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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.
خالل هذا الكتيب سوف ترى أسئلًة في نهاية كل 
من  وهي مجموعة  اهلل«.  من كلمة  و»قوة  فكرة، 
في  الواردة  املبادئ  ِّز  تعز التي  الكتابية  النصوص 
كل فكر قوة. إذا قرأتها وحفظتها عن ظهر قلب، 
تتأصل  أن  لها  وسمحت  وأطعتها  فيها  وتأملت 

داخل ذهنك، فسوف ترى حتسنًا رائًعا في حياتك.
احلياة  حتول  أن  تستطيع  اهلل  كلمة  أن  أعلم 
ومثيرٍة  قويٍة  حياٍة  إلى  الوسطية  أو  الضعيفة 



وُمشِبعٍة. في العديد من املواضع في هذا الكتاب، 
كتابيٍة  آياٍت  عن  تبحث  أن  عليك  أقترح  سوف 
في  معنينَّ  ظرف  أو  تفكير  أسلوب  على  تنطبق 

ق هذا بعدة طرق: حياتك. ميكنك أن حتقِّ
سبيل  على  املقدس.  الكتاب  فهرس  استخدم   •
املثال، إذا كنت تريد أن جتد آيًة عن السالم، ابحث في 
كلمة سالم في الفهرس الذي في كتابك املقدس 
عن  تتحدث  التي  اآليات  من  قوائم  ترى  وسوف 
بها فهرس؛  ليس  املقدسة  الكتب  بعض  السالم. 

لذلك فهناك فهارس شاملة متاحة مبفردها.

أن  ميكنك  الذي  املوضوعات،  دليل  استخدم   •
الفهرس.  استخدام  طريقة  بنفس  تستخدمه 
حتتوي  التي  باآليات  قائمًة  الفهرس  يسرد  وبينما 
على الكلمة التي تبحث عنها بالضبط، فإن دليل 
مرتبطة  أخرى  وآيات  اآليات  هذه  يورد  املوضوعات 

باملوضوع.
• استخدم الكتاب املقدس على اإلنترنت أو برنامج 
الكتاب املقدس على الكمبيوتر والذي به إمكانية 

الفهرس ودليل املوضوعات.
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-1-
لن أحيا في خوف

»ألَننَّ اهلَل َلْم يُْعطَِنا رُوَح الَْفَشِل 
)اخلشية واجلنب، اخلوف اجلبان املتذلل املتملق(،

بَْل ]أعطانا[ رُوَح الُْقونَِّة وَاْلََبنَِّة وَالنُّْصِح

)الذهن الهادئ املتوازن واالنضباط وضبط النفس(«
)2تيموثاوس 1: 7(.

التي تكتب  يقال إن الصحفية الشهيرة آن الندرز 
رسالة  آالف  عشرة  حوالي  تتلقى  النصائح  عمود 
شهريًّا. عندما طلبوا منها أن تذكر مشكلًة واحدةً 
سائدةً في حياة جمهورها، أجابت قائلة: »يبدو أن 
املشكلة الواحدة التي تفوق كل املشكالت األخرى 
هي اخلوف؛ إن الناس يخافون من فقدان صحتهم، 
احلياة  من  يخافون  إنهم  وأحبائهم،  وثروتهم، 

نفسها«.1
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ال يصعب تصديق تقييم الندرز؛ فإنني أرى الكثيرين 
جدًّا الذين يحكمهم اخلوف. إن بإمكانه أن يستولي 
بالتمام على حياة شخٍص ما، ولهذا أؤمن أن فكر 
للغاية.  مهم  ـ  خوف«  في  أحيا  »لن  ـ  هذا  القوة 
فما لم ينكسر سلطان اخلوف في حياتنا، سنظل 
أنه لن تكون لنا حرية  مأسورين له، وهو ما يعني 
م خطة  في أن نتبع قلوبنا أو أن نتبع اهلل. ولكي نتمِّ
اهلل الصاحلة حلياتنا، ولكي نستمتع بكل البركات 
التي يريد أن يعطيها لنا، يجب ببساطة أن نرفض 

أن نحيا في خوف.

نستطيع  فلن  حياتنا،  في  سائدًا  اخلوف  كان  إذا 
سارة  أن  لنفترض  نفعله.  شيٍء  بأي  نستمتع  أن 
سة ألنها تلقت  مدعوة حلضور حفل ما. وهي متحمِّ
من  تخاف  احلفل  إلى  تصل  عندما  لكنها  الدعوة، 
أن يكون مظهرها ليس الئًقا. فتصبح غير مرتاحة 
وتبدأ في مقارنة نفسها بالضيوف اآلخرين. وتبدأ 
الذي يتحدث مع من. عندها  املراقبة لترى من  في 
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تبالغ في حتليل من يتحدثون معها ومدى الود الذي 
يبدون عليه. إنها خائفة جدًّا من أن تتعرض للرفض 
وتستمتع  تسترخي  أن  تستطيع  ال  أنها  لدرجة 

ببساطة باحلفل.
تستطيع  ال  أنها  لدرجة  نفسها  على  سارة  تركِّز 
يجعلها  وهذا  آخر،  شخٍص  ألي  ا  حقًّ يدها  متد  أن 
نَّع،  تتوق أن  ميكنك  وكما  ودودة.  وغير  متعاليًة  تبدو 
ى دعوةً حلضور احلفل التالي. ونتيجة  فإنها ال تتلقنَّ
أنها  تتأكد في ذهنها كل مخاوفها من  لكل هذا 
هو  الزن  األمر  مقبولة.  وغير  فيها  مرغوب  غير 
لقد  خوفها.  خلقه  قد  بأكمله  السيناريو  هذا  أن 
ثائرةً  سارة  ذهن  معركة  ساحة  على  احلرب  كانت 
باحليرة  شعرت  أنها  لدرجة  احلفل،  أثناء  بشراسة 
ولم تستطِع أن تستمتع بأي شخص أو بأي شيء. 
تصنيف  في محاولة  للغاية  كانت منشغلًة  لقد 
إن  اخلوف.  مع عدو  واالشتباك  السلبية  مشاعرها 
اخلوف يجلب العذاب ويجب أن نرفض الترحيب به 

وإال فسوف تكون حياتنا بائسًة.
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فكر في األمر
حياتك  ستكون  »كيف  في  فيها  وفكر  حلظة  خذ 
إذا كنت خالًيا من كل اخملاوف؟ كيف تختلف احلياة 

اخلالية من اخلوف عن احلياة التي لك اليوم؟«
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كيفية عمل الخوف
توجد أنواع من اخلوف أكثر مما نستطيع أن نسميها 
أو نحصيها، لكنها كلها لها نفس املصدر ونفس 
هو  منها  واملقصود  العدو،  من  كلها  إنها  الغرض. 
يعطيها  لكي  يسوع  مات  التي  احلياة  تسرق  أن 
لنا. إننا غالًبا ما نظن أن اخلوف هو مجرد شعور أو 
عاطفة، لكنه يؤثر أيًضا علينا جسديًّا. في كتاب

“?Who  Switched Off My Brain”، تقول د. كارولني 
فعل  رد   1400 من  أكثر  ر  »يفجِّ اخلوف  إن  ليف 
 30 من  أكثر  ط  وينشِّ معروف،  وكيميائي  جسدي 
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أصل  هو  اخلوف  أن  كما  مختلًفا«،  وعصًبا  هرمونًا 
كل اإلجهاد2. عندما يسبب اخلوف ردنَّ فعل إجهاديًّا 
عبر أجسادنا، فإنه في احلقيقة »يغمر« اجلسد في 
صحي  غير  بالطبع  وهذا  سامٍة.  كيميائيٍة  مواد 

ويهدد صحتنا اجلسدية بصورة رهيبة.

اخلوف  إبليس  يستخدم  ألجلها  كثيرة  طرق  توجد 
لكي يسلبنا. على سبيل املثال، فإن اخلوف من أننا لن 
ي شخصيات  نكون مقبولني كما نحن، يجعلنا ننمِّ
متصنِّعة تخنق ذواتنا احلقيقية وتخفي ما خلقنا 
اهلل لنكون عليه. مينعنا اخلوف من الفشل من أن 
جنرِّب أمورًا جديدةً على اإلطالق أو مندد أنفسنا لكي 
أن  ميكن  فعله.  في  بالراحة  نشعر  مما  أكثر  نفعل 
يجعلنا اخلوف من املستقبل ال نستمتع باليوم. بل 
مينعنا  أن  ميكنه  الطيران  من  اخلوف  مثل  شيًئا  إن 
وفرحة  جمال  اكتشاف  على  قادرين  نكون  أن  من 
املناطق التي نود أن نزورها واالستمتاع بها، وميكن 
أن يشلنا بالكامل. وفي مراحله األكثر تقدًما، ميكن 
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أن يدفعنا لنفعل أشياء غير عاقلة باملرة. بل ميكن 
أيًضا أن يتسبب في مشكالٍت ذهنيٍة وعاطفيٍة.

في العدد الصادر في أغسطس 1989م، من مجلة 
“Time”، وردت قصة تبنيِّ كيف ميكن أن يكون اخلوف 
املقالة  حكت  مطلقة.  بدرجٍة  ومسيطرًا  مدمرًا 
متقاعد  رجل  وهو  بوديك«،  »تشارلز  عن  اخملتصرة 
تعرض لعدة لدغات من القراد أثناء حملٍة للحصول 
على الفراء، وأصبح خائًفا من أن يكون قد التقط 
الذي جذب فيه  الوقت  عدوى مرض المي Lyme في 
أواخر  في  اإلعالم  من  كبيرًا  اهتماًما  املرض  هذا 
بوديك  يكن  لم  العشرين.  القرن  من  الثمانينات 
خائًفا من اإلصابة باملرض هو نفسه فقط، بل كان 
قلًقا أيًضا من أن يكون قد نقله إلى زوجته. وبالرغم 
والتطمينات  الكثيرة  الطبية  االختبارات  من 
وأن  للعدوى،  يتعرض  لم  بأنه  األطباء  من  املتكررة 
يكن  لم  )ألنه  مستحياًل  كان  لزوجته  املرض  نقل 
مرتعًبا.  بوديك  ظل  األساس(،  من  املرض  لديه 
وسيطر عليه خوفه الذي ال مبرر له على اإلطالق. 
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بالرصاص.  نفسه  وقتل  زوجته  قتل  النهاية،  وفي 
عندما فتشت الشرطة صندوق بريده بعد احلادث، 
ـ  المي  مبرض  اخلاصة  باملعلومات  ا  مكتظًّ وجدوه 
وملحوظة لتأكيد موعد طبيب آخر لعمل اختبار 
ملرض المي.3 تبرهن قصة بوديك وغيرها من القصص 
أن  ميكن  اخلوف  أن  على  حُتَصى  ال  التي  حدة  األقل 
أداة  بأنه  بالتمام  أؤمن  إنني  يكون قويًّا في حياتنا. 
يستخدمها الشيطان لكي يبقينا تعساء وخارج 
كلنَّ  ويقدِّم  شجاعتنا،  يستنزف  إنه  اهلل.  مشيئة 
حتقيق  من  ومينعنا  سلبية،  نظر  وجهة  من  شيء 
ر مستقبل الناس بسبب اخلوف؛ اخلوف  التقدم. يُدمنَّ
من األلم، اخلوف من عدم الراحة، اخلوف من العوز، 
احلياة  تصير  أن  من  اخلوف  التضحية،  من  اخلوف 
أصعب مما يجب، اخلوف من فقدان األصدقاء، اخلوف 
من الوحدة، اخلوف من فقدان سمعتك، اخلوف من 
أنه لن يفهمك أحد، اخلوف من أن تفتقد اهلل، وغير 
ذلك الكثير. إن اخلوف هو حتريف العدو لإلميان. فهو 
يقول: »صدِّق ما أخبرك به. لن ينجح هذا. صلواتك 
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بعالقٍة  تتمتع  ال  إنك  اإلطالق.  على  جيدةً  ليست 
سليمة بال لوم مع اهلل. إنك فاشل«.

