكن  لم  اهلل 
عندما  هذا.  أفعل  ال  لكي  اجلهد  كلَّ  بذلت  شيء، 
كانت األفكار اخلاطئة تدخل رأسي، كنت أفعل ما 
بوسعي لكي أستأسرها. كنت أقول: »ال، لن أفكر 
مير  ال  لكن  يتحرر.  ذهني  كان  وللحظٍة  هذا!«  في 
وقت طويل حتى ترجع األفكار القدمية. ومرةً أخرى 
أقول: »ال، لن أفكر في هذا!« لكن إن عاجاًل أو آجاًل، 
كانت نفس الفكرة، أو فكرة أخرى تشبهها، تعود. 
أحيانًا  وكنت  وتستمر،  تستمر  الدورة  هذه  وكانت 

مع نهاية اليوم أشعر باإلرهاق التام.
أنني صلَّيت في أحد األيام وقلت: »يا رب، ال  أتذكر 
أن  اآلخر. مبجرد  يوًما بعد  أن أستمر هكذا  ميكنني 
أخرى. ما  أمسك بهذه األفكار اخلاطئة، ترجع مرةً 
أفعله؟« عندما حتارب معركة  أن  بي  يفترض  الذي 
ذهنك، قد جتد نفسك تصلي نفس الصالة، لذلك 
أعطاها  التي  البسيطة  باإلجابة  أشاركك  أن  أريد 
إلى فعله  أحتاج  إن كل ما كنت  لي  قال  لي اهلل. 
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هو أن أفكر في شيٍء آخر! عندما تفكر في شيء 
جيد، ال يكون هناك مجال لألفكار اخلاطئة لتدخل 
إلى ذهنك. أما التركيز على عدم محاولة التفكير 
في األفكار اخلاطئة فيمكن أن يزيدها فعليًّا، لكن 
ملء ذهنك باألمور اجليدة ببساطة ال يترك مساحًة 
لألمور الرديئة أن تدخل إليه. يقول الكتاب املقدس 
شهوات  ل  نكمِّ ال  فسوف  بالروح  سلكنا  إذا  إننا 
اجلسد )انظر غالطية 5: 16(، وهذا يعني ببساطة 
أننا إذا ركزنا على األمور التي يريدها اهلل، فلن تكون 

هناك مساحة في حياتنا ملا يريده الشيطان.
أكن  لم  أنني  أدركت  حياتي.  اإلعالُن  هذا  غيَّر  لقد 
أستطيع أن أنتظر شيًئا جيًدا يقع على ذهني. بل 
أفكاري عن عمد. كنت بحاجٍة  أختار  أن  كان عليَّ 
ُهَو  َما  ُهَو َحقٌّ، كُلُّ  َما  إلى تثبيت ذهني على "كُلُّ 
َما  كُلُّ  َطاِهرٌ،  ُهَو  َما  كُلُّ  َعادٌِل،  ُهَو  َما  كُلُّ  َجِليٌل، 
ُهَو ُمِسرٌّ، كُلُّ َما ِصيُتُه َحَسنٌ" )فيلبي 4: 8(. يقول 
يضع  اهلل  إن   )19  :30 )تثنية  في  املقدس  الكتاب 
أمامنا احلياة واملوت، البركات واللعنات. إذا لم نختر 
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احلياة، سوف يقوم  إلى  تؤدي  التي  األفكار  وأنت  أنا 
العدو باالختيار نيابًة عنا – وسوف يختار لنا األفكار 
التي تؤدي إلى املوت. لكن عندما نختار األفكار التي 
تؤدي إلى احلياة، سوف تتبارك حياتنا. أريد أن أذكِّرك 
مرةً أخرى بأنه »ميكنك أن تختار أفكارك«، ويجب أن 
عك أن يكون لك ما أسميه  تفعل هذا بعناية. أشجِّ
األفكار  تدوير  في  وقًتا  اصرف  تفكير«.  »جلسات 
اجليدة مرةً بعد األخرى في ذهنك، وسيساعدك هذا 
على تكوين عادة التفكير في أمور حسنة. يجب أن 
تصدق أنه ميكنك أن تفعل شيًئا ما، وإال فلن حتاول 
من األساس. لذلك أكرر: »ميكنك أن تختار أفكارك!« 

ميكنك أن »تغلب الشر باخلير« )رومية 12: 21(.

اكتبه
ا على أن أتعلم. على  يبدو أن الكتابة تساعدني حقًّ
املثال، لقد اكتشفت أن كتابة قائمة بكل  سبيل 
النقاط اإليجابية في موقٍف ما أو عن شخٍص ما، مع 
كتابة اآليات املرتبطة بها، تساعدني على أن أظل 



89

فرحًة وأجتنب رؤية األمور خارج صورتها الصحيحة. 
بعد أن أضع مثل هذه القائمة، أحيانًا أحملها معي 
حتى ميكنني الرجوع إليها، أو مراجعتها كل صباح. 
يساعدني هذا عندما أتعرض إلغواء أن أعطي مكانًا 
ي هذا »جهاد اإلميان احلسن«.  للتفكير اخلطأ. أسمِّ
لقد استخدم اهلل هذا األسلوب لكي يجدد ذهني 
في الكثير من اجلوانب. وقد تعلمت أنني كلما زدت 
أصبحت  فيه،  والتأمل  حسن  هو  ما  تعظيم  من 
مشكالتي أصغر. ميكن أن يحدث املثل معك. فقط 
جرِّب األمر. سوف يساعدك القيام بهذه التدريبات 
ي عادات تفكير جديدة تصير في النهاية  على أن تنمِّ
تلقائيًة للغاية بالنسبة لك بداًل من أن تكون شيًئا 

يجب أن تتعب فيه.

فكر في األمر
واعمل  عليك،  صعب  موقٍف  أو  شخٍص  في  فكَّر 
قائمًة بالعناصر اإليجابية بخصوصه. احتفظ بها 
واقرأها )بصوٍت عاٍل إن أمكن( عندما تتعرض إلغراء 
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أن تستسلم للتفكير اخلطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفق مع اهلل
نحتاج إلى جتديد أذهاننا باستمرار بحق كلمة اهلل. 
إنني ال أكتب مجرد نبذة عن األفكار اآلن، ولكنني 
أقرأ أيًضا نبذةً لدراستي وبنياني. إننا بحاجة إلى أن 

نكون »متعلِّمني طوال حياتنا«.
فقد  لذلك  سلبيًة،  إنسانًة  أكون  أن  اعتدت 
التصميم  إلى  تفكيري  برمجة  إعادة  استلزمت 
اليومي. استغرق األمر وقًتا، لكنني بالتدريج بينما 
كنت أطبق املعرفة اجلديدة على هذا التحدي، طوَّرت 
طريقًة جديدةً للتفكير. بالرغم من أن التعامل مع 
األمور من وجهة نظر إيجابية قد أصبح اآلن هو رد 
فعلي الطبيعي، إال أنني الزلت أصر على أن أقرأ وأدرس 
لنفسي  أعطي  لكي  وقٍت آلخر  من  اجملال  هذا  في 
»مناهج مراجعة«. أعلم أن هذا كان نقطة ضعف 
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رئيسية بالنسبة لي، وال أريد أبًدا أن أزعم أنني قد 
ميكن  ما  كل  وأعرف  تعلمه  ميكن  ما  كل  تعلمت 
معرفته. إن أغبى شخص في العالم هو من يعتقد 
للتعلم. احتياج  له  يعد  ولم  يعرف كل شيء  أنه 

إذا استطعنا أن نتعلم االتفاق مع اهلل في أفكارنا 
– أي أن نفكر بالطريقة التي يريدنا أن نفكر بها – 
فسوف ميكننا أن نحصل على ما يريدنا أن نحصل 
عليه، ونكون ما يريدنا أن نكونه، ونفعل ما يريدنا 

أن نفعله.
نفكر  ما  في  نفكر  أن  »يجب  كثيرًا:  قلت  لقد 
فيه«، وأنا أؤمن بهذا اآلن أكثر من أي وقٍت مضى. 
نفسك  اسأل  سيئة،  مزاجيٍة  حالٍة  في  كنت  إذا 
أصل  ستكتشف  ورمبا  فيه،  تفكر  كنت  الذي  ما 
إذا كنت تشعر باألسف على  املزاجية.  هذه احلالة 
نفسك، فكر فقط في ما تفكر فيه؛ فقد يحتاج 
هك إلى تعديل. تذكر أنه »أينما توجه الذهن،  توجُّ
يتبعه صاحبه«. إن أمزجتنا ترتبط ارتباًطا مباشرًا 
بأفكارنا، لذلك فإن األفكار اجليدة تنتج أمزجًة جيدةً.
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فكر بمسؤولية!
نحتاج أن نتحمل مسؤولية أفكارنا. يجب أن نكف 
عن التصرف وكأنه ال يوجد ما ميكننا فعله حيالها. 
لقد أعطانا اهلل القدرة على مقاومة الشيطان من 
واحلسنة.  التقية  األمور  في  التفكير  اختيار  خالل 
أفضل عن  حياةً  أضمن  أن  أنني ميكن  أدرك  عندما 
طريق التفكير في أفكار جيدة، فهذا يعطيني رجاًء 