يخبرك اخلوف دائًما مبا ليس فيك، وما ال متتلكه، وما 
ال تستطيع فعله، وما لن يحدث أبًدا. لكن )رومية 
لِلَْخوِْف  أَيًْضا  نَِّة  الُْعُبودِي رُوَح  تَأُْخذُوا  َلْم  8: 15( يقول: »ِإذْ 
بَْل أََخذُْتْ رُوَح التنََّبنِّي ]الروح الذي ينتج البنوية[ النَِّذي بِهِ )في 

نعيمه( نَْصرُُخ: »يَا أَبَا )أب( اآلُب!««. لست مضطرًا أن 

حتيا في عبودية اخلوف أو تسمح للخوف أن يسيطر 
وشجاًعا،  جريًئا،  تكون  أن  ميكنك  حياتك.  على 

ومغامرًا.

األطفال  يستخدمه  »أبا« مصطلًحا  كلمة  كانت 
الصغار في مخاطبتهم لوالدهم، وهو يشبه كلمة 
مصطلح  من  رسميًة  أقل  املصطلح  هذا  »بابا«. 
»األب« ويدل على قرب مريح بني الطفل وأبيه. قال 
يسوع إنه ميكننا أن ندعو اهلل »أبا«؛ ألنه قد حررنا 
البوبني  بأوالده  دائًما  يعتني  سوف  خوف.  كل  من 
وميكننا أن نقترب إليه دون اخلوف من الرفض. عندما 
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نهرع إليه بأية مشكلة أو ألم، جنده ينتظر بذراعني 
مفتوحني لكي يريحنا ويشجعنا.

الملل
التي  احلياة  لفرحة  ملغامرٍة،  اهلل  خلقك  لقد 
وتراه  جريئة  إميان  خطوات  تتنَّخذ  أن  منك  تستلزم 
بالشبع  يتمتعون  ال  جدًّا  كثيرون  لنجدتك.  يأتي 
يتنَّخذوا  أن  يريدون  ال  ببساطة  في حياتهم؛ ألنهم 
خطوات باجتاه األمور اجلديدة التي يرغبون في فعلها. 
التي  األمان«  »منطقة  في  ميكثوا  أن  يريدون  إنهم 
املكان  دائًما  ليست  لكنها  باألمن،  فيها  يشعرون 
ال  ومغامرتها.  احلياة  فرحة  فيه  جتد  أن  ميكن  الذي 
تدع اخلوف مينعك من احلياة النابضة التي لدى اهلل 
ر مستقبلك. حتى عندما  تشعر باخلوف،  لك أو يدمِّ
ال تدعه يوقفك. وكما أحب أن أقول: »اشعر باخلوف، 
وافعل األمر بأي حال من األحوال!« غالًبا ما يكون 
تدرج  أن  على  عك  أشجِّ التشابه.  عن  ناتـًجا  امللل 
جديدةً؛  أشياء  جرب  احلياة.  في  التنوع  من  املزيد 
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عندما تبدأ في الشعور بأن احلياة بدأت تصير باليًة 
وعدمية املذاق، أِضف القليل من البهارات من خالل 
»لن  والقول:  بالتفكير  ابدأ  مختلف.  شيٍء  فعل 

أحيا في اخلوف«.

فكر في األمر
هل يجعلك اخلوف تعيش حياةً آمنًة لكنها مملة؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمِسك به مبكًرا
في الواليات املتحدة األمريكية، توجد أدوية تُصرَف 
أدوية  أنها  على  عنها  ويُعَلن  طبية،  روشتات  دون 
أن  للبرد، لتمنعه من  َعرَض  أول  تناولها عند  ميكن 
الكثير  أتناول  وأنا  شدته.  في  ويصبح  سوًءا  يزداد 
من فيتامني سي إذا أحسست بشرخ في حنجرتي 
احلالة  زيادة  مينع  ما  غالًبا  ألنه  أنفي؛  في  برشح  أو 



17

سوًءا. من احلكمة أن متسك بشيء قبل أن يتفاقم. 
يقول الكتاب املقدس إننا يجب أن نقاوم الشيطان 
8، 9(. ظللت   :5 1 بطرس  )انظر  بداية عمله  منذ 
لسنواٍت أستخدم هذا املبدأ ضد اخلوف، وإنني أؤكد 

لك أنه يُحِدث اختالًفا.

الشعور  في  فيه  حتى  تبدأ  وقٍت  أي  في  أنصحك 
باخلوف من أي شيء أن تبدأ على الفور في الصالة 
واالعتراف قائاًل: »لن أحيا في خوف«. سوف ترى نتائج 
ويستجيب.  اهلل  يسمع  نصلِّي،  عندما  مذهلًة. 
ونتفق  أذهاننا  جندِّد  فإننا  بكلمته،  نعترف  وعندما 
مع خطته لنا. مهما كان ما يريد اهلل أن يفعله لنا، 
فيجب أن نتفق معه حتى ننال ونفرح )انظر عاموس 
3: 3(. إن لديه خطًطا صاحلًة لنا، لكن حتى تصير 
تتجدنَّد  أن  يجب  حياتنا  في  حقيقًة  اخلطط  هذه 
أذهاننا بالتمام )انظر رومية 12: 2(. ببساطة، يجب 
أن نتعلم أن نفكر مثلما يفكر اهلل، ونتكلم مثلما 
يتكلم – وال تتسم أي من أفكاره أو كلماته باخلوف.
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في  أحيا  »لن  هذا  القوة  فكر  يساعدك  سوف 
تكون  أن  من  بداًل  شجاًعا  تصير  أن  على  اخلوف« 
في  فيها  تبدأ  التي  اللحظة  في  تذكنَّره  خائًفا. 
التي  الشعور باخلوف، وتأمل فيه حتى في األوقات 
ال تكون خائًفا فيها. عندما تفعل هذا سوف تكون 
مستعدًّا أكثر للوقوف في وجهه عندما يأتي. تذكنَّر 
به  تلتزم  بأن  د  وتعهنَّ وقًتا،  األمر سوف يستغرق  أن 
حتى ترى التغيير. الزلت أقول: »لن أحيا في اخلوف«. 
استيقظت هذا الصباح وقلت: »هذا هو اليوم الذي 
أحيا  ولن  اليوم  بهذا  أستمتع  الرب. سوف  صنعه 
في اخلوف«. لقد علنَّمني اهلل أن أستخدم ما أسميه 
»توأمي القوة« ليساعدني على أن أهزم روَح اخلوف. 
أبدأ  باخلوف،  أشعر  و»أقول«. عندما  »أصلِّي«  وهما 
في الصالة وأطلب معونة اهلل وأقول: »لن أخاف!« 
استخدم توأمي القوة هذين مبجرد أن تشعر باخلوف 
من أي شيء، وسوف تتمكنَّن من أن متنع اخلوف من 
التحكم فيك. قد تظل تشعر باخلوف، لكنك ميكن 
أنه مجرد محاولة من  إدراك  اه من خالل  تتخطنَّ أن 
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العدو ملنعك من االستمتاع باحلياة أو حتقيق أي نوع 
من التقدم. افعل ما تؤمن أنه يُفَترَض بك أن تفعله 

حتى إذا كان عليك أن »تفعله خائًفا«.

فكر في األمر
أن  للخوف  تسمح  ال  حتى  فعله  ميكنك  الذي  ما 

يسيطر عليك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لن يختفي
كيف  نتعلم  أن  يجب  ألجله  الذي  السبب  إن 
نتعامل مع اخلوف قبل أن يتفاقم هو أنه لن يختفي 
بالكامل؛ فالشعور باخلوف هو جزء من كوننا أحياء. 
نفعله  لم  شيًئا  نفعل  عندما  باخلوف  نشعر  قد 
من قبل، أو عندما تبدو العوائق ال ميكن قهرها، أو 
أننا  نشعر  التي  الطبيعية  املعونة  ننال  ال  عندما 
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في احتياج لها. لكن وال واحدة من هذه تعني أننا 
جبناء  نكون  أن  ميكن  بشر.  أننا  تعني  بل  جبناء، 
فقط عندما نسمح خملاوفنا أن متلي علينا أفعالنا 
أو قراراتنا، بداًل من أن نتبع قلوبنا ونفعل ما نعرف 
أنه صواب بالنسبة لنا. إن الشعور باخلوف ببساطة 
هو إغراء أن نهرب مما يجب أن نواجهه، ال يتساوى 
كوننا  ألن  خائفني؛  كوننا  مع  باخلوف  الشعور 
أن  باخلوف  للشعور  أننا قد سمحنا  يعني  خائفني 
يستولي علينا. ميكنني أن أشعر بالغضب، لكن مع 
أجتاوب  بل  بناًء على غضبي،  أتصرف  نَّ  أال أختار  هذا 
بالغفران والبة. وبنفس الطريقة، ميكننا أن نشعر 

باخلوف ولكن ال ندعه يتنَّخذ لنا قراراتنا.

يجب أن نقبل حقيقة أن اخلوف لن يختفي بالكامل، 
بل نعرف أيًضا أنه ميكننا أن نحيا بجرأة وشجاعة؛ 
وبسبب  معنا،  دائًما  سيكون  إنه  لنا  قال  اهلل  ألن 
الذي نشعر  اخلوف  نتجاهل  أن  نختار  أن  هذا ميكن 
هو  الضرر  لكن  باخلوف؛   الشعور  من  ضرر  ال  به. 
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في التصرف بناًء على هذه املشاعر. كما ترى، فإن 
من«  »الهروب  أو  »الطيران«  تعني  »اخلوف«  كلمة 
وهو يجعلنا نريد أن نهرب مما يريدنا اهلل أن نواجهه. 
إنه ال يعني أن ترتعش أو تصيح أو يجف حلقك أو 
تصطك ركبتاك؛ فاخلوف ليس شعورًا، بل إن اخلوف 
عندما  فإننا  لذلك  شعورًا.  يُنتج  شرير  روح  هو 
نقول: »لن أنحني أمام اخلوف«، فما نعنيه هو: »لن 
أنكمش وأتراجع في خوف«. إن اخلوف يجعلنا جننب 
إميان كبير،  لنا  أن يكون  ونرتد وننسحب. وبداًل من 
يجعلنا منتلك إميانًا قلياًل، وإذا راعيناه لوقٍت طويل، 

سوف ينتهي بنا احلال بال إمياٍن على اإلطالق.

جتاه  للمؤمن  النسبة  املقبول  الوحيد  ه  التوجُّ إن 
اخلوف هو: »لن أخاف!« ال تتراجع أمام أي شيء في 
اهلل  أن  تشعر  شيء  في  لألمام  تتقدنَّم  قد  خوف. 
شيء  يحدث  بعدها  تفعله.  بأن  إليك  تكلم  قد 
ال  الناس  أن  أو  ينجح  ال  وكأنه  يبدو  ليجعله  ما 
يستحسنونه. وتدرك أنك إذا فعلت ما يريدك اهلل 
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األصدقاء،  بعض  بخسارة  تخاطر  فقد  تفعله،  أن 
أو بعض املصادر، أو سمعتك. عندما تشعر بذلك 
التراجع،  في  تبدأ  أن  األول هو  الدافع  يكون  اخلوف، 
إن اهلل يعرف ذلك، ولهذا يقول: »ال  أليس كذلك؟ 
يعنيه  ما  فإن  تخاف،  نَّ  أال لك  يقول  عندما  تخف«. 
أن  النظر عما تشعر به، استمر في  أنه بغضِّ  هو 
تضع قدًما واحدةً أمام األخرى وتفعل ما تؤمن أنه 
قد أخبرك أن تفعله؛ ألن هذه هي الطريقة الوحيدة 

ق التقدم. التي تهزم بها اخلوف وحتقِّ

ال.  أم  بالثقة  واثقة، سواء شعرت  أنني  قررت  لقد 
أوقات  في  بها  أشعر  مما  أكبر  بثقٍة  أشعر  أحيانًا 
أخرى، لكنني أخرج كل يوم واثقًة في أن اهلل معي 
وبسبب هذا أستطيع أن أفعل كل ما أحتاج لفعله 
وأستمتع بالعملية. إنني أختار أن أكون واثقًة بداًل 
املواقف  تظهر  عندما  حتى  خائفًة،  أكون  أن  من 
التي ميكن أن تثير اخلوف؛ فالثقة هي الطريقة التي 
أقدم بها نفسي، وليست مجرد شعور لدينَّ. يبغض 
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الشيطان أن نكون واثقني أن اهلل معنا وميكِّننا من 
أن نفعل كل ما نحتاج لفعله في احلياة.

»لن  هذا:  القوة  فكر  في  تتأمل  أن  على  عك  أشجِّ
أحيا في اخلوف«. كرره على ذهنك مرةً بعد األخرى؛ 
ألن تثبيت ذهنك مسبًقا على أنك لن تنحني أمام 
عندما  هذا  تفعل  أال  على  يساعدك  سوف  اخلوف 
أنك  بالفعل  قررت  قد  تكون  سوف  اخلوف.  يظهر 
لن تكون خائًفا. يجهزك جتديد ذهنك بأفكار القوة 

هذه ملواجهة أي شيء يأتي في احلياة بثقة.

فكر في األمر
ه الوحيد املقبول للمؤمن جتاه اخلوف؟ ما هو التوجُّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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افعله خائًفا
عندما يقول الكتاب املقدس: »اهلَل َلْم يُْعطَِنا رُوَح 
الَْفَشِل )اخلوف(«، فهو ال يعني أننا لن نشعر باخلوف 
اهلل ألشخاص  قال  عندما  األمر،  في حقيقة  أبًدا. 
»ال تخف«، فقد كان  املقدس:  الكتاب  في  كثيرين 
اخلوف.  يالحقك  »سوف  األساس:  في  لهم  يقول 
وسوف تضطر للتعامل معه«. عندما أعطى اهلل 
ليشوع وظيفة قيادة شعب إسرائيل للدخول إلى 
واَلَ  تَرَْهْب  الَ  ْع!  وَتََشجنَّ »تََشدنَّدْ  له:  قال  املوعد  أرض 
تَرْتَِعْب« )يشوع 1: 9(. كان يقول بصورٍة أساسيٍة: 
بأن  نَّب  جُتر كثيرة، وسوف  تهاجمك مخاوف  »سوف 
لألمام«.  التقدم  تواصل  أن  يجب  لكنك  تتراجع، 
التقدم  واصل  فقط  به،  تشعر  ما  كان  مهما 
إنني ال  املرغوبة.  إلى وجهتك  لألمام وسوف تصل 
نتلقى  أن  ونرفض  حمقاء  أشياء  نفعل  أن  أقترح 
إذا كنا متأكدين  أية مشورة من أي شخص، لكن 
فيجب  اهلل،  من  توجيًها  لدينا  أن  من  التأكد  متام 
إذًا أن نثابر بغضِّ النظر عما نشعر به أو ما يقوله 
هي  ليست  الشجاعة  »إن  أقول:  ما  غالًبا  الناس. 
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غياب اخلوف، بل التقدم لألمام بالرغم من وجوده«.

ألنه  مهنته  يغيِّر  أن  بشدة  يريد  رجاًل  أن  افترض 
يكره وظيفته وال يشعر أبًدا باإلشباع بل بالتعاسة 
فيها. لنفترض أنه في قسم احلسابات في شركة 
صناعية كبرى، لكن رغبة قلبه كانت دائًما أن يعمل 
القدرة  في  موهوب  أنه  يؤمن  فهو  املبيعات؛  في 
يغيِّر  ملاذا ال  ا، لذلك  بها حقًّ يؤمن  بيع أشياء  على 
الوظيفة؟ ويبدأ في ذلك فعاًل، لكنه عندئٍذ يتوقف 
ويفكر في حقيقة أنه في قسم احلسابات يحصل 
متاًما.  املبلغ  بنفس  أسبوعني  كل  راتبه  على  دائًما 
عليه.  بناًء  ويخطط حياته  يعتمد عليه  أن  ميكنه 
في مجال املبيعات، سوف يعمل بنظام العموالت 
وسوف يعتمد دخله على مقدار ما قام ببيعه. قد 
ماليًّا  تخطيًطا  يستلزم  ما  وهو  الدخل،  يتذبذب 

أفضل أو ميزانيًة محدودةً.
ِّز  ثم تراوده املزيد من األفكار: »سيكون عليك أن تعز
وهذا  زبائن،  قاعدة  وتعمل  املبيعات  في  سمعتك 
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سيستغرق وقًتا. قد يظل دخلك أقل مما هو عليه 
بعض  عن  تتخلنَّى  أن  عليك  سيكون  لفترة.  اآلن 
التضحية  إلى  عائلتك  تُضطر  سوف  األشياء. 
لبعض الوقت. وماذا إذا استغرق األمر فترةً أطول مما 

تظن أنه سيستغرقه؟«
الذي  التغيير  من  خائًفا  الرجل  هذا  يصبح  وفجأة 
يريد بشدة أن يقوم به، ويستمر يوًما بعد يوم في 
إلى وظيفة يكرهها، ويستمر غير مشَبع  الذهاب 
وبائًسا. هذا الرجل وحده هو الذي يستطيع تغيير 
موقفه، يجب أن يخطو خطوة إميان، ويلقي باخلوف 
وظيفٍة  في  محاَصرًا  يظل  أن  يرضى  وال  وراءه، 

يبغضها.

يحدث  لن  لكن  يقف مستعدًّا ملساعدته،  إن اهلل 
ال  اهلل.  في  إميانه  الرجل  يضع  عندما  إال  هذا 
أن  نرضى  ال  شيء  أي  يعطينا  أن  اهلل  يستطيع 
نخطو لألمام ونأخذه. يقول الكتاب املقدس كثيرًا 
خياران:  أمامنا  معنا.  اهلل  ألن  نخاف؛  أال  يجب  إننا 
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إما أن نصدق هذا احلق ونتخذ قرارات بناًء عليه، أو 
بائسًة في أغلبها ألننا نخاف  نحيا حياةً محدودةً 

من التغيير أو اخملاطرة أو املواقف اجلديدة.

بالرغم من أنني لم أكن أبدو لآلخرين إنسانًة خائفًة، 
إال أنني في الواقع قضيت سنوات كثيرة منحنيًة 
أخيرًا  تعلمت  ثم  الداخلية.  اخلوف  مشاعر  أمام 
أنني  هو  بهذا  أعنيه  وما  خائفًة«.  األمر  »أفعل  أن 
تعلمت أن أتبع قلبي طاملا كان يتفق مع كلمة اهلل 
وأظل أتقدم لألمام حتى عندما كان اخلوف يجعلني 
إبليس  أن  ومبا  أفشل.  سوف  أنني  ويخبرني  أرتعد 
يخبرنا  عندما  أنه  من  نتأكد  أن  إذًا  ميكننا  كذاب، 
بأن شيًئا ما لن يفلح، فسوف يفلح هذا الشيء. 
عندما يحاول اهلل أن يقول لنا أن نبتعد عن شيٍء 
ما، فإنه يفعل ذلك بأن يسحب سالمنا، وليس بأن 
يحاول أن يرعبنا. غالًبا ما أتراجع عن شيٍء ما ألنني 
يكون  وندعه  السالم  نتبع  أن  يجب  سالمي.  أفقد 
اخلوف. نتبع  أال  احلَكَم في حياتنا، لكننا يجب  هو 
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بدأت في التغلُّب على اخلوف عن طريق الصالة وعن 
طريق التفكير والقول: »لن أحيا في خوف«. بل إنني 
تعلمت أن أقول: »سوف يأتيني اخلوف دائًما، لكنني 
سوف أجتاهله وأظل أتقدم لألمام«. لقد تعلمت أنه 
كان علينَّ أن أتوقف عن الركض وأقف ثابتًة لوقٍت 
يكفي لرؤية ما ميكن أن يفعله اهلل لي إذا سمحت 
إلمياني به أن يكون أكبر من مخاوفي. وأخيرًا أدركت 
أنه في كل مرٍة كان اهلل يقودني فيها إلى منطقة 
لي،  بالنسبة  أفضل  النهاية  في  ستكون  جديدة 
كان العدو يطلق هجمة خوف ضدي. إن اخلوف هو 
ببراعة  يستخدمه  وهو  ل  املفضنَّ الشيطان  سالح 
ضد الناس إلى أن يدركوا أن لديهم في اهلل القدرة 

على تخطي اخلوف واالستمرار في التقدم.
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فكر في األمر
كان  إن  حياتك؟  في  شيء  أي  من  تركض  هل 
ما  وترى   – لألمام  تتقدم  األمر كذلك، هل ستظل 

سيفعله اهلل ألجلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امتلئ باإليمان
من  نُسَتقَبل  ونحن  اإلميان،  عكس  هو  اخلوف  إن 
العدو من خالل اخلوف، ونُسَتقَبل من اهلل من خالل 
اإلميان؛ فاخلوف هو شكل اإلميان اخلاص بالشيطان، 
نعرف  أن  ميكن  أننا  أي  منه.  املزورة  النسخة  هو 
فيه،  إمياننا  وضع  خالل  من  ونفعلها  اهلل  مشيئة 
لكن ميكننا أن نتعاون مع خطة الشيطان من خالل 
اخلوف. عندما نخاف، قد نفشل في فعل ما يريدنا 
اهلل أن نفعله، وبداًل من هذا ينتهي بنا احلال ونحن 
نفعل ما يريدنا الشيطان أن نفعله. قال أيوب في 
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العهد القدمي إن ما خاف منه قد أتاه )انظر أيوب 3: 
25(، وهو بالضبط ما أراده العدو له وما يريده لنا. 
إن العدو هو منشئ اخلوف، وليس اهلل. في احلقيقة 
روح  يعطِنا  لم  اهلل  إن   )7  :1 تيموثاوس   2( يقول 
اخلوف، بل روح القوة، والبد أن نطبِّق هذا احلق على 
حياتنا ونرفض أن نحيا بأية طريقٍة أخرى سوى أن 

نحيا بقوة.
بإصرار  أمارسه  ظللت  بشيء  أشاركك  أن  أريد 
أنك  وأؤمن  جدًّا،  مفيًدا  أمرًا  وجدته  لقد  مؤخرًا؛ 
على  اخلوف  يقرع  عندما  أيًضا.  هكذا  جتد  سوف 
باب حياتنا، فإذا وجدنا مملوئني باإلميان، لن يستطيع 
أنك  في  تتأمل  أن  على  بشدة  عك  أشجِّ الدخول. 
هكذا:  أقولها  وإنني  بذلك.  وتعترف  باإلميان  ممتلئ 
باإلميان،  وأتكلم  باإلميان،  أفكر  إميان.  امرأة  »إنني 
كتابية  أجزاء  أيًضا  أختار  كما  باإلميان«.  وأسلك 
 )6  :11 )عبرانيني  يُعَتَبر  فيها.  وأتأمل  اإلميان  عن 
نَُّه  ِإرَْضاُؤُه، ألَن مُيِْكُن  ِإميَاٍن الَ  بُِدوِن  مثااًل جيًدا: »وََلِكنْ 
نَُّه  نَُّه َموُْجودٌ، وَأَن يَِجُب أَننَّ النَِّذي يَأْتِي إلى اهلِل يُؤِْمُن بِأَن
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يَُجازِي النَِّذيَن يَْطُلُبونَُه«. كلما تأملت أكثر في اإلميان 
من  باملزيد  شعرت  به،  مملوءة  امرأة  أنني  وصدقت 
القوة والطاقة. إن اخلوف يضعفنا بكل الطرق، لكن 
اإلميان يضيف إلى حياتنا الشجاعة واجلرأة والثقة 

والطاقة الفعلية.