عظيًما. يا له من أمر مفرح!
»لتنظيف«  فعله  يجب  الذي  ما  اهلل  يرينا  سوف 
تفكيرنا، لكنه لن يفعل هذا نيابًة عنا. إنه يعطينا 
كلمته لتعلمنا، وروحه ليساعدنا، لكن نحن فقط 
الذين نستطيع أن نتخذ قرارات بأن نفعل ما يجب 

علينا فعله.
ميكنك أن تتعلم التفكير بطريقٍة صحيحٍة وبقوٍة 
لكنه  وقًتا  األمر  يستغرق  سوف  ذلك؛  أردت  إذا 

استثمار يعطي عائًدا مجزيًا للغاية.
إن الكتاب املقدس هو تسجيل ألفكار اهلل وطرقه 

وأفعاله. وعندما نتَّفق معه، فإننا نتَّفق مع اهلل!
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فكر في األمر
أفكارك  عن  الشخصية  املسؤولية  لت  حتمَّ هل 
هاتك؟ إن لم يكن األمر كذلك، اكتب أن اليوم  وتوجُّ
مسؤوليتك  ل  حتمُّ في  فيه  تبدأ  الذي  اليوم  هو 
وقم  التاريخ،  واذكر  بها،  تفكر  التي  الكيفية  عن 

بالتوقيع وكأنك تبرم عقًدا مع اهلل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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-4-
د التفكير املتعمَّ

تُعَتَبر الكيفية التي ميكن أن تغير بها أفكارُنا حاالتِنا 
فالتفكير  مذهاًل؛  أمرًا  وبالكامل  بسرعة  املزاجية 
السلبي من أي نوع سرعان ما يسلب فرحي ويسبب 
مجموعًة من احلاالت املزاجية السيئة. عندما نكون 
سلبيني ومتجهمني، ال يستمتع اآلخرون بصحبتنا، 
شيء  كل  يهبط  هابطةً،  أفكارنا  تكون  وعندما 
وأحاديثنا  ووجوهنا  أمزجتنا  تبدأ  أن  ميكن  معها. 
 . تبتئس في وضع متدنٍّ أن  في  أيًضا  وأجسادنا  بل 
تتدلى أذرعنا ألسفل، وتسترخي أكتافنا، ومنيل إلى 
النظر ألسفل بداًل من النظر ألعلى. من مييلون إلى 
عادةً  وأحاديثهم  أفكارهم  في  سلبيني  يكونوا  أن 
لوقت  شيء  بأي  يرضون  ما  ونادرًا  تعساء  يكونون 
طويل جدًّا. حتى إذا حدث شيء مفرح، سرعان ما 
يجدون فيه شيًئا خطأ. ومبجرد أن يروا شيًئا واحًدا 
تصير  عليه؛  أذهانهم  يثبتوا  أن  إلى  مييلون  خطأ، 
بسبب  معاقًة  عليها  يحصلوا  أن  متعة ميكن  أية 
احلني  بني  يختبرون  قد  ما هو سلبي.  التركيز على 
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واآلخر حماًسا حلظيًّا، لكنه سرعان ما يتبخر ومتأل 
الظلمة مرةً أخرى سلوكهم بأكمله. رمبا ال يدركون 
فقط  غيَّروا  إذا  سعداء  يكونوا  أن  بإمكانهم  أن 
الطريقة التي يفكرون بها. يجب أن نكف عن مجرد 
انتظار أن يحدث شيء صالح ونفعل شيًئا لضمان 

أن شيًئا صاحلًا سوف يحدث.
ا عندما أفكر في حقيقة أن لدينا القدرة  أندهش حقًّ
على أن جنعل أنفسنا سعداء أو حزانى من خالل ما 
نختار أن نفكر فيه. يقول الكتاب املقدس إننا يجب 
أن نشبع بتبعات كلماتنا، سواء كانت خيرًا أو شرًّا 
»امَْلَوُْت  أيًضا:  لنا  يقول  كما   .)20  :18 أمثال  )انظر 
وَاحْلََياةُ فِي يَِد اللَِّساِن وَأَِحبَّاُؤُه يَأْكُُلوَن ثََمرَُه« )أمثال 
ذاته  املبدأ  بأفكارنا، لذا فإن  18: 21(. تبدأ كلماتنا 
الذي ينطبق على أفواهنا ينطبق أيًضا على أذهاننا. 
نحتاج أن نشبع بتبعات أفكارنا؛ ألنها متسك بقوة 
احلياة واملوت. أود أن أضيف أنها متسك بقوة الرضا 

وعدم الرضا، الفرح واحلزن.
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كلما عشت أكثر، أُدَهش أكثر من حقيقة أن ذهني 
بحاجة  الزلت  املزاجية.  حاالتي  على  بشدة  يؤثر 
هناك  أن  وأشك  ذهني،  في  املعركة  أحارب  أن  إلى 
من يصل إلى النقطة التي يكون فيها »خالًيا من 
املعارك« بدرجٍة كاملة. بالطبع لقد تعلمت أن أدرب 
ذهني بشكٍل أسرع من ذي قبل، لكن الزالت هناك 

أوقات يتعرض فيها ذهني للهجمات.

على  السيطرة  أو  ف  التعفُّ ثمر  اهلل  أعطانا  لقد 
تعني  والتي   ،)23  ،22  :5 غالطية  )انظر  النفس 
خارج  تكون  أن  ألفكارنا  نسمح  أن  يجب  ال  أننا 
دين  متعمِّ نكون  أن  ميكن  لكننا  السيطرة،  نطاق 
في أفكارنا. لقد أعطانا اهلل القدرة على أن نختار 
ذلك  في  مبا  احلياة،  في  كثيرة  أشياء  في  اختيارات 
أفكارنا، ويجب أن نكون مسؤولني حتى نصنع هذه 
ى التدرب  االختيارات بعناية. في نطاق الذهن، يُسمَّ
اختيارات  واختيار  النفس  على  السيطرة  على 

د«. حكيمة »التفكير املتعمَّ
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فكر في األمر
على  أفكارمُك  بها  تؤثر  التي  الطرق  أوضح  هي  ما 
أن تفكر في شخٍص  املزاجية؟ هل ميكنك  حاالتك 

أو موقٍف ما متيل إلى السلبية جتاهه؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تفكير عظيم، حياة عظيمة
واحد من أكثر اإلعالنات املغيِّرة للحياة التي ميكن 
أن ننالها هو أن نكتشف أنه ميكننا فعل شيٍء ما 
د«.  حيال أفكارنا. ميكننا أن منارس »التفكير املتعمَّ
ليس علينا أن نتأمل في كل شيء يقفز إلى أذهاننا. 
ميكننا أن نختار ما نريد أن نفكر فيه. ميكننا أن نختار 
ِّزة للقوة – وليست األفكار املُستنِزفة  األفكار املعز
أذهاننا.  في  يجري  الذي  ما  نقرر  أن  ميكننا  للقوة. 
ميكننا أن ننفصل عن العادات الرديئة ونكوِّن عادات 
حسنة. في احلقيقة، يُعَتَبر تعلُّم التفكير في أفكار 

عظيمة عن قصد هو املفتاح للحياة العظيمة.
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العالم  أن نقتنع بفكرة  غالًبا ما نسمح ألنفسنا 
العظمة  بني  نساوي  قد  العظيمة«.  »احلياة  عن 
وبني الشهرة، أو الثروة، أو النجاح الرياضي، أو حياة 
أو  العلمية،  اإلجنازات  أو  البارز،  العمل  أو  املشاهير، 
األشياء  واحد من هذه  وال  لكن  اجلسدية.  اجلاذبية 
هناك  الواقع،  في  ا.  حقًّ عظيمًة  حياةً  يؤلف 
أشخاص من  أشهر الناس وأكثرهم ثراًء في العالم 
لكنهم من أتعس الناس. إنني أؤمن أنه لكي تكون 
ا، يجب أن تكون له محبة،  ألحد حياة عظيمة حقًّ
وعالقات  اهلل،  مع  صحيح  وموقف  وفرح،  وسالم، 
حسنة، وصفات أخرى ال يعتبرها العالم بالضرورة 
»عظيمة«. بدون هذه األشياء، كيف ميكن أن تكون 
األمر:  في  فقط  فكر  عظيمًة؟  شخص  أي  حياة 
ا دون السالم والفرح؛ إن احلياة  ما الذي منتلكه حقًّ
هذه  يعتبر  من  يوجد  وال  والبؤس،  باخلصام  مليئة 

طريقًة عظيمًة للحياة.
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فكر في األمر
ما هو تعريفك الشخصي للحياة العظيمة؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثالثة مفاتيح للتفكير المتعمد
ارتباًطا  يرتبط  التفكير  أن  في كلمته  اهلل  يوضح 
مباشرًا بنوعية احلياة. خالل السنوات الكثيرة من 
الدراسة والتعليم والكتابة عن الذهن، ميكنني أن 
أقول بصدق إن تفكيرك سوف يتبدل وحياتك سوف 
بخصوص  اهلل  كلمة  تعليمات  اتبعت  إذا  تتغير 
بثالثة  أشاركك  أن  أريد  القسم،  هذا  في  أفكارك. 
مفاتيح للتفكير العظيم. كلها جتدي نفًعا، لكن 
إذا  مجهود.  بدون  أو  بالصدفة  منها  أيٌّ  يحدث  ال 
سيكون  حياتك،  في  الًة  فعَّ تكون  أن  تريدها  كنت 

عليك أن تُدِخلها في تفكيرك عن قصد.

َّ
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1- ثبِّت ذهنك وحافظ عليه مثبًتا
يعطينا الرسول بولس توجيهات قيِّمة عن تفكيرنا 
أذهانكم  )ثبتوا  وا  "اْهَتمُّ  :)2  :3 )كولوسي  في 
)األمور  َفوُْق  مِبَا  على(  مثبتًة  عليها  وحافظوا 
بوضوح  يخبرنا  إنه  األَرِْض".  َعَلى  مِبَا  الَ  األسمى( 
أن نفكر في األمور املهمة بالنسبة هلل )»ما فوق«(، 

وهذا سيمأل أذهاننا باستمرار باألفكار احلسنة.
رمبا يكون »تثبيت« ذهنك هو أحد أعظم األمور التي 
»تثبيت«  ويعني  وأفيدها.  تتعلم فعلها  أن  ميكنك 
ذهنك أن تصمم بحسم. ميكن أن تتحرك اخلرسانة 
الرطبة بسهولة وميكن ترك أثر عليها قبل أن جتف 
أو »تثبت«. لكن مبجرد أن ثبتت، تظل في مكانها إلى 
األبد، ال ميكن بسهولة صبها أو تغييرها. وينطبق 
هذا املبدأ ذاته على تثبيت ذهنك. فإن تثبيت ذهنك 
يعني أن حتدِّد بحسم ما ستفكر فيه، وما ستؤمن 
به، وما سوف تفعله أو ال تفعله – وتثبيته بطريقٍة 
ال ميكنك بسهولة أن متيل عنها أو تقتنع بسواها. 
ومبجرد أن تثبت ذهنك تبًعا حلق مبادئ اهلل للحياة 
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الصاحلة، تكون بحاجة إلى أن حتافظ عليه مثبًتا وال 
تفكيرك.  تشكيل  تعيد  أن  خارجية  لقوى  تسمح 
وال يعني تثبيت ذهنك أن تكون ضيق األفق وعنيًدا. 
يجب أن نكون منفتحني دائًما على التعليم والنمو 
أن  باستمرار جتربة  نقاوم  أن  يجب  لكننا  والتغيير، 
تثبيت  ويعني  وأفكاره.  العالم  مع  أفكارنا  نوفِّق 
أن  قرارك  في  حازًما  تكون  أن  فوق  ما  على  ذهنك 
الشخص  كان  مهما  للحياة  اهلل  طرق  مع  تتفق 

الذي يحاول أن يقنعك بأنك مخطئ.
مع  وحياتي  تفكيري  طريقة  أوفِّق  بدأت  عندما 
وكان  املقاومة  من  كبير  بقدر  قوبلت  اهلل  كلمة 
املثال،  سبيل  على  قراري.  في  ثابتًة  أكون  أن  عليَّ 
أكون  أن  أحاول  كنت  عندما  أنني  اكتشفت  فقد 
يتقبلون  السلبية  اعتادوا  الذين  يكن  لم  إيجابيًة، 
ذلك حسنًا. كانوا يقولون لي إنني أحاول أن أعيش 
احلياة احلقيقية لم تكن بهذه  وأن  حكايًة خياليًة 
أن  ميكنني  ال  إنني  لي  يقولون  كانوا  اإليجابية. 
»أفكر« فأشق طريقي للنجاح. وقد اتُّهمت فعليًّا 
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على  »السيطرة  خالل  من  أعمل  أن  أحاول  بأنني 
وشيطانيًّا  بل  شريرًا  شيًئا  كان  وكأنه  العقل« 
أيًضا. لكن احلقيقة هي أن اهلل يخبرنا أن نسيطر 
على أفكارنا وعدم فعل هذا يدعو كل أنواع الشقاء 

إلى حياتنا.
وبالرغم من أن ما سأقوله محزن، إال أنني كان عليَّ 
أن يستخدم حتى عائلتي  إبليس ميكن  أن  أدرك  أن 
وأقرب أصدقائي حملاولة منعي من حتقيق تقدم. كانوا 
يحبونني لكنهم فقط لم يفهموا، ولألسف، فإننا 
عادةً ما نتصيد األخطاء ملا ال نفهمه. كان عليَّ أن 
أعرف بكل تأكيد أن اهلل كان يقودني، وكان عليَّ أن 
أكون حاسمًة في عزمي أن أفكر األفكار الصحيحة 
حتى ميكنني أن أرى النتائج الصحيحة في حياتي. 
نفسه  الشيء  فعل  على  معتادين  أصدقائي  كان 
الذي كنت أفعله دائًما، وهو أن نفكر وفًقا ملا كنا 
نراه ونشعر به. بدا غريًبا عليهم أنه كان ميكن أن 

نؤمن ونفكر وفًقا ملا ميكن أن يكون وليس ملا كان.
واحلفاظ  ذهنك  تثبيت  يعتبر  الذي ألجله  والسبب 
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ا للغاية هو أنه ال يوجد في احلقيقة  عليه مثبًتا مهمًّ
رجاء كثير في القدرة على مقاومة التجربة إذا لم 
تعقد العزم قبل الوقت بخصوص ما سوف تفعله 
إن  املقدس  الكتاب  يقول  للتجربة.  تتعرض  عندما 
من  ن«  »تيقَّ ألنه  يتشكك  أو  يتزعزع  لم  إبراهيم 
وعد اهلل )انظر رومية 4: 20، 21(. أي أنه ثبَّت ذهنه 
سوف  التجربة.  أثناء  مثبًتا  يحفظه  أن  واستطاع 
لذا،  احلياة.  في  حقيقة  فهذه  للتجربة؛  تتعرض 
فإنك بحاجة إلى أن تفكر قبل الوقت في املواقف 
إذا  لك.  بالنسبة  مشكالت  تسبب  أن  ميكن  التي 
تقرر  املوقف حتى  انتظرت حتى تصبح في وسط 
ما إذا كنت ستقف ثابًتا أم ال، فبكل تأكيد سوف 

تستسلم.
هذا  نطبق  أن  يجب  غذائي،  بنظام  نلتزم  عندما 
حتى  مثبًتا«،  عليه  وحافظ  ذهنك  »ثبت  املبدأ 
ننجح. ميكنك بسهولة أن تلتزم بنظاٍم غذائي بعد 
العشاء في مساء يوم اإلجازة، لكن احملك احلقيقي 
يأتي في مساء اليوم التالي عندما تبدأ في الشعور 
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أذهانهم  ثبتوا  الذين  الناس  إن  ا.  حقًّ جائع  بأنك 
يجب  أنهم  مدركني  بقراراتهم،  يتمسكون  سوف 
النهاية  في  اجلوع حتى يحصلوا  أوقات  يجتازوا  أن 
ذاته  املبدأ  هذا  فيها.  يرغبون  التي  النتيجة  على 
يجب تطبيقه على التمارين الرياضية، أو سداد دين 