تيموثاوس  بولس  6: 12(، شجع  تيموثاوس   1( في 
قائاًل: »َجاِهدْ ِجَهادَ اإلمِيَاِن احْلََسَن«. نحتاج كلنا إلى أن 
جناهد هذا اجلهاد احلسن وإنني أؤمن أن التأمل في 
كلمة اهلل واالعتراف بها هما السبيل لفعل هذا. 

تذكر أننا في حرب وساحة املعركة هي الذهن.

بالذهاب  لذهنك  السماح  على  معتادًا  كنت  إذا 
كلمة  في  التأمل  يتطلب  فسوف  له،  يحلو  أينما 
إذا  باإلحباط  تشعر  ال  جديدة.  عادة  تكوين  اهلل 
مرات  فشلت  لكن  جيدة  نوايا  لديك  أن  وجدت 
كثيرة. أستطيع أن أؤكد لك أن اجلميع لديهم هذه 
اخلبرة في بداية هذه الرحلة. صلِّ حتى تنال متكني 
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نعمة اهلل وال »حتاول« فقط أن تفعل األمر. كثيرًا ما 
نحاول محاوالت جاهدة دون أن نطلب معونة اهلل، 
لكنه دائًما يريد أن يساعدنا على أن نطيعه، لذلك 
اطلب  تطلب.  أن  هو  تفعله  أن  عليك  ما  كل  فإن 
التركيز  القدرة على  أن يساعدك على تنمية  منه 
الترحيب  من  بداًل  متكِّنك،  التي  القوة  أفكار  على 

»بالضيوف غير املدعوين« أي األفكار التي تعوقك.

احرص  باخلوف،  يهاجمك  لكي  إبليس  يأتي  عندما 
على أن متتلئ باإلميان حتى ال يكون هناك مدخل له. 
فعندما  مًعا؛  يتعايشا  أن  واإلميان  للخوف  ميكن  ال 
تبني  اهلل  كلمة  إن  اآلخر.  يوجد  ال  الواحد،  يوجد 
تُبِقي  وسوف  استخدمها،  لذا  قلبك،  في  اإلميان 

اخلوف خارج حياتك.



33

فكر في األمر
كيف ميكنك أن تُظِهر اإلميان بداًل من اخلوف؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحرية من خوف عظيم
عدم  من  كثيرًا  نخاف  أن  ميكن  أننا  فعليًّا  أؤمن 
ما  أو  نفعله،  ما  أو  نقوله،  مبا  ـ  بنا  الناس  إعجاب 
نفكر فيه، أو مظهرنا، أو ما نقدره، أو االختيارات التي 
نختارها ـ   لدرجة أن نصير مدمنني لإلعجاب. يحدث 
»إدمان اإلعجاب« عندما يحتاج الناس إلى إعجاب 
اآلخرين كثيرًا جدًّا لدرجة أن يصابوا بالتعاسة في 
أنهم ال يحصلون عليه. بل  أي وقت يشعرون فيه 
إنهم أيًضا يتخذون قرارات معينة للفوز باإلعجاب 
يؤمنون  ما  يطيعوا  أو  قلوبهم  يتبعوا  أن  من  بداًل 
هذا  أختصر  سوف  حلياتهم.  اهلل  مشيئة  أنها 
لدينَّ  فإن  ضخمة،  مشكلة  أنها  مبا  لكن  القسم، 
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»تصدي  عنوانه  املوضوع  هذا  حول  بأكمله  كتابًا 
إدمان اإلعجاب«. وأنصحك بشدة أن تقرأه إذا كنت 

تشعر باحتياج في هذه املنطقة.

منا لدينَّ احتياج غير متوازن لإلعجاب؛ ألنني لم أحَظ 
بعالقٍة صحيٍة مع والدي. لم أكن مدمنةً إلعجاب 
أكن  لم  األحوال  بعض  وفي  حولي،  من  اجلميع 
أهتم حتى مبا كان يظنه الناس على اإلطالق. لكن 
عندما كان األمر يتعلق برموز السلطة في حياتي، 
خصوًصا رموز السلطة من الرجال، فقد كنت أتوق 
أن  أحاول  كنت  أنني  اآلن  أعلم  لإلعجاب.  بشدة 
السلطة على  الذين في موقع  الرجال  أحصل من 
ما كان يجب أن أحصل عليه من والدي لكنني لم 

أنله على اإلطالق.

هل تخاف من أي شخص بعينه؟ هل تخاف من أي 
نوع معني من الشخصيات؟ إن حتديد املشكلة هو 
عك  التغلب عليها، لذلك أشجِّ األولى في  اخلطوة 
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بشدة على أن تفرز اخملاوف املتكررة وتتخذ قرارًا بأن 
تتغلب عليها. يعترف الكثيرون بأنهم يخافون من 
ألننا  سيئ؛  أمر  وهذا  حياتهم،  في  السلطة  رموز 
كلنا البد أن نتعامل مع اآلخرين الذين لهم سلطان 

علينا.

مني  تخاف  كانت  موظفة  لدينَّ  كانت  مرة  ذات 
بصورٍة رهيبة بسبب بعض املشكالت التي لم يتم 
يجعلها  خوفها  يكن  لم  طفولتها.  من  عالجها 
مستريحة  غير  يجعلني  كان  بل  فحسب،  بائسًة 
أال  من  جدًّا  خائفة  كانت  لقد  أيًضا.  كبير  بشكل 
ترضيني لدرجة أنها غالًبا ما كانت ترتكب أخطاء 
كان ميكن تفاديها لو أنها كانت أكثر ثقًة. لم يكن 
باستطاعتها أن تسترخي، وكنت أشعر أنني يجب 
أقوله  شيء  كل  في  درجة  ألقصى  حذرةً  أكون  أن 
وأفعله على أمل أن تظل هي واثقة، لكن بدا أنه لم 
الصعب  من  كان  لوقت طويل.  يفلح معها شيء 
للغاية أن أخبرها أنها فعلت أي شيء خطأ ويحتاج 
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وأقوِّمها  هها  أوجِّ أن  الصعب  من  كان  للتصحيح. 
في التواصل، ووجدت نفسي أحاول باجتهاد شديد 
أن أبقيها واثقًة لدرجة أن أصبح هذا عبًئا غير مريح 
بالنسبة لي. لقد كان خوفها يسلب فعليًّا قدرتي 
على أن أكون على طبيعتي. وفي النهاية، لم تنجح 

عالقتنا في العمل واضطرت أن تنتقل لشيء آخر.

األمر الزن هو أنها كانت إنسانًة جميلًة ولطيفًة 
ما  أقصى  تفعل  أن  تريد  وكانت  لغيرها  ومراعيًة 
القبول، لكن مخاوفها  إلى  تتوق  بوسعها، وكانت 
كانت باستمرار تسرق نفس الشيء الذي كانت تريده.

سلطان  لهم  ممن  الناس  يخاف  عندما  أحزن  إنني 
عليهم، لكن لألسف، فإن هذا هو احلال في أغلب 
الذين  الناس  من  جدًّا  كبير  عدد  يوجد  األحيان. 
السلطة  رموز  أحد  من  املعاملة  إلساءة  تعرضوا 
على  مخاوفهم  إزاحة  إلى  ومييلون  نشأتهم،  أثناء 
أي دخل في مشكلتهم  الذين ليس لهم  اآلخرين 
الداخلية. ميكنني دائًما أن أميِّز عندما يكون شخص 
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ما مستريًحا معي أو غير مستريح وعصبي. فأميل 
قادرين  لن يكونوا  أنهم  أعرف  الواثقني؛ ألنني  نحو 
أن  ميكنني  سوف  بل  فحسب،  الوظيفة  أداء  على 

أستمتع بعالقتي معهم أيًضا.

نحن  علينا  تؤثر  ال  أن مخاوفنا  ندرك  أن  املهم  من 
بنا.  اليطني  على  تؤثر  أن  أيًضا  ميكنها  بل  فقط، 
يكون عليك  أن  أكثر من  يوجد شيء غير مريح  ال 
صحبة  في  وأنت  أصابعك  أطراف  على  تسير  أن 
اًسا وخائًفا  شخٍص ما ألن لديه مخاوف جتعله حسنَّ
وأصلِّي  جتاههم  باألسف  أشعر  إنني  املزاج.  وحاد 
إال  اخلوف  قهر  ميكن  ال  النهاية  في  لكن  ألجلهم، 
عندما ندركه ونواجهه عن طريق عدم السماح له 

بأن يسيطر علينا.

نَّ تالقي  قد تكون مثلما كنت أنا من قبل؛ خائًفا من أال
استحسان اآلخرين أو خائًفا من أي رمز سلطة في 
حياتك. وسواء كنت تصارع مع هذا اخلوف أو ذاك، 
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وطبقها  اهلل  كلمة  ادرس  واحد:  احلرية  طريق  فإن 
، وجدد ذهنك. على حياتك، وصلِّ

فكر في األمر
هل يوجد لديك احتياج غير متوازن لإلعجاب؟ هل 
بسبب  عليك  يسيطر  بأن  له  تسمح  من  هناك 

مخاوفك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهلل معك
على  نتغلب  لكي  به  نؤمن  أن  يجب  الذي  احلق  إن 
اخلوف هو أن اهلل معنا. وهذا يُحِدث كل االختالف 
في احلياة، وهو املفتاح للقدرة على طاعة األمر الذي 
نفعله،  أن  املقدس  الكتاب  عبر  كثيرًا  اهلل  يخبرنا 
وهو »ال تخف«. إذا لم نثق أنه معنا، فسوف نخاف. 
لم يستطع داود أن يواجه جليات إال ألنه كان يعلم 
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أن اهلل كان معه. لم يكن يتكل على قدرته، لكنه 
سيفعله  ما  دائًما  نعرف  ال  قد  اهلل.  في  يثق  كان 
اهلل بدقة، لكننا ميكن أن نطمئن مبعرفة أنه سوف 
ميكننا  الصحيح.  الوقت  في  فعله  يلزم  ما  يفعل 
بسهولة أن نشعر باخلوف إذا فكرنا في املستقبل 
أن  إما  ميكننا  لنا.  بالنسبة  اجملهولة  األشياء  وكل 
نكون سلبيني وخائفني، أو نفرح بأننا جزء من سر 
اهلل، عاملني أنه يعرف بالتمام ما سوف يحدث وأنه 

معنا يساعدنا ويرشدنا.

ما، لكن  ٍِّر  نفعل في موقٍف متوت ماذا  نعرف  قد ال 
اهلل يعرف. إنه ال يُفاَجأ قط بأي شيء. إنه يعرف كل 
لنجاتنا،  بالفعل  ط  وقد خطنَّ يحدث  أن  قبل  شيء 
نظل منضي  أن  هو  فعله  علينا  ما  فإن كل  لذلك، 
خطوةً  نخطو  أن  إلى  ببساطة  نحتاج  إننا  قُُدًما. 
اخلطوة  بشأن  نقلق  وال  الواحدة،  املرة  في  واحدةً 
إلى  ليرشدنا  لنا  يوجد  سوف  اهلل  ألن  التالية؛ 

اخلطوة التالية عندما يحني الوقت.
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يستطيع  قوي  وهذا حق  دائًما.  معنا  إنه  اهلل  قال 
أن يهدم اخلوف في حياتنا. لسنا مضطرين أن نراه 
أو نشعر به حتى نصدق هذا؛ فاإلميان مسألة قلب، 
صدق  معك!  اهلل  طبيعية.  حواس  مسألة  وليس 
بحق  ذهنك  جدِّد  بشجاعة.  العيش  في  وابدأ  هذا 
هذا  في  التفكير  طريق  عن  معك  دائًما  اهلل  أن 
واالعتراف به. كلما زاد وعيك بحضوره، زادت ثقتك.

قل: »لن أخاف. لن أخاف من الناس؛ ألن اهلل معي«. 
وبينما تقضي األسبوع التالي في التفكير في فكر 
مما  أكبر  بثقة  تشعر  سوف  أنك  أؤمن  هذا،  القوة 
شعرت به من قبل على اإلطالق. ليس لديك سوى 
حياة واحدة لتعيشها، لذلك عشها بجرأة وال تدع 

اخلوف يسلبك أبًدا أفضل ما لدى اهلل لك!
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قوة من كلمة اهلل
نَِّة أَيًْضا لِلَْخوِْف، َلْم تَأُْخذُوا رُوَح الُْعُبودِي »ِإذْ 

بَْل أََخذُْتْ رُوَح التنََّبنِّي ]الروح الذي ينتج البنوية[

النَِّذي بِهِ )في نعيمه( نَْصرُُخ: »يَا أَبَا )أب( اآلُب!««

)رومية 8: 15(.

»َفَماذَا نَُقوُل لَِهذَا ]لكل هذا[؟ 
ِإْن كَاَن اهلُل َمَعَنا َفَمنْ ]الذي يستطيع أن يكون[َعَلْيَنا؟!

]من يستطيع أن يعادينا إن كان اهلل في صفنا؟[«
)رومية 8: 31(.

أََخاُف. َماذَا يَْصَنُع بِي اإلِنَْساُن؟« نَّبُّ لِي َفالَ  »الر
)مزمور 118: 6(.

»ألَننَّ اهلَل َلْم يُْعطَِنا رُوَح الَْفَشِل
)اخلشية واجلنب، اخلوف اجلبان املتذلل املتملق(،

بَْل ]أعطانا[ رُوَح الُْقونَِّة وَاْلََبنَِّة وَالنُّْصِح

)الذهن الهادئ املتوازن واالنضباط وضبط النفس(«
     )2 تيموثاوس 1: 7(.
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-2-
إنني أثق في اهلل بالكامل

وال حاجة لي أن أقلق!

نَّبِّ )اعتمد عليه وثق فيه(  "تََوكنَّْل َعَلى الر
بِكُلِّ قَلِْبَك وََعَلى َفْهِمَك الَ تَْعَتِمدْ"

)أمثال 3: 5(.

إن القلق ال يفيد، وميكن أن يؤثر على حياتنا بطرق 
قد الحظت كيف  أنك  يقني من  وأنا على  سلبية. 
تقلق  أو  الهم  تعول  املطلق عندما  بالعجز  تشعر 
القلق في احلقيقة غير مفيد على  وتضطرب؛ ألن 
اإلطالق. إنه إهدار للوقت والطاقة؛ ألنه ال يغيِّر أبًدا 
ظروفنا. إال أن الهم والقلق يغيِّرنا بالفعل؛ إذ ميكن 
باحث  أخبرني  اخلُُلق.  ضيِّقي  ويجعلنا  ميرضنا  أن 
مرتبطة  األمراض  كل  من   %87 أن  مؤخرًا،  طبي، 
بأمناط التفكير اخلاطئة. يجب أن يندرج القلق حتت 
تصنيف »التفكير السلبي«، وكل األفكار السلبية 
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تؤثر  املخ  من  كيميائيًة  موادًا  تطلق  احلقيقة  في 
في  ليف  كارولني  د.  تقول  سيئٍة.  بصورٍة  علينا 
 ”Who Switched Off My Brain?“الشهير كتابها 
الواحد، ومن  اليوم  إننا نفكر ثالثني ألف فكرة في 
نخلق  فيها،  املتحكنَّم  غير  التفكير  حياة  خالل 

عًة على املرض؛ إننا مُنِرض أنفسنا! ظروًفا مشجِّ
في  وهو  يفيدنا،  ال  القلق  أن  حقيقة  من  وبالرغم 
احلقيقة خطرٌ على صحتنا وحالتنا العامة، إال أنه 
أيًضا.  أنت  ورمبا  الناس،  من  اآلالف  يصيب  أنه  يبدو 
من الطبيعي بالنسبة للبشر أن يهتموا باملواقف 
السيئة في عاملنا وفي حياتنا الشخصية، لكن إذا 
لم ننتبه، ميكننا بسهولة أن نصير قلقني أو خائفني، 
وميكن أن ينتهي بنا احلال في اخلطية؛ ألن القلق سوف 
أننا  هو  األسوأ من هذا  اهلل.  في  الثقة  من  مينعنا 
من خالل القلق نساعد الشيطان في النهاية على 
حتقيق هدفه الذي هو تعذيبنا. وقد وجدت أن جتنب 
بأنه  أذكِّر نفسي  أظل  القلق يصير أسهل عندما 
مضيعٌة كبيرةٌ للوقت، وال يفيد بشيء على اإلطالق.
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مقعٍد  في  اجللوس  يشبه  القلق  إن  أقول  أن  أحب 
حالة  في  فهو  اخللف؛  وإلى  األمام  إلى  يهتز  نَّاز،  هز
حركة دائمة ويُبِقينا منشغلني، لكنه ال يصل إلى 
لوقٍت  هذا  فعلنا  إذا  احلقيقة،  في  أبًدا.  مكان  أي 
طويل، سوف يرهقنا! فإن القلق مينعنا من العيش 
باإلميان ويسلب منا سالمنا. عندما نقلق، فإننا في 
الواقع نقول: »إذا حاولت باجلهد الكافي ميكنني أن 

أجد حالًّ ملشكلتي«، وهذا مضاد للثقة في اهلل.

في  الثقة  في  الفشل  إنه  بسيط؛  القلق  وسبب 
في  حياتهم  معظمنا  يقضي  بنا.  يعتني  اهلل  أن 
وقًتا  األمر  ويستغرق  بأنفسهم،  االعتناء  محاولة 
لنتعلم كيف نثق في اهلل في كل املواقف. ونحن 
نتعلم من خالل املمارسة. يجب أن نخطو خطوة 
ل  إميان. وإذ نفعل هذا، سوف نختبر أمانة اهلل، ويسهِّ
هذا علينا الثقة فيه في املرة التالية. كثيرًا جدًّا ما 
أن  نستطيع  أننا  مؤمنني  اخلاصة،  قدراتنا  في  نثق 
أننا في معظم  إال  نعرف كيف نعتني مبشكالتنا. 
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املبذول في الاولة  القلق واجلهد  األوقات، بعد كل 
على  قادرين  وغير  أكفاء،  غير  أنفسنا  جند  وحدنا، 
الناحية  من  اهلل،  لكن  املناسبة.  احللول  إحداث 
األخرى، لديه دائًما حلول لألشياء التي جتعلنا نقلق 

ونهتم.

راحته،  إلى  ندخل  أن  لنا  تتيح  اهلل  في  الثقة  إن 
أن  فيه  نستطيع  الذي  السالم  والراحة هي مكان 
نستمتع باحلياة أثناء انتظارنا له ليحل مشكالتنا. 
ويسدِّد  مشكالتنا  يحل  وسوف  بنا،  يهتم  إنه 
التفكير  عن  نكف  أن  يجب  لكننا  احتياجاتنا، 
والقلق بشأنها. أدرك أن الكالم سهل لكن الفعل 
صعب، لكن ال يوجد وقت أفضل من اآلن لنبدأ فيه 
أن نتعلنَّم طريقًة جديدةً للحياة؛ طريقة للحياة بال 
همٍّ أو قلٍق أو خوٍف. هذا هو الوقت الذي تبدأ فيه 
في التفكير والقول: »إنني أثق في اهلل بالكامل؛ ال 
حاجة لي أن أقلق!« كلما فكرت أكثر في هذا احلق، 

ستجد نفسك تختار الثقة أكثر من القلق.
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فكر في األمر
ما الذي تقلق بشأنه أكثر من غيره؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كيف ميكنك أن تسلِّم قلقك واهتمامك هلل؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنها مسألة تركيز
املراهقة،  مرحلة  في  ساندرا  ابنتنا  كانت  عندما 
احلني  بني  البثور  بعض  وجهها  على  تظهر  كانت 
أمان  بعدم  تشعر  وكانت  تكرهها  كانت  واآلخر. 
مفرط بسببها. كانت تركز على البثور كثيرًا جدًّا 
لدرجة أنها كانت تلفت االنتباه إليها فعليًّا. كانت 
االنتباه  جتذب  كانت  وبهذا  بإفراط،  عنها  تتحدث 
إليها ويبدأ اآلخرون في مالحظتها. كانت تعصرها 
مبساحيق  تغطيها  أن  جاهدةً  حتاول  ثم  وتنبشها 
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فتاةً  كانت  احلقيقة.  في  سوًءا  فتزيدها  التجميل 
كانت  رشيقًة.  وكانت  جميل،  وشعرها  جميلًة، 
كل  لكن  رائعة،  شخصية  ولها  ورياضيًة  ذكيًة 
تركز عليه هو هذه  ما  شهر ملدة أسبوع كان كل 
البثور التي كانت تظهر. وهذا مثال جيد للكيفية 
التركيز  من خالل  فقط  األشياء  بها  م  نضخِّ التي 

عليها بشكل ُمباَلغ فيه.

وكما كان الطبيعي بالنسبة لساندرا أن تفعل كل 
فإن  هكذا  املشكلة،  حل  لاولة  فعله  ميكنها  ما 
الشيء الطبيعي الوحيد هو أن نحاول فعل الشيء 
لني للمسؤولية  ذاته مع مشكالتنا. لن نكون متحمِّ
إذا لم نبحث عن حلول على اإلطالق. إن التفكير في 
موقفنا، وما يجب فعله جتاهه شيء، والتركيز عليه 
شيء آخر. ميكننا أن نركز على مشكالتنا للدرجة 
التي غالًبا ما نفشل عندها في مالحظة أو اعتبار 
أشياء أخرى يجب أن نالحظها. على سبيل املثال، 
الصعبة؛  األوقات  أثناء  بركاتنا  نعدد  أن  املهم  من 
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ألن هذا مينعنا من اإلصابة باإلحباط. ميكننا أن نركز 
على ما يلزم فعله كثيرًا جدًّا لدرجة أن نفشل في 
رؤية ما قد فعله اهلل. إذا كنت تتعرض لتجربة أن 
كتابة  في  وقًتا  فاقِض  اآلن،  ما  شيء  بشأن  تقلق 
وسوف  فيها  التفكير  ميكنك  التي  البركات  كل 

نَّ تغرق في املشكلة. يساعدك هذا على أال

كل  نفعل  أن  يجب  مشكالت،  لدينا  تكون  عندما 
ما بوسعنا وال نقلق بشأن ما ال ميكننا فعله. كما 

ك«. يقول زوجي دائًما: »قم مبسؤوليتك وألِق بهمِّ

في  وأكبر  أكبر  سيصبح  عليه  نركز  شيء  أي  إن 
بالنسبة  أضخم  الشيء  يبدو  أن  ميكن  أذهاننا. 
بهذا  فإننا  نقلق،  مما هو على حقيقته. عندما  لنا 
نركِّز على مشكلتنا؛ إننا نراجعها مرارًا وتكرارًا في 
فيها. عندما نشعر  التأمل  ما يشبه  وهو  أذهاننا، 
بالهم بخصوص شيٍء ما، فإننا نتحدث أيًضا عنه 
يخرج  سوف  حتًما  قلوبنا  في  ما  ألن  توقف؛  دون 



50

متى 12: 34(. كلما زاد تفكيرنا  من أفواهنا )انظر 
أن  ميكن  إذ  حجمها؛  زاد  مشكالتنا،  عن  وحديثنا 
ينمو األمر الصغير نسبيًّا ليصير مسألًة ضخمًة 
التأمل  من  وبداًل  الالزم.  من  أكثر  عليه  نركز  ألننا 
في املشكلة، ميكننا أن نتأمل في أمانة اهلل ونذكِّر 

أنفسنا بأنه ال حاجة إلى القلق.