مالي، أو تنظيف اجلراج، أو أي عدد من األشياء.
قرر قبل الوقت أنك سوف تكمل الطريق كله مع 
في  حياتهم  معظم  يصرفون  الناس  بعض  اهلل، 
البدء واالنسحاب، وهم ال يكملون الطريق أبًدا. قد 
عندما  التجربة،  تأتي  عندما  لكن  ذهَنهم  يثبِّتون 
مثبًتا.  عليه  يحافظون  ال  صعبًة،  األمور  تصبح 
بني  من  واحًدا  تكون  أن  على  بقوة  عك  أشجِّ إنني 
ذهنك  احلفاظ على  بدأواه من خالل  ما  ينهون  من 
مثبًتا في االجتاه الصحيح طوال الطريق حتى تنال 

النصرة.
وَاِحٍد  كُلَّ  أَنَّ  وبجدية[  ]بقوة  نَْشَتِهي  "وََلِكنََّنا 
الطريق[  ]طوال  َعْيَنُه  االِْجتَِهادَ  َهذَا  يُْظِهرُ  ِمنْكُْم 

ََّجاِء إلى النَِّهايَِة" )عبرانيني 6: 11(. لَِيِقنِي الر
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قرر  لك،  بالنسبة  حتدِّيًا  ميثل  شيء  أكثر  كان  أيًّا 
التامة.  النصرة  على  ذهنك  تثبِّت  سوف  أنك  اآلن 
طرق  أحد  الوقت  قبل  نفسك  مع  احلديث  يُعَتَبر 
تثبيت ذهنك. بعض األمثلة على ما ميكن أن تقوله 
شائعة  جوانب  في  ذهنك  تثبِّت  وأنت  لنفسك 

تسبب التجربة تشمل:
أحتدث  ولن  اآلخرين  عن  رديئًة  أفكارًا  أفكر  »لن   •
بالنميمة. لن أحتدث بالنميمة؛ عندما يبدأ شخص 
من حولي في الكالم إليَّ عن شخص آخر بطريقة 
أن أشترك في هذا.  انتقادية، فلن أسمح لنفسي 
لن أشارك في تدمير سمعة شخٍص ما، لن أسيء 

إلى الروح القدس«.
• »لن أفِرط في األكل عندما أجلس لتناول الوجبات 
الشعور  في  أبدأ  عندما  أتوقف  سوف  اليوم؛ 
ولن  جيدة  طعام  اختيارات  أختار  سوف  باالمتالء، 

آكل حسبما تقودني شهوتي«.
• »لن أفرط في أي مجال من حياتي. إنني شخص 
متوازن. لن أتذمر بشأن أي شيء؛ فلديَّ أشياء كثيرة 
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أشكر عليها وسوف أفكر في هذه األشياء«.
الناس.  وليس  اهلل،  أرضي  لكي  أحيا  »سوف   •
إمياني  في  أساوم  لن  لكنني  مقبواًل  أكون  أن  أريد 

واستقامتي األخالقية«.
حياتي.  من  الضروري  غير  الضغط  أزيل  »سوف   •
طاقتي،  فوق  مبا  ألتزم  وال  سرعتي،  أقلل  سوف 

وأحاول أن أبقي احلياة بسيطًة بقدر اإلمكان«.
بكلمات  وأتكلم  إيجابيًة  أفكارًا  أفكر  »سوف   •

إيجابية«.
إذا فكرت في أفكار مثل هذه، ثم تعرضت لتجربة 
أن تتكلم بنميمة، أو تفرط في األكل، أو تواجه أي 
إغراء معني، يكون لديك بالفعل أساٌس موضوع. إن 
الرسالة التي سجلتها بداخلك سوف تعاد عليك 
أخرى، ولن يكون اتخاذ القرار الصحيح صعًبا  مرةً 
ستفعله  الذي  ما  تقرر  لم  أنك  لو  احلال  هو  كما 

عندما تكون في املوقف فعليًّا.
إذا أعددت ذهنك قبل الوقت، فعندما تأتي التجربة 
سوف تكون مهيَّأً ألن تقول لها: »ال«. ال تنتظر فقط 
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بالرغبة في فعله عندما تظهر  وترى ما ستشعر 
ال  حتى  يصلُّوا  أن  لتالميذه  يسوع  قال  التجربة. 
يدخلوا في جتربة )انظر لوقا 22: 46(. وهذه طريقة 
أخرى تثبِّت بها ذهنك وقلبك في االجتاه الصحيح. 
نوع  ومعرفة  ضعفك  مناطق  على  التعرف  يُعَتَبر 
املواقف التي تتحداك في احلياة أمرًا حكيًما. كما 
يُعَتَبر تثبيت ذهنك بحزم للتغلب عليها هو سبيل 

للنصرة.

فكر في األمر
ما هي املواقف احملدَّدة التي ميكنك أن تطبِّق عليها 

مبادئ االستعداد هذه؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2- جدد ذهنك
 :12 )رومية  بدون  الذهن  عن  تعليم  أي  يكتمل  ال 
وتتكيفوا  ]تتشكلوا  الدَّْهرَ  َهذَا  تَُشاِكُلوا  »واَلَ   :)2
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َعنْ  تََغيَّرُوا  بَْل  السطحية[  اخلارجية  لتقاليده 
]مبثلها  أَذَْهانِكُْم  لـ[   ]الكامل  بَِتْجِديِد  َشكِْلكُْم 
]لتبرهنوا  لَِتْخَتِبرُوا  اجلديدة[،  هاتها  وتوجُّ اجلديدة 
امْلَرِْضيَُّة  احِلَُة  الصَّ اهلِل  ِإرَادَةُ  ِهَي  َما  ألنفسكم[ 

الْكَاِمَلُة ]في عينيه[«.
إن الذهن غير املتجدد هو الذهن الذي ال يتغير أبًدا. 
الروح  تتجدد  ُمخلًِّصا،  املسيح  يسوع  قبول  بعد 
تربةً  احلالة  هذه  متثل  هو.  كما  الذهن  يظل  لكن 
خصبًة للشيطان ليعمل فيها. لهذا السبب، غالًبا 
فإنهم  مراؤون.  أنهم  املؤمنني صيت  ما يشيع عن 
يقولون إنهم يؤمنون بشيء ما، ولكن سلوكهم ال 
يتماشى مع ما يزعمون من معتقدات. قد يذهبون 
أو  البيت  في  لكنهم  أسبوع،  كل  الكنيسة  إلى 
ليسوا  العالم. وهم  بقية  يختلفون عن  ال  العمل 
أمام  وضعوها  التي  القدوة  إن  بل  فقط،  تعساء 

اآلخرين رهيبة.
كثيرون من الذين يحتاجون إلى املسيح في حياتهم 
الضعيفة من  الشهادة  يُعاقون عن قبوله بسبب 
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إنهم  أنفسهم  عن  ويقولون  يعرفونهم  آخرين 
مسيحيون مؤمنون.

الذهن غير السليم
إن راعى أحُد أوالد اهلل خطيًة في قلبه، فإنه بذلك 
يسلم ذهنه إلى أرواح شريرة لكي تستخدمه. على 
سبيل املثال، يقول الكتاب املقدس بوضوح إنه إذا 
اشتهى رجٌل امرأةً في قلبه، فقد زنى فعليًّا معها 
جسدي  لكنه  مؤمنًا  يكون  قد  قلبه.  جهة  من 
على  يسيطر  ال  إنه  سليم،  غير  ذهنه  إن  وعاملي، 

أفكاره، لم يجدد ذهنه أو يتعلم قوة أفكاره.
قد تكون المرأة أفكار غير سليمة نحو رجل آخر إذا 
احلد  زائدٍة عن  به بصورٍة  تُعجب  تراه  كانت عندما 
ومتيل إلى مقارنته بزوجها. رمبا تود لو حتلى زوجها 
ببعض الصفات التي تراها في الرجل اآلخر وتصبح 
حتى  نفسها  تتخيل  إذ  سليمة؛  غير  أفكارها 

متزوجًة منه بداًل من زوجها.
املرأة نفسها تشعر بالذنب جتاه مثل هذه  قد جتد 



111

أن  أنها تستطيع  إدراك  في  تفشل  لكنها  األفكار 
ترفض هذه األفكار التي متثل »ضيوًفا غير مدعوين« 

بداًل من توفير بيت مريح لها.