واحلديث  التفكير  في  كله  وقتنا  نصرف  أن  ميكننا 
ا هو خطأ في العالم، أو ميكننا أن نختار التركيز  عمنَّ
على األمور احلسنة. ميكننا أن نركز على ما هو خطأ 
في أحد أفراد العائلة، أو في صديٍق ما، أو في زميل 
ا هو  نبحث عمنَّ أن  نتعمد  أن  أو ميكننا  العمل،  في 
صواب ونلقي بالضوء عليه. إذا كانت هناك عشرة 
أمور خطأ وال نرى سوى شيئني فقط نشعر أنهما 
من  أكبر  يبدوان  الشيئني  جنعل  أن  ميكننا  صواب، 
العشرة عندما نختار أن نركز عليهما. سيكون هذا 
تختار  أن  ميكن  بأنك  نفسك  فيه  تذكِّر  جيًدا  وقًتا 
يقولون: »ال حيلة  الكثيرين  أفكارك. لقد سمعت 
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احلقيقة  بطبعي«.  القلق  كثير  فأنا  هذا؛  في  لي 
هي أنهم اختاروا أن يقلقوا ألنهم لم يعرفوا كيف 
يثقون في اهلل. إننا جنيد القلق؛ ألننا منارسه، وميكننا 
أيًضا أن جنيد الثقة في اهلل إذا مارسناها. ليكن رد 
فعلك األول في أي موقف هو الثقة في اهلل، وليس 
القلق. قل بصوٍت عاٍل: »إنني أثق في اهلل بالكامل، 

ال حاجة لي أن أقلق!«

اإلميان؛  في  ننمو  أن  نفوسنا،  إبليس، عدو  يريدنا  ال 
إنه يريدنا أن منتلئ بالقلق والهم واخلوف. وهو يعمل 
تشجيع  خالل  من  اهلل  عن  يشتتنا  لكي  جاهًدا 
عادة  ي  ننمِّ أن  يجب  ظروفنا.  على  املفرط  التركيز 
السماح ملا في قلوبنا أن يصير واقعيًّا بالنسبة لنا 
أنه  أو نحسه. يعرف قلبي  أو نعتقده  نراه  أكثر مما 
ميكنني أن أثق في اهلل بالكامل، لكن رأسي كثيرًا ما 
يقول لي إنني يجب أن أقلق. إذا استطاع الشيطان 
أن يجعلنا نفكر في ما هو خطأ أو ما ميكن أن يصير 
خطأً داخل موقف ما، فسيتمكن من أن مينعنا من 
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الثقة في اهلل.  التركيز على  قادرين على  أن نكون 
نظرنا  نحوِّل  أن   )2  :12 )عبرانيني  يعلِّمنا  ولهذا 
من على كل ما يشتِّتنا ونلتفت إلى يسوع، رئيس 
فيه،  وفكرنا  اهلل،  إلى  نظرنا  إذا  ومكمله.  إمياننا 
وحتدثنا عن صالحه، فإننا بهذا نركز على اإلميان، وإذ 
اإلميان  يصير  أن  ميكن  ينمو.  جنده  إمياننا،  نستخدم 
وإذ  االستخدام.  خالل  من  عظيًما  إميانًا  القليل 
نخطو خطوات للثقة في اهلل، نختبر أمانته، وهذا 
وإذ  أعظم.  إميان  لنا  يكون  أن  على  عنا  يشجِّ بدوره 
ينمو إمياننا ويتطور، يقل سلطان مشكالتنا علينا 

ويقل قلقنا.

أن  ما يستطيع اهلل  نفكر في  أن  نختار  أن  ميكننا 
يفعله بداًل من أن نفكر في ما ال نستطيع أن نفعله. 
إذا فكرنا باستمرار في صعوبة موقفنا، فقد ينتهي 
بنا احلال في يأس، وهذا يعني أن نشعر بعدم القدرة 
وعندها  ُمحاَصرون،  أننا  نشعر  مخرج.  إيجاد  على 
غير  أمور  فعل  في  ونبدأ  بالذعر  نصاب  أن  يسهل 
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عاقلة ال تفعل شيًئا سوى أن تزيد املشكلة سوًءا. 
يخبرنا الكتاب املقدس أن اهلل يعطينا دائًما املَنَفذ 
)انظر 1 كورنثوس 10: 13(. وبالرغم من أنك قد ال 
ترى املنفذ اآلن، إال أنه يوجد منفذ وسوف يكشفه 

اهلل إذ تثق فيه.

فكر في األمر
ما هو املوقف الذي تواجهه اآلن والذي تستطيع أن 
تختار أن تثق في اهلل فيه بداًل من أن تقلق بشأنه؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شكل آخر من القلق
في معظم األحيان، نفكر في القلق على أنه كلمة 
االهتمام  لوصف  كطريقٍة  أو  »الهم«  تعني  أخرى 
من  كبير  قدرٍ  على  ينطوي  ما  غالًبا  الذي  املفرط 
الشائع  املفهوم  معناه  في  القلق  لكن  املشاعر. 
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شكل  هناك  الهم.  عن  الوحيد  التعبير  هو  ليس 
آخر من القلق اسمه »االستنتاج«، وهو ما يحدث 
عندما نفكر في شيٍء ما مرارًا وتكرارًا، محاولني أن 
نكتشف ما الذي كان الناس يفكرون فيه، أو نحاول 
أن نقرر ما الذي يجب فعله في موقف ما. يتسبب 
يجعلنا  أن  بسهولة  وميكنه  احليرة  في  االستنتاج 
عرضًة للخداع. تستلزم الثقة بعض األسئلة غير 
ال  ما  يعلم  اهلل  أن  مبعرفة  واالكتفاء  عنها،  اجملاب 
نعلمه نحن. إننا نعرف جزئيًّا، لكن اهلل يعرف كل 

شيء. وهو ال يُفاَجأ أبًدا أو تنتهي لديه احللول.

لقد وجدت أنني ميكن أن أفكر في موقٍف ما وأجد 
أحيانًا إجابات أو أصل إلى استنتاجات من خالل فعل 
أن  لدرجة  طوياًل  األمر  في  ظللت  إذا  أنني  إال  هذا. 
أبدأ في الشعور باإلحباط واحليرة، أعلم أنني متاديت 
أكثر من الالزم. بل ميكن أيًضا من خالل االستنتاج أن 
تضع خطًة تعتقد أنها صحيحة، لكنها في الواقع 
ي الكتاب املقدس هذه اخلطط  لن تنجح أبًدا. يسمِّ
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وقتنا،  تستهلك  إنها  اجلسد«.  »أعمال  اإلنسانية 
والكبرياء.  الذاتي  اجملهود  نطاق  في  تُبِقينا  لكنها 
وهي ال تنتج ثمارًا جيدة، لكنها تُبِقينا مشغولني 
بالتأكيد. ميكننا أن نقضي سنوات فعلية من حياتنا 
مع هذه اخلطط اإلنسانية وال نصل أبًدا إلى إدراك 
أن يفعل ما يلزم فعله. ال  أن اهلل وحده يستطيع 
تضيِّع وقت تفكيرك، بل استخدمه في أفكار القوة 
للعمل  اهلل  يذهب  لن  اهلل.  كلمة  مع  تتنَّفق  التي 
ما لم نسلِّم مشكالتنا له. إنه شخص مهذب وال 
هذا  إلى  املقدس  الكتاب  يشير  دعوة.  دون  يتدخل 
ببساطة بالقول إننا »لسنا منتلك« ألننا »ال نطلب« 

)انظر يعقوب 4: 2(.

ال  فإنني  االستنتاج،  فائدة  عدم  عن  أكتب  عندما 
أشير إلى أن نصير سلبيني وال نحاول أبًدا أن نفعل 
فإن  حل مشكالتنا.  في  أنفسنا  به  نساعد  شيًئا 
أن يصير أرض خالء  الذي ميكن  الذهن السلبي هو 
نكون  أن  البد  يحتلها.  لكي  للشيطان  مفتوحة 
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)أفسس  يعلمنا  الصحيحة.  بالطريقة  نَِشطني 
6: 13( أننا عندما نواجه مشكالت، يجب علينا أن 
نفعل كل ما تتطلبه األزمة ثم نثبت في مكاننا. 
أنه  نؤمن  ما  نفعل  أن  إلى  بالتأكيد  نحتاج  إننا 
وما نشعر بسالٍم جتاه فعله، لكننا يجب  صحيح 
نَّ نُحِبط أنفسنا مبحاولة أن نفعل ما ال نستطيع  أال

فعله.

على سبيل املثال، عندما نريد أن نرى تغييرات في 
أحد أحبائنا، فإن أفضل سياسة هي أن نصلي أواًل 
ونتصرف فقط إذا أرشدنا اهلل لهذا وعندما يرشدنا. 
ميكننا أن نتسبب في تلٍف كبير في العالقات من 
نحاول  أننا  نشعر  قد  الناس.  تغيير  محاولة  خالل 
اآلخر  إذا لم يكن الشخص  أن نساعد لكن  فقط 
يرى ما تراه أنت أو لم يكن يريد التغيير، فرمبا يشعر 
ا جدًّا عند  بالضغط والرفض. يُعَتَبر التوقيت مهمًّ
اسًة، لذلك  مناقشة املوضوعات التي قد تكون حسنَّ
يصير  فسوف  اهلل،  وانتظرنا  أواًل  صلينا  إذا  فإننا 
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ال  لكنني  أصلي،  أن  أستطيع  أفضل.  دائًما  احلال 
أستطيع أن أجعل إنسانًا يريد أن يتغير. اهلل وحده 
يستطيع أن يعمل داخل قلب اإلنسان. إذا واصلت 
محاولة فعل ما ال يستطيع أن يفعله سوى اهلل، 

فسوف أسبِّب التعاسة لنفسي.

كنت إنسانًة تريد أن تفهم كل شيء؛ ألن هذا كان 
يجعلني أشعر أنني في موضع السيطرة. لم أكن 
أجيد »عدم املعرفة«. كان ذهني يعمل ويعمل طوال 
اليوم بأفكار مثل: »ملاذا تصرفت هكذا؟  يا ترى ما 
الذي يفكر فيه فالن عن قراري بشراء سيارة جديدة؟ 
الترقية  ألجل  بعد  صالتي  اهلل  يستجب  لم  ملاذا 
في العمل؟ هل ما أفعله خطأ أو ال يتسم باإلميان 
الكافي؟« كانت أسئلة »ملاذا« في ذهني وكأنها ال 
تتوقف أبًدا وكانت جتعلني بائسًة. كان ذهني بيًتا 
لكل أنواع الضيوف غير املدعوين )األفكار املعذِّبة( 

ألنني ببساطة لم أقل لها أبًدا: »ال«.
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كنت أتساءل، أستنتج، أقلق، أرتبك وأتخيل، وكنت 
في  بالتمام  مرهقًة  جتعلني  التي  للدرجة  أقلق 
نهاية معظم األيام. لقد أظهر اهلل لي في احلقيقة 
أنني كنت مكرسًة لالستنتاج، وأنني كان يجب أن 
أتخلنَّى عنه. لم يحدث هذا في يوٍم وليلٍة، لكن في 
كل مرة كنت فيها أبدأ في رياضاتي العقلية كنت 
وبالتدريج  األمر«،  فهم  أحاول  أو  أقلق  »لن  أقول: 

استطعت أن أعهد هلل بحياتي.

فكر في األمر
هو  االستنتاج  أن  تذكر  االستنتاج؟  إلى  متيل  هل 
صورة من صور القلق، لهذا ففي املرة القادمة التي 
تبدأ فيها في االستنتاج، توقَّف وقرِّر أن تثق في اهلل 

في أنه يفهم كل شيء لصاحلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اسَتِرح قليل

في )متى 11: 28( قال يسوع: »تََعاَلوْا ِإَلينَّ يَا َجِميَع 
]سوف  أُرِيُحكُْم  وَأَنَا  األَْحَماِل  وَالثنَِّقيِلي  امْلُتَْعِبنيَ 
يريد  وأنعشها[«.  عنها  ف  وأخفِّ نفوسكم  أهدِّئ 
تقول  الراحة.  ومينحنا  حملنا  ف  يخفِّ أن  يسوع 
ترجمة الرسالة اإلجنليزية هذه اآلية هكذا: »هل أنت 
متعب؟ منهك؟ مرهق من الديانة؟ تعال إلينَّ. ابتعد 
معي وسوف أشفي حياتك. سوف أريك كيف تأخذ 
راحةً حقيقيةً. ِسرْ معي واعمل معي – راقب كيف 
أفعلها. تعلم اإليقاعات التلقائية للنعمة. لن أضع 
عليك أي شيء ثقيل أو ال يناسبك. رافقني وسوف 
.)30-28  :11 )متى  وبخفة«  بحرية  حتيا  أن  تتعلم 

النعمة  »إيقاعات  في  وبخفة  بحرية  احلياة  تبدو 
يقني  على  إنني  كذلك؟  أليس  حسنًة،  التلقائية« 
من أنك قد نلت ما يكفي من »األمور الثقيلة« في 
حياتك. وأنا أيًضا، وأريد أن أحترر. جيد أن نعرف أننا 
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لسنا مضطرين أن نقلق بشأن األشياء، ونفهم كلنَّ 
شيء، أو نحمل األثقال في حياتنا. إنه أمر منعش 
أن أدرك أنني لست بحاجٍة إلى أن أعرف كل شيء 
القول:  في  نستريح  أن  إلى  نحتاج  عن كل شيء! 
أي  أقلق بشأن  ولن  املعضلة،  إجابة هذه  أعرف  »ال 
أثق  وأنا  األمور،  في  املتحكم  هو  اهلل  ألن  شيء؛ 
وبخفة!«  بحرية  وأحيا  فيه  أستريح  سوف  فيه. 
عندما نحمل أكثر من الالزم من هموم احلياة – أي 
الصراعات والعمل والقلق – نصير بحاجٍة إلى إجازٍة 
عقليٍة وعاطفية. حتتاج أذهاننا إلى أن تستريح من 
التفكير في كيفية التعامل مع املشكالت، وحتتاج 
مشاعرنا إلى الراحة من الشعور بالضيق. إن القلق 
ليس مفيًدا على اإلطالق. في احلقيقة، إنه يسلب 
القادمة  املرة  في  لذلك  منا.  الراحة  وفوائد  الراحة 
التي تشعر فيها أنك حتمل حماًل ثقياًل في ذهنك 
أو جتد نفسك فيها قلًقا ومهموًما، تذكنَّر أنك ميكن 
أن  هو  فعله  عليك  ما  كل  وبخفٍة.  بحريٍة  حتيا  أن 
ا ستفعله جتاه  تستريح في اهلل. إذا سألك أحد عمنَّ
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مشكلتك، ميكنك أن تخبره أنك تسمح لذهنك أن 
يأخذ استراحًة وأنك ال تفكر في املشكلة اآلن.

فكر في األمر
هل حتتاج إلى راحٍة عقليٍة وعاطفيٍة؟ كيف ميكنك 

أن تريح ذهنك اليوم؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تخلص من ِحمل القلق
تُعَتَبر معرفة أننا يجب أال نقلق شيًئا، والتوقف عن 
ساعدتني  التي  األمور  أحد  كان  آخر.  شيًئا  القلق 
أخيرًا  أدركت  أنني  هو  القلق  عن  أتخلنَّى  أن  على 
كم أنه كان غير مفيد على اإلطالق. دعني أسألك 
التي حللتها  بعض األسئلة: »كم عدد املشكالت 
بالقلق؟ ما مقدار الوقت الذي صرفته على القلق 
شيء  أي  ن  حتسنَّ هل  أبًدا؟  حتدث  لم  أشياء  بشأن 

نَّ
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الكتاب  ميتلئ  ال!  بالطبع  بشأنه؟«  قلقك  نتيجة 
املقدس بالنصيحة السديدة األكيدة للتعامل مع 
بولس  الرسول  يعلِّمنا  املثال،  سبيل  على  القلق. 
نرفع طلبات  الظروف  بل في كل  نَّ نهتم بشيء،  أال
فيلبي 4: 6(.  )انظر  الشكر  أمام اهلل مع  صلواتنا 
ميأل  سوف  اهلل  سالم  إن  بقوله  عنا  يشجِّ بعدها 

قلوبنا وأذهاننا )انظر فيلبي 4: 7(.

أو الشعور  التي تبدأ فيها في القلق  في اللحظة 
بالهم، قدم اهتماماتك هلل في الصالة. تخلنَّص من 
حملك، وثق فيه بالكامل في أنه إما سيبنيِّ لك ما 
يجب فعله أو يعتني باألمر بنفسه. إن الصالة قوة 
الة ضد القلق. أتذكر ترنيمًة قدميًة كانت تقول:  فعنَّ
تصلي؟«  أن  تستطيع  أنك  حني  في  تقلق  »ملاذا 
عندما تكون واقًعا حتت ضغط، فإن األفضل دائًما 
تتضايق  أن  من  بداًل  األمر  بخصوص  تصلي  أن  هو 

بشأنه أو تتحدث عنه.
إن الصالة هي خطة احلياة الناجحة. أثناء زمن الرب 
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بكل  يعهد  كان  يصلِّي.  كان  األرض،  على  يسوع 
شيء هلل ـ حتى ُسمعته وحياته. وميكننا أن نفعل 
التواصل مع اهلل. لتكن لك  د  الشيء ذاته. ال تعقِّ

فقط ثقة في صالٍة بسيطٍة ومؤمنٍة.

فكر في األمر
القلق  من  بداًل  ألجله  الصالة  إلى  حتتاج  الذي  ما 

بشأنه في حياتك اآلن؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمامك اختيار
عادةً  رديئًة؛  عادةً  القلق  يصير  أن  بسهولة  ميكن 
التخلُّص منها بسهولة.  متأصلًة بعمق وال ميكن 
ولهذا السبب، مييل الناس إلى هذا التفكير: »لقد 
أمنع  أن  أستطيع  ال  أنني  ويبدو  أقلق  أال  حاولت 
من  الفكرة  هذه  راودتني  لقد  القلق«.  من  نفسي 
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قبل، ووجدت أن ملء ذهني باألفكار احلسنة أسهل 
من محاولة إفراغه من األفكار السلبية. إذا اتبعت 
ممتلًئا  ذهنك  على  وحافظت  القوة  أفكار  خطة 
لألفكار  مكان  هناك  يكون  فلن  احلسنة،  باألفكار 
السيئة. إنني متشوقة جدًّا لرؤية ما سوف يحدث 
بولُس  ع  شجنَّ تفكيرك.  تغيِّر  بينما  حياتك  في 
املؤمنني باملسيح على أن »يسلكوا بالروح« حتى ال 
نكمل شهوات اجلسد )انظر غالطية 5: 16(. وهذا 
ما  بفعل  إذا ظللنا منشغلني  أننا  ببساطة  يعني 
هو  ما  لفعل  مساحة  هناك  تكون  لن  صواب،  هو 
خطأ. إننا كبشر منيل إلى محاربة ما هو سلبي بداًل 
من اعتناق ما هو إيجابي، لكن ميكن أن يتغينَّر هذا 
»إنني  اآلن:  بالروح. قل هذا  بينما نسلك  بسهولة 

أثق في اهلل بالكامل؛ ال حاجة لي أن أقلق!«

أسرع  أن  هو  لي  بالنسبة  جدًّا  مفيد  آخر  شيء 
في الفعل. مبجرد أن أبدأ في القلق من موقٍف ما، 
أقول: »ال، لن أقلق؛ ألن هذا ال يفيد«. تذكر أن تقاوم 
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أكثر  انتظرت  كلما  عمله.  بداية  منذ  الشيطان 
زادت صعوبة األمر. فبمجرد أن يتأصل منط التفكير 
اخلاطئ في حياتك، يصير تغييره أصعب، ولهذا فإن 
تفيد،  ال  املعرفة وحدها  النجاح.  »الفعل« هو سر 
يجب أن نقوم بفعٍل ما، ونعمل ما نعرف أن نعمله.

في  بالروح«  »السلوك  كيفية  عن  تتساءل  قد 
حياتك اليومية العملية. دعني أساعدك من خالل 
ميكنك  التي  االختيارات  من  مجموعات  أربع  تقدمي 
أن تختار بينها. في كل حالٍة، ميثل القلق السلوك 
باجلسد وميثل اخليار اآلخر السلوك بالروح. إذا كنت 
تريد أن تسلك بالروح، فعليك أن تختار. هل ستقلق 
وثقتك  إميانك  تضع  أم  ستقلق  هل  ستعبد؟  أم 
في اهلل؟ هل ستقلق أم ستطيع كلمة اهلل؟ هل 
سوف  الذي  ما  بالتفكير  نفسك  على  ستقلق 
يحدث لي، أم سوف تستودع نفسك هلل وتتعمد أن 

تكون بركًة لشخٍص آخر؟
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القلق أم العبادة؟
إذا  أسعد  نكون  وسوف  نقيضان،  والعبادة  القلق 
قلقني.  نكون  أن  من  بداًل  عابدين  نكون  أن  تعلمنا 
لكن  ليعذِّبنا،  للعدو  فرصًة  ينشئ  القلق  فإن 
إلى  تقودنا  له(  والسجود  اهلل  )مهابة  العبادة 
داخل محضره؛ حيث سنجد دائًما السالم والفرح 
والرجاء. لقد خلقنا اهلل لكي نعبده، وأنا ال أرى أننا 
في  والتجارب  الضغوط  على  نتغلب  أن  نستطيع 

حياتنا إذا لم نصبح عابدين.