غير  األفكار  لهذه  اإلنسان  زادت مدة سماح  كلما 
منها.  التخلُّص  صعوبة  زادت  جتري،  أن  السليمة 
لقد بنى إبليس حصنًا في ذهن اإلنسان ال ميكن أن 
ينهدم إال بالتصميم القوي واجلرعات الضخمة من 

كلمة اهلل.
يقدم إبليس الكثير من األفكار غير السليمة إلى 
رأس املؤمن. إنه يعلم أنه يستطيع أن يعوق اإلثمار 
وعاجزًا  املؤمن ضعيًفا  يُبقي  أن  بفعل هذا. ميكنه 
إبليُس  ميأل  قد  أفكاره.  على  السيطرة  خالل  من 
يستخدم  قد  التحامل.  أو  باالنتقاد  اإلنسان  ذهَن 
الكبرياء  أفكار  يُعَتَبر  يقيِّده.  لكي  الغيرة  أفكار 
أن يجعلنا  إذا استطاع  لة لديه.  من األفكار املفضَّ
أقل  اآلخرين  وفي  مما يجب  أكثر  أنفسنا  نفكر في 
مما ينبغي، ميكنه أن ينجح في تعطيلنا عن محبة 
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أعطاها  التي  اجلديدة  الوصية  هي  والتي  اآلخرين، 
يسوع )انظر يوحنا 13: 34(.

ال يشبه جتديد ذهنك جتديد رخصة قيادتك أو جتديد 
اشتراكك في املكتبة، الذي ميكن القيام به بسرعة 
وال يتحتم أن يتكرر ملدة شهور أو أعوام. لكن جتديد 
ذهنك يشبه باألكثر تولي مسؤولية جتديد وترميم 
منزل قدمي؛ فهو ال يحدث بسرعة، بل يستغرق وقًتا، 
وطاقًة، وجهًدا، ودائًما ما يكون هناك شيء يحتاج 

لالهتمام.
ذهنك  جتدد  أن  ميكنك  أنه  تصديق  فخ  في  تقع  ال 
مرةً  الصحيحة  األفكار  في  التفكير  طريق  عن 
أن  عليك  يكون  الذهن، سوف  يتجدد  لكي  واحدةً. 
أن  إلى  وتكرارًا،  مرارًا  الصحيحة  األفكار  في  تفكر 
إليك  تأتي  أن  إلى   – تفكيرك  في  مغروسة  تصير 
األفكار الصحيحة بسهولة وبصورة طبيعية أكثر 
ِّب  تدر أن  عليك  يكون  سوف  اخلاطئة.  األفكار  من 
وسيكون  سليمة،  بصورة  تفكر  أن  على  نفسك 
التفكير  أمناط  في  السقوط  من  تتحذر  أن  عليك 
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شديدة.  بسهولة  هذا  يحدث  أن  وميكن   – القدمية 
وعندما يحدث هذا، ال تشعر بالسوء، بل ابدأ فقط 
في  أخرى.  مرةً  الصحيحة  بالصورة  التفكير  في 
النهاية، سوف تصل إلى النقطة التي تشعر فيها 
مستريح  غير  فعليًّا  جتعلك  اخلاطئة  األفكار  بأن 

وأنها لم تعد تناسب عمليات تفكيرك.
إلى  املستمرة  املتواصلة  الذهن  متتد عملية جتديد 
معظم  تشبه  كنت  إذا  تفكيرك.  من  جانب  كل 
الناس، فإن الكثير من املناطق في ذهنك حتتاج إلى 
التي  الطريقة  املناطق  هذه  تشمل  قد  التجديد. 
أو في  املالية،  أمورك  أو في  بها في نفسك،  تفكر 
في  أو  الوقت،  إدارة  في  أو  عائلتك،  في  أو  صحتك، 
اإلجازات وأوقات االستجمام، أو في وظيفتك، أو في 
املوضوعات  من  مجموعة  أية  في  أو  مستقبلك، 
بتجديد  قمت  قد  أنك  تفترض  ال  الكثيرة.  األخرى 
أن  جهة  من  بالثقة  تشعر  ألنك  فقط  ذهنك 
تفكيرك قد تغير في منطقة واحدة، يجب أن حتتفل 
بالنفاية الفكرية التي تخلصت منها، لكن ال تشعر 
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السعي. مواصلة  في  وتفشل  نفسك  عن  بالرضا 
في أوقات كثيرة، تكون جوانب التفكير التي ترى أن 
جتديدها هو التحدي األكبر هي اجلوانب التي تسبب 
الذي  األفضل  استقبال  من  ومتنعك  ألم  أكبر  لك 
من  وبالرغم  للعمل،  مدمنًة  كنت  لك.  اهلل  لدى 
أنني كنت أحقق تقدًما في مقاومة ذلك رويًدا رويًدا، 
إال أنها كانت معركًة حقيقيًة بالنسبة لي. كنت 
تعرضي  نتيجة  القيمة  وعدم  األمان  بعدم  أشعر 
احلصول  فخ  في  وسقطت  طفولتي  في  لإلساءة 
أن  باستطاعتي  يكن  لم  أحققه.  مما  قيمتي  على 
ا باحلياة اجلديدة التي قدمها اهلل لي  أستمتع حـقًّ
من خالل يسوع املسيح؛ ألنني كنت أعمل باستمرار 
بالفعل  لي  أعطاه  قد  ما  الستحقاق  محاولٍة  في 
خالل  ومن  مجانيٍة.  كعطيٍة  ورحمته  بنعمته 
املثابرة في جتديد ذهني، استطعت أن أوازن حياتي 
بصورٍة أفضل بطرق تذهلني! لكنني أريد أن أؤكد 
مرةً بعد مرٍة أنك يجب أن تكون راغًبا في استثمار 
الوقت واجلهد إذا كنت تريد أن تغيِّر طريقة تفكيرك.



115

دعني أقول بسرعة إنك يجب أال تشعر أنك مدان 
إذا كنت تصارع مع تفكيرك اآلن، أو إذا كنت تواجه 
تفعل  ال  الدينونة  إن  القادمة.  األيام  في  صراعات 
على  أبًدا  تساعدك  ولن  تُضِعفك،  أن  سوى  شيًئا 
أننا نسمح  ندرك فيه  أي وقت  التقدم. في  حتقيق 
لألفكار اخلاطئة بالوجود في أذهاننا، يجب أن نطلب 
من اهلل أن يسامحنا ونواصل السعي نحو هدفنا. 
 َّ أال على  يساعدك  هذا  ألن  انتصار؛  بكل  احتفل 
تشعر بأن ما يتبقى ويحتاج لالنتصار عليه يطغى 
عليك، وتذكر أن اهلل صبور للغاية وطويل األناة. إنه 

متفهم ولن يتخلى عنك أبًدا.

فكر في األمر
أن  التي يحتاج فيها ذهنك  ما هي مناطق حياتك 

يتجدد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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3- »منطق« ذهنك
يعلمنا الكتاب املقدس في )1بطرس 1: 13( قائاًل: 
رََجاَءكُْم  َفأَلُْقوا  َصاِحنيَ،  ذِْهِنكُْم  أَْحَقاَء  »َمنْطُِقوا 
ِعنَْد  ِإَلْيكُْم  بَِها  يُؤْتَى  الَّتِي  النِّْعَمِة  َعَلى  بِالتََّماِم 

اْستِْعالَِن يَُسوَع امْلَِسيِح«.
أنت وأنا لسنا معتادين على سماع عبارة »َمنطِقوا« 
اليوم، لكن في أزمنة الكتاب املقدس، كان الرجال 
والنساء أيًضا يرتدون مالبس طويلًة تشبه التنورات. 
احتمال  فهناك  الثياب،  بهذه  الركض  حاولوا  إذا 
كبير أن يتعثروا في األقمشة الطويلة ويسقطوا. 
عندما كانوا يحتاجون إلى التحرك بسرعة، كانوا 
يلملمون ثيابهم ويجذبونها ألعلى حتى ميكنهم أن 

يسيروا أو يركضوا بحرية؛ كانوا مينطقون ثيابهم.
عندما يقول لنا الكتاب املقدس: »منطقوا أحقاء« 
ذهنكم، فإنني أرى أن هذا يعني أن نرفع أذهاننا من 
على كل شيء ميكن أن يجعلنا نتعثر أثناء ركضنا 
في السباق الذي وضعه اهلل أمامنا. أعتقد أنه قد 
يشير أيًضا إلى التركيز على الشيء الذي بني أيدينا 
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بداًل من السماح ألفكارنا أن تشرد في املكان كله. 
يجب  لكننا  منا،  لكلٍّ  صاحلة  خطة  لديه  اهلل  إن 
أن نسلك الطريق الذي يقودنا إليه. يُعَتَبر التركيز 
كبير  قدر  فلدينا  اليوم.  عاملنا  في  حقيقيًّا  حتدِّيًا 
من املعلومات التي ترد إلينا طوال الوقت ويتطلب 
تصميًما  هدفنا  على  مركزةً  أذهاننا  على  اإلبقاء 

كبيرًا بل وتدريًبا أيًضا.
وتصمم  األسبوع  أيام  أول  صباح  تستيقظ  قد 
اهلل  مع  وقت  بقضاء  يومك  تبدأ  أن  على  بالتمام 
أن  تنوي  ثم  املقدس.  الكتاب  ودراسة  الصالة  في 
تنتهي من ثالثة موضوعات محددة في ذلك اليوم. 
إنك بحاجة إلى أن تذهب إلى البقال، وتقوم بعمل 
صيانة لسيارتك، وتنتهي من تنظيف خزانة بدأت 
جيدة،  نواياك  املاضي.  األسبوع  في  فيها  العمل 
لكنك إذا لم تركز على هذه األشياء سوف تنجرف 
بالتأكيد إلى أشياء أخرى أو أشخاص آخرين. يُعَتَبر 
َمنطقة ذهنك طريقًة أخرى نقول بها: »ابقَ مركَّزًا 

على ما حتتاج إلى فعله«.
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ضيوف غير مدعوين
أنها  وتبدو  ذهنك  في  تومض  أفكارًا  تختبر  هل 
تأتي من العدم؟ إنها تأتي من مكاٍن ما، وغالًبا ما 
أهدافك.  بلوغ  عن  لك  تعطِّ لكي  مًة  ُمصمَّ تكون 
هذه األفكار هي في احلقيقة ضيوف غير مدعوين 
ال  أنه  نخبرهم  أن  بيٍت، ومهمتنا هي  يبحثون عن 

يوجد مكان لهم.

كيف يكون رد فعلك إذا جاء أناس بالكاد تعرفهم 
إلى باب بيتك بحقائبهم يقولون لك إنهم يريدون 
سوف  بالطبع  حسنًا،  معك؟  للعيش  ينتقلوا  أن 
كان  ومهما  ترحيب  موضع  ليسوا  أنهم  تخبرهم 
إصرارهم، فسوف تثبت على قرارك بأنك ال ميكنك 
توفير بيت لهم. يجب أن نقف هذا املوقف ذاته مع 
األفكار الوامضة التي هي في حقيقتها ضيوف غير 

مدعوين ومزعجني يأتون قارعني على باب أذهاننا.
على سبيل املثال، إذا قررت أن تدرس بعض املقررات 
تعليمك  من  ن  حتسِّ لكي  اجلامعية  الدراسية 
وعندما تذهب لتسجيل اسمك تبدأ بعض األفكار 
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السن  كبير  »إنك  مثل:  ذهنك  داخل  الوميض  في 
هذا  يكون  سوف  للجامعة.  تذهب  أن  على  جدًّا 
صعًبا عليك جدًّا وسيستغرق الكثير من الوقت. لم 
تكن نتيجتك جيدةً في املدرسة الثانوية، واجلامعة 
أصعب بكثير منها«. توقف في احلال واسأل نفسك 
آتية من مكان  أنها  أم  إذا كانت هذه األفكار منك 
آخر خارجك. هل تختارها أنت أم أنها متثل ضيوًفا 
أن  من  بداًل  لك.  الشيطان  أرسلهم  مدعوين  غير 
تقدم لهم بيًتا، »منطق« ذهنك وفكر في الطريقة 
هدفك،  على  مركِّزًا  ابقَ  بها.  تفكر  أن  تريد  التي 
وليس على اخلوف الذي يحاول العدو أن يبثه داخلك. 
فكر هكذا: »سيكون هناك الكثيرون األصغر مني 
سنًّا في فصولي، لكنني لديَّ ذهن جيد ومستقبل 
أريد أن أحققه، لذلك سوف أسجل اسمي وسوف 
أكبر  كنت  إذا  حتى  بوسعي.  ما  أقصى  أفعل 
لست  فإنني  كلها،  اجلامعة  في  سنًّا  املوجودين 
ن نفسي«. عجوزًا للدرجة التي متنعني من أن أحسِّ

حتيا  أن  أو  ديونك،  سداد  من  تنتهي  أن  تريد  قد 
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ن زواجك، أو أشياء  بأسلوب حياٍة صحي، أو أن حتسِّ
أخرى عديدة. أيًّا كان موقفك احملدد، فكن مجتهًدا 
أفكار تقف  أية  ومنطق أحقاء ذهنك وتخلص من 

في طريقك بينما تسعى للتقدم إلى األمام.

فكر في األمر
تسمح  أنك  أم  التركيز  على  القدرة  َّيت  من هل 

للضيوف غير املدعوين أن يمُخِرجوك عن مسارك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليكن لك بعض "جلسات التفكير"
أؤمن بأن يكون لإلنسان »جلسة تفكير« كل يوم. 
إذا جلسنا بانتظام وقلنا ألنفسنا: »سوف أفكر في 
أشياء قليلة لدقائق قليلة«، بعدها أفكر عن عمد 
أن  املقدس  الكتاب  التي يخبرنا  في بعض األشياء 
نفكر فيها، سوف تتحسن حياتنا بصورٍة شديدٍة. 
فإن تدريب أنفسنا على أن نفكر بصورة سليمة من 
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د« سوف يدربنا على  خالل »جلسات التفكير املُتعمَّ
حياتنا  في  صحيحٍة  بصورٍة  التفكير  في  نبدأ  أن 

اليومية.
هناك أفكار حتتاج إلى أن تفكر فيها كل يوم حتى 
ومتنطق  ذهنك،  وجتدد  مثبًتا،  وتبقيه  ذهنك  تثبت 
الكتاب،  التالي من هذا  القسم  أحقاء ذهنك. في 
سوف أشاركك ببعض هذه األفكار وأساعدك على 
سبيل  على  مذهلة.  بصورٍة  قوية  هي  كم  فهم 
املثال، فإن أحد األشياء التي يحتاج كل املؤمنني إلى 
الكتابي:  احلق  يوم هي هذا  فيها في كل  التفكير 
»إن مكانتي صحيحة أمام اهلل«. دعني أسألك، هل 
ترى أي خطأ على اإلطالق من التفكير في مثل هذه 
الفكرة عدة مرات في اليوم؟ أنا ال أرى ذلك بالتأكيد! 
من  بداًل  يفيدك  قصد  عن  شيء  في  تفكر  ال  ملاذا 
أن يسقط في  أي شيء يصادف  التأمل في  مجرد 

ذهنك؟
لكن  يوم،  كل  تفكيرنا  قدرات  نستخدم  إننا 
معظمنا يحتاجون إلى أن يغيِّروا محتوى أفكارهم. 
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فبداًل من أن نفكر قائلني: »إنني لست جيًدا؛ إنني 
أفسد كل شيء، ال أفعل أي شيء صواب مطلًقا«، 
التفكير  في  الفكرية  طاقتنا  نستخدم  أن  ميكننا 
في كم يحبنا اهلل وكيف أننا في عالقٍة صحيحٍة 

معه من خالل يسوع املسيح.
اخلوف  على  تتغلب  أن  سيمكنك  كم  في  فكر  أو 
في حياتك بصورٍة أكثر فعالية إذا صرفت وقًتا في 
أن  للخوف  أسمح  لن  أخاف؛  »لن  هكذا:  التفكير 
آلخر،  وقت  من  يأتي  سوف  أنه  أعرف  فيَّ،  يتحكم 
منه  أخاف  أفعل شيًئا  أن  اضطررت  إذا  لكن حتى 
لتثبيت  طريقة  هذه  ستكون  أفعله«.  فسوف 
ثم عندما  اخلوف.  واحلفاظ عليه مثبًتا ضد  ذهنك 
أن  باستطاعتك  أن تخاف، سيكون  بتجربة  تواَجه 

تقاوم بصورة أفضل.
وإذ تقضي املزيد من الوقت في التفكير الصحيح، 
حتتاج  قد  حياتك.  في  عظيم  تغيير  يحدث  سوف 
فيها  تقول  املنزل  أنحاء  في  ملحوظات  وضع  إلى 
»ما الذي كنت تفكر فيه اليوم؟« قد يكون عليك 
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تفكر  بأن  تذكِّرك  سيارتك  في  مالحظًة  تضع  أن 
تلك  تكتب  أن  أو حتى   – اليوم  الصحيحة  األفكار 
األفكار وتعلقها على املرآة أو تعرضها على شاشة 
يكون  لن  التمرين  من  النوع  هذا  اآللي.  حاسبك 
الذي يستعد لالمتحان  غريًبا على طالب اجلامعة 
فعله  ميكنهم  ما  كل  يفعلون  فإنهم  النهائي. 
أمام  الصحيحة  اإلجابة  على  يحافظوا  لكي 
من  يتخرجوا  أن  لضمان  االختبار  قبل  عيونهم 
السنة الدراسية. إذا أردت أن تدرب نفسك على أن 
تذكِّر نفسك بأن تقضي وقًتا في التفكير باألفكار 
الصحيحة عن عمد لبضع دقائق كل يوم، فسوف 
أنك  لدرجة  هائلة  بصورٍة  ن  تتحسَّ األشياء  جتد 
جتد  سوف  األمر،  تدرك  أن  وقبل  للغاية.  سُتدهش 
اهلل  سبق  التي  احلسنة  باحلياة  تستمتع  نفسك 

فأعدها لك.
امْلَِسيِح  فِي  َمْخُلوِقنيَ  )اخلاص(،  َعَمُلُه  نَْحُن  ََّنا  "ألَن
َسَبقَ  قَدْ  َصاحِلٍَة،  ألَْعَماٍل  ثانية[  ]مولودين  يَُسوَع 
لنتخذ  ]لنا  الوقت(  قبل  )خططها  َفأََعدََّها  اهلُل 
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املسارات التي أعدها قبل الوقت[ لِكَيْ نَْسُلَك فِيَها 
]نحيا احلياة احلسنة التي سبق فرتبها وأعدها لنا 

لكي نحياها[«  )أفسس 2: 10(.

فكر في األمر
كيف ميكنك أن تمُدرِج »جلسة تفكير« مدتها عشر 

دقائق في روتينك اليومي؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االنفصال عن العادات الرديئة
رمبا  لنا  أن نختبر كل ما خططه اهلل  نريد  إذا كنا 
دين  تكون إحدى املناطق التي نحتاج أن نكون متعمِّ
وقاصدين فيها أكثر من غيرها هي منطقة العادات. 
العادات هي أفعال نقوم بها بصورة متكررة، أحيانًا 
كثيرًا  فعلناها  أشياء  أو  فيها،  التفكير  حتى  دون 
جتاه  الطبيعية  أفعالنا  ردود  أصبحت  أنها  لدرجة 

مواقف معينة.
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على سبيل املثال، لديَّ عادة أن أضع أحمر الشفاه 
بعد أن آكل عندما أكون في مكان عام. يستفزني 
فأُخرج  كثيرًا.  أفعله  ألنني  األمر  بهذا  أصدقائي 
مرآة اجليب وأحمر الشفاه وأضعه. عندما أكون في 
البيت أستخدم مرطًبا للشفاه بداًل من هذا. أنا ال 
لكنني  ا،  حقًّ وعي  عن  األمر  في  أفكر  أنني  أصدق 
في  عادةً.  أصبح  حتى  طويل  لوقت  فقط  فعلته 
اللحظة التي أشعر فيها أن شفتيَّ جافتان، أضع 
عليهما شيًئا لترطيبهما. كما أنني أهزهز أصابع 
قدميَّ كثيرًا. وأنا ال أعلم حتى ملاذا أفعل هذا؛ إنها 
قدمي،  في  جاريًا  الدم  تُبقي  هي  األقل  على  عادة. 

وهو شيء جيد.
الناس لديهم عادة وضع مفاتيح سيارتهم  بعض 
في نفس املكان في كل مرة يدخلون فيها بيوتهم 
أو مكاتبهم. والبعض يحرصون على أال يتركوا أي 
أو  الفعلي  )سواء  بريدهم  صندوق  في  أبًدا  شيء 
لديهم  البعض  يوم عمل.  بنهاية كل  اإللكتروني( 
الصحي.  الطعام  تناول  أو  اليومي  التمرين  عادة 
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يفرغ  عندما  بالبنزين  سياراتهم  ميألون  البعض 
االنتهاء. هذه  أن يقارب على  بداًل من  نصف اخلزان 
عادات  الناس  لدى  يوجد  بالطبع  جيدة.  عادات 
مقاطعة  أو  أظافرهم،  قضم  مثل  أيًضا،  رديئة 
عند  األنوار  إطفاء  عدم  أو  حديثهم،  أثناء  اآلخرين 
لكي  وراءهم  فوضى  ترك  أو  معينة،  حجرات  ترك 

ينظفها اآلخرون، أو التأخر الدائم عن املواعيد.
التي ذكرتها؛ كثير  العادات  كلنا لدينا عادات مثل 
نعرف  ال  وقد  كأفراد  لنا  بالنسبة  فريدة  منها 
بعض  متاًما.  نحن  نفعله  ما  يفعل  آخر  شخًصا 
العادات  بالضرورة هي  ليست  املضرة  غير  العادات 
التي يجب أن نقلق منها، لكن عاداتنا املضرة حتتاج 
وال  حسنة.  عادات  محلها  ويحل  تنكسر  أن  إلى 
تنكسر العادات الرديئة فقط ألننا نريد أن نكسرها، 
بل يجب أن نكسرها عن قصد وسوف يتطلب هذا 

تصميًما واجتهادًا.
وجدت أربعة وثالثني شاهًدا في الترجمة اإلجنليزية 
وهذا  »عادة«.  لكلمة  املقدس  للكتاب  املنقحة 
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يخبرني أن اهلل يتوقع منا أن نكوِّن عادات حسنة. 
أن  يريد  الذي  الرجل  إن  املزامير  كاتب  داود  قال 
في  باعتياد  ويلهج  يتأمل  أن  يحتاج  وينجح  يزدهر 
مزمور 1: 2، 3(. وهذا  )انظر  كلمة اهلل نهارًا ولياًل 
يخبرني أن ترسيخ العادات الالزمة للنجاح يحتاج 
أفكارنا.  في  خصوًصا  واستمرارية،  انضباط  إلى 
فباالنضباط الكافي واالستمرارية، ميكننا أن نكسر 

عادات رديئة وتتكوَّن بداًل منها عادات جديدة.
فكر في كسر العادة الرديئة على أنه يشبه انفصال 
أنها  املثير لالهتمام  السيِّئ.  فتاٍة ما عن صديقها 
ميكن أن تفتقد هذا الصديق بالرغم من أنها تعرف 
قد  عنه.  باالنفصال  الصواب  األمر  فعلت  قد  أنها 
تشعر بالوحدة لفترٍة من الزمن وتُغَوى للرجوع إليه، 
ثابتًة في عزمها فلن تعود تفتقده  إذا بقيت  لكن 
في النهاية، وستجد شخًصا آخر يقدم لها عالقًة 
ومع  رديئًة،  عادةً  نكسر  قد  فإننا  باملثل،  سليمًة. 
هذا، نظل نفتقدها لفترة، بل ونتعرض حتى إلغراء 
الذي  الوقت  هو  هذا  القدمية.  الطرق  إلى  نعود  أن 
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تثبِّت فيه ذهنك وحتافظ عليه مثبًتا في  أن  يجب 
االجتاه اجلديد ألنك ال تريد أن تظل في عبودية القدمي 

ويفوتك الشيء اجلديد الذي لدى اهلل لك.
أن  إننا يجب  قائاًل  بولس  اجلديد، يكتب  العهد  في 
منيت باستمرار األعمال امليتة التي يحفزها اجلسد 
إذا كنا نريد أن نعيش باحلق وبصدق )انظر رومية 8: 
13(. إنه يقول ببساطة إننا يجب أن نتعلم أن منيز 
ما هو ليس مشيئة اهلل، وبالتالي ليس صاحلًا لنا، 
ويجب أن نعتاد أن نقول: »ال« لهذه األشياء. إن فعل 
يساوي  ال  قليلة  ملرات  أو حتى  واحدة  ملرة  الصواب 
النجاح، بل اعتياد فعل الصواب هو الذي ينتج حياةً 
لكنه  سهاًل،  هذا  يكون  ال  قد  نحياها.  بأن  جديرةً 

سيكون جديرًا باجلهد.
ال تشعر باإلحباط إذا شعرت في البداية أنك حتقق 
عادات  تكوين  في  تقدًما  حتقق  ال  أو  قلياًل  تقدًما 
جديدة. تذكر أن العادات تستغرق وقًتا. وكما ذكرت 
في مقدمة اجلزء األول، فإن بعض اخلبراء يقولون إنه 
بينما  يوًما،  واحد وعشرين  العادة في  تنمية  ميكن 
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يقول آخرون إنها تستغرق شهرًا. أنا ال أعلم إذا كانت 
هذه األرقام دقيقًة أم ال، لكنني أعلم من خبرتي أن 
ل  أي شيء أمتسك به ملدة ثالثني يوًما يبدأ في التأصُّ
في تفكيري وشخصيتي وروتيني. تقدِّم لي الثالثون 
ل أن أقضي وقتي في  يوًما بدايًة حسنًة، وإنني أفضِّ
التقدم بداًل من التراجع. لذلك إذا كنت حتتاج إلى 
يوًما.  ثالثني  ملدة  األمر  جرب  جديدة،  عادة  تكوين 
إذا  وصلت.  أين  انظر  الزمنية،  الفترة  هذه  وبنهاية 
َست، فهنيًئا لك؛ لقد أصبحت لديك  بدت وقد تأسَّ
لم يحدث هذا، فاستمر مجتهًدا  إن  عادة جديدة. 
إن  النهاية.  في  تنجح  وسوف  ومركِّزًا  ومنضبًطا 
الشخص الذي ال يستسلم أبًدا دائًما يرى النصرة.

  
فكر في األمر

يها  ما هي العادات احلسنة التي حتتاج إلى أن تنمِّ
في حياتك؟ كيف ستبدأ؟ متى ستبدأ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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أهمية اللهج في كلمة اهلل
في  عنهم  نقرأ  الذين  الناجحني  األشخاص  كل 
الكتاب املقدس كانت لهم عادة اللهج في كلمة 
الطريقة  هي  كانت  هذه  أن  يعلمون  كانوا  اهلل. 
اهلل.  طرق  في  متجدِّدةً  أذهانهم  على  للحفاظ 
مرارًا  ذهنك  في  تعيد  أن  ببساطة  يعني  واللهج 
وتكرارًا، أن تتمتم برقة أو تتكلم بصوٍت عالٍ. كلنا 
نعلم كيف نلهج، لكننا غالًبا ما نطبق املبدأ في 
طوال  ألهج  أن  بسهولة  ميكنني  مضرة.  مجاالٍت 
اليوم في مشكالتي أو في شيء فعله شخص ما 
ا دون حتى أن أحاول،  وآذاني. ميكنني أن أفعل هذا حقًّ
لكنني ميكن أيًضا أن أختار أن ألهج في شيء آخر 

يفيدني ويكون مرضًيا هلل.
أنظر  أن  أحب  للغاية،  قوي  احلقيقة  في  اللهج  إن 
إلى اللهج في كلمة اهلل على أنه يشبه مضغي 
للطعام؛ إذا ابتلعت طعامي كامالً، فلن أحصل على 
التغذية التي فيه ولن يفيدني فعليًّا، بل قد يسبب 
سمعت  أو  اهلل  كلمة  تصفحت  إذا  املغص.  لي 
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فقط عظًة أسبوعيًة في الكنيسة، فإن هذا يشبه 
دون احلصول منه مطلًقا على  الطعام كاماًل،  بلع 
األشياء الصاحلة التي يريدني اهلل أن أحصل عليها. 
إن كلمة اهلل متتلك فعليًّا قوةً متأصلًة فيها، وأنا 
أؤمن أن تلك القوة تنطلق بأفضل ما ميكن عندما 

نفكر فيها مرارًا وتكرارًا.
شاركني أحد أصدقائي وسأسميه »بيتر« باختبار 
النقطة  هذه  أنه سيوضح  أرى  اخلاصة  حياته  من 
طوال  مشكلة  لديه  كانت  بأنه  شاركني  كثيرًا؛ 
أفكاره. وكان  حياته مع اشتهاء نساء أخريات في 
هذا مؤملًا بصفة خاصة له؛ ألنه خادم وكان يعرف أن 
املبادئ التي كان يعلِّمها ويؤمن بها يجب أن تكون 
عاملًة في حياته. وكان قد شارك زوجته بهذا األمر 
لغرض املساءلة، وبالرغم من أنهما صلَّيا ألجل هذا 
األمر بشدة، إال أنه لم يجد راحًة. بالطبع أحزن هذا 
األمرُ بيتر كثيرًا؛ ألنه لم يكن يريد أن يفكر في هذه 
األفكار اخلاطئة، لكن مهما حاول باجتهاد بدا أنه 
ال يستطيع أن يكف عن هذا التفكير. فإذا رأى امرأةً 
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غير  األشياء  أنواع  كل  يتخيل  ذهنه  كان  جميلًة، 
من  كثيرة  سنوات  وبعد  السليمة.  وغير  الطاهرة 
العذاب املطلق بسبب هذه املشكلة، بدأت صحته 
قابلها،  التي  الصعبة  الظروف  خالل  ومن  تتدهور. 
بدأ يطلب اهلل بصورة أعمق من ذي قبل في حياته. 
الشيء  لكن  مفيدةً،  كانت  أشياء  عدة  اهلل  أراه 
اللهج في كلمة اهلل.  األهم كان هو تكوين عادة 
أن هذا سوف  أية فكرة عن  لم يكن لدى صديقي 
يحل مشكلة حياته مع األفكار الشهوانية، لكنه 
في طاعة هلل بدأ بنص كتابي عن محبة اآلخرين. 
أال تكون حريتنا  إننا مدعوون كلنا للحرية، ويجب 
البعض  بعضنا  نخدم  أن  يجب  بل  لألنانية،  عذرًا 

بدافع احملبة )انظر غالطية 5: 13(.
باجتهاد، مفكرًا  الكتابي  اجلزء  يلهج في هذا  ظل 
ثم  أيام  لعدة  هذا  استمر  اليوم.  طوال  كثيرًا  فيه 
السباحة  ام  حمَّ إلى  ليذهب  الفرصة  له  أتيحت 
في الفندق الذي كان يقيم فيه. كان يريد أن يذهب 
إلى حمام السباحة مع عائلته، لكنه في احلقيقة 
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أنه سوف  األرجح  أن  يعرف  ألنه كان  كان يخشاه؛ 
يرى النساء في ثياب السباحة وكان يخاف من أن 
األفكار  بنفس  ميتلئ  سوف  ذهنه  أن  الظن  أغلب 
كثيرة.  لسنوات  يحاربها  ظل  التي  الشهوانية 
ترتدي  وكانت  جدًّا،  جميلًة  امرأةً  شاهد  وبالفعل 
بيكيني يكشف الكثير من جسدها، لكن الغريب 
أن بيتر اكتشف أن أول فكرة راودته هي »يا ترى هل 
تلبس هذه املرأة مثل هذه الثياب ألنها ليس لديها 
أبًدا من يحبها محبًة صادقًة؟ يا ترى هل عرفت أبًدا 
محبة اهلل غير املشروطة؟« وبدأ يصلي ألجلها وهو 
ما أدهشه كثيرًا وكان مسرورًا عندما أدرك أنه لم 
يتعرض حتى لتجربة أن يفكر في أفكار الشهوة. 
قد  العجيبة  النصرة  هذه  أن  أضيف  أن  ميكنني 
استمرت منذ ذلك الوقت وحتى اآلن. لقد واصل بيتر 
رحلة لهجه اليومي في أجزاء من الكتاب املقدس 
واكتشف أنها قد غيَّرت حياته بالتمام. بالرغم من 
أنه خادم وقد تعلم في كلمة اهلل، إال أنه لم يكن 
يحصل منها على القوة التي كانت متاحًة له؛ ألنه 
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َّى عادة اللهج فيها. لم يكن قد من
أصلِّي أن تكون قصة بيتر مبثابة الوقود للرحلة التي 

أمامك.
في هذه السلسلة، سوف أقدم وأشرح اثني عشر 
فكر قوة محدَّدًا – وهي حتصني لك لكي تستخدمه 
وأنت تشن حربك على العدو على ساحة املعركة 
التي هي ذهنك. وكما قلت سابًقا، ليس املقصود 
من هذه السلسلة أن تُقرَأ فقط بل أن تُدرَس، والبد 
حتى  عشرة  االثنتي  القوة  أفكار  في  التأمل  من 
تصير عادات. إن هذه األفكار البسيطة بالرغم من 
قوتها هي مفاتيح للنصرة في احلرب الفكرية التي 
مذهاًل  بُعًدا  لك  جتلب  وسوف  احلياة،  في  نحاربها 
أؤمن  وأنا  أكيدة،  بصورة  حياتي  غيَّرت  لقد  للقوة. 
أنها سوف تفعل الشيء نفسه لك. لكن تذكر أنك 
أن تفكر فيها  تتأمل فيها، وهو ما يعني  أن  يجب 

عن عمد!
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 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  