إن اهلل صالح حتى عندما ال تكون ظروفنا حسنًة! 
الفور  على  قلوبنا  رغبات  دائًما  يعطينا  ال  وهو 
الصحيح  التوقيت  يعرف  لكنه  نطلبها،  عندما 
لكل شيء وميكننا أن نثق فيه. إنه يريد أن تكون لنا 
عالقة عميقة وشخصية معه ومحبة جامحة له 
نحيا  أن  أننا ال نستطيع  فيها  ندرك  التي  للدرجة 
ه  بدونه. يؤدي هذا النوع من العالقة والبة إلى توجُّ
معرفة  إن  به.  نتحلنَّى  أن  اهلل  يريدنا  الذي  العبادة 
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ما  على  احلصول  من  أهم  احلميمية  املعرفة  اهلل 
نريده على الفور.

لذلك كف عن القلق؛ سلِّم همومك هلل، وعش في 
النعمة. إن النعمة ليست إحسانًا إلهيًّا فقط، بل 
إنها قوة! ال تضيِّع يوًما آخر من حياتك في القلق. 
حدد ما هي مسؤوليتك وما ليس كذلك. ال حتاول 
أن تتولى مسؤولية اهلل. عندما نفعل ما نستطيع 
فعله.  نستطيع  ال  ما  ويفعل  اهلل  يتدخل  فعله، 
وابدأ  واعبده،  هلل،  وهمومك  نفسك  قدم  لذلك 
لك.  لديه  التي  الفائضة  باحلياة  االستمتاع  في 
في اللحظة التي تدرك فيها أنك تقلق، ميكنك أن 
تُوِقف منط الفكر اخلاطئ بالقول: »لن أقلق يا رب. 

إنك صالح وأنا أثق فيك بالكامل«.
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فكر في األمر
هل أنت عابد أم قِلق؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القلق أم اإلميان؟
أنفسهم  املاضي، كان اجلنود غالًبا ما يحمون  في 
الكتاب  يتحدث   ،)16  :6 )أفسس  وفي  بتروس، 
توفر  التروس  أن  ومبا  اإلميان«.  »ترس  عن  املقدس 
نحمي  وسيلًة  اإلميان  يكون  أن  إذًا  فيجب  احلماية، 
الترس  أن  إال  العدو.  يهاجمنا  عندما  أنفسنا  بها 
يفيد  فلن  رفعه؛  يتم  عندما  إال  ااًل  فعنَّ يكون  ال 
أن  يجب  بجانبه.  أو  األرض  على  ظل  إذا  اجلندي 
يرفعه ويستخدمه حلماية نفسه أمام الهجمات. 
عندما يهاجمنا العدو بظروف أو أفكار غير ُمِسرة 
نرفع  أن  الفور  على  فيجب  نخاف،  أو  نقلق  جتعلنا 
أن  خالل  من  هو  هذا  لفعل  والسبيل  اإلميان.  ترس 
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من  بداًل  اهلل  في  نثق  سوف  أننا  الفور  على  نقرر 
النصرة. من املفيد  أن نقلق لكي نحقق  أن نحاول 
في  اهلل  في  أثق  »إنني  عاٍل:  بصوٍت  نقول  أن  جدًّا 
هذا املوقف!« قلها بحزم وعن اقتناع. رد يسوع على 
)انظر  اآليات  يردد  وكان  »مكتوب«،  بالقول:  إبليس 
لوقا 4(، وميكننا أن نفعل الشيء ذاته. إن كلمة اهلل 
الة في مواجهة كل ما يحاول العدو  قوية، وهي فعنَّ

أن يفعله في حياتنا.

نرى بطول الكتاب املقدس حكايات رائعة عن رجال 
في  بالتمام  اهلل  في  وثقوا  الذين  اإلميان  ونساء 
قوة  واختبروا  احلل،  تبدو مستحيلة  كانت  مواقف 
إميانه  يطلق  أن  منهم  كل  على  كان  املنقذة.  اهلل 

وثقته في اهلل ويرفض أن يقلق أو يعول الهم.

مثقاًل  أو  اًل  محمنَّ وحتيا  مؤمنًا  مسيحيًّا  كنت  إذا 
طوال الوقت، فهناك شيء خطأ. رمبا كان لك إميان 
حتيا  أنك  يعني  ال  هذا  لكن  خلالصك،  املسيح  في 
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باإلميان. إن أصعب حمل علينا أن نحمله في احلياة 
وحياتنا  أنفسنا،  إدارة  تصير  أن  ميكن  أنفسنا.  هو 
املزاجية،  وحاالتنا  وجتاربنا،  ومشاعرنا  اليومية، 
نضع  لم  إذا  ثقياًل  عبًئا  كلها  الداخلية  وشؤوننا 

أنفسنا بالكامل بني يدي اهلل باإلميان.

الصحة  ثقل  جانًبا  نضع  أن  يجب  هذا،  بعد 
آخر  شيء  وكل  واألوالد  والبيت  والعمل  والسمعة 
)انظر  أمني  أن اهلل  املقدس  الكتاب  يخبرنا  يهمنا. 
صفاته  من  واحدة  هذه  24(؛   :5 تسالونيكي   1
الرئيسية. ميكننا أن نعتمد عليه في أنه سوف يأتي 
لنجدتنا، لذلك يجب أن نثق فيه بالتمام وبالكامل. 
ألي  مستعدين  نكون  سوف  هذا،  نفعل  وعندما 

شيء يعترض طريقنا.

سوف تكون هناك دائًما مواقف جتعلك تهتم، لكن 
مبعونة اهلل، ميكنك أن حتيا فوقها كلها وتستمتع 
»يا  قلبك:  وبإخالص  بفمك  تقول  أن  تعلنَّم  باحلياة. 
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رب، إنني أثق فيك بالكامل؛ ال حاجة لي أن أقلق!«

من  مينعها  ثقياًل  حماًل  حتمل  امرأة  هناك  كانت 
النوم، ويفسد شهيتها، ويعرض صحتها للخطر. 
وذات يوم، وجدت قصاصًة من الكتاب املقدس حتكي 
أحمااًل  حتمل  كانت  امرأة  أيًضا  وهي  حنة،  حكاية 
ثقيلة جدًّا في حياتها، لكنها تعلمت في النهاية 
أن تعطيها كلها للرب. قالت حنة إنها استطاعت 
أخيرًا أن تدرك أنها لم يعد بإمكانها أن حتمل احلمل، 
لكن كان عليها أن تدع اهلل يحمله عنها. وقد قالت 
ومنضي،  ونتركها،  له،  أحمالنا  نأخذ  أن  يجب  إننا 
وننساها. إن عاد القلق مرةً أخرى، فيجب أن نأخذه 
مرةً أخرى إليه، ونستمر نفعل هذا مرارًا وتكرارًا إلى 
أن ال تكون لدينا في النهاية هموم ويكون لنا سالم 
كامل. إن املثابرة هي املفتاح لهزمية إبليس. يجب أن 
تبنيِّ له أنك تصر على األمر. احتفظ بترس إميانك 

مرفوًعا طوال الوقت وسوف تنال النصرة.
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كنت  طاملا  يعمل  لن  اهلل  أن  أتعلم  أن  علينَّ  كان 
ذ هو  أقلق. لكن في اللحظة التي فيها أثق فيه، ينفِّ
أصبحت  والصبر،  اإلميان  خالل  ومن  عمليًّا،  خطته 
معجزيٍة  بصورٍة  يعمل  وهو  اهلل  مبراقبة  أستمتع 

في حياتي.

فكر في األمر
هل ستقلق أم تصلي وتطلق اهلل لكي يباشر عمله؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في  اهلل  في  إميانك  تُظِهر  أن  اليوم  ميكنك  كيف 
موقف كان ميكن أن تقلق فيه في أوقاٍت أخرى؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القلق أم إطاعة الكلمة؟
أؤمن بشدة أننا عندما تكون لدينا مشكالت، يجب 
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فعل  في  نستمر  أن  أيًضا  نحتاج  لكننا  نقلق،  أال 
املثال،  أن نعملها. على سبيل  التي نعرف  األشياء 
بها.  الوفاء  على  احرص  التزامات،  لديك  كانت  إذا 
كثيرًا جدًّا عندما يقابل الناس مشكالت شخصية 
وقتهم  ويصرفون  العادية  احلياة  من  ينسحبون 
كله في محاولة حل املشكلة. إنهم يتحدثون عن 
ويقلقون  إليهم  يصغي  شخص  ألي  مشكالتهم 
باستمرار. كل هذا النشاط غير املثمر مينعهم من 
فعل ما يجب عليهم فعله، الذي هو »فعل اخلير«.

اهلل  في  نثق  أن  يجب  إننا   )3  :37 )مزمور  يقول 
لقد  أمانته.  على  نتغذى  وسوف  اخلير  ونفعل 
اهلل،  لكلمة  دراستي  واصلت  إذا  أنني  اكتشفت 
وواصلت الصالة، وأوفيت بالتزاماتي، وساعدت أكبر 
عدد ممكن من الناس، فسوف أختبر اختراقًا بصورٍة 
أسرع بكثير. تُعَتَبر مساعدة الناس في وسط أملنا 
في احلقيقة أمرًا في غاية القوة؛ فهي حتول ذهنك 
في  تأتي  بذارًا  تزرع  وبهذا  مشكلتك،  وعن  عنك 
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على  الشفقة  في  االنغماس  إن  بحصاد.  النهاية 
الذات والقلق والهم والتكلم بسلبيٍة مينع اهلل من 
اخلير  فعل  ومواصلة  فيه  الثقة  لكن  مساعدتنا، 

يطلقه لكي يعمل باقتدار.

في  نستمر  هذا  ومع  خطأ  القلق  أن  نعرف  قد 
من  أي  على  نحصل  لن  أننا  ندرك  أن  يجب  القلق. 
مواعيد اهلل ما لم نُطِع كلمته. املعرفة وحدها ال 
حتل مشكالتك، يجب أن تفعل شيًئا لتكون طائًعا 
بالرغبة  تشعر  ال  قد  به.  تشعر  عما  النظر  بغضِّ 
في الوفاء بالتزاٍم ما أو فعل شيء ملساعدة شخص 

آخر، لكن افعل هذا على أية حال.

تعلمنا كلمة اهلل أن ُنظِهر
المحبة في كل حين

يجب أال نستخدم مشكالتنا الشخصية كذريعٍة 
تذكر  لآلخرين.  محبني  وغير  اخلُُلق  ضيِّقي  لنكون 
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رومية 12: 21(.  دائًما أننا نغلب الشر باخلير )انظر 
وتفعل  اهلل  في  تثق  أن  هي  نصيحتي  فإن  لذلك 

اخلير، وتفعل اخلير، وتفعل اخلير!

يحكي بولس في الكتاب املقدس كيف أنه بالرغم 
بأن اهلل سوف يعتني  أنه كان مقتنًعا  إال  أمله  من 
بولس  سلم  لقد  هلل.  أودعها  التي  األمور  بهذه 
الناَس  شجع  وقد  يقلق.  أن  ورفض  هلل  مشكالته 
أن يتمسكوا مبا تعلموه ويحرسوا ويحفظوا  على 
القدس  بالروح  إليهم  به  ُعِهد  الذي  الثمني  احلق 
كان  بولس  أن  أي   .)14-12  :1 تيموثاوس   2 )انظر 
ما  نفعل  ونظل  اهلل  في  نثق  أن  يجب  إننا  يقول 
نعرف أن نفعله في األوقات الصعبة. دائًما ما يختبر 
ووصفتي  النهاية.  في  النصرةَ  املطيع  الشخُص 
تقلق،  وال  اهلل  في  تثق  أن  هي  للنصرة  البسيطة 
تتأمل في كلمة اهلل وتعترف  اخلير، وتظل  وتفعل 
بها؛ ألنها سيف الروح. وبهذا السيف، سوف تهزم 

إبليس.
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على  ملساعدتك  املتاحة  املصادر  من  الكثير  هناك 
تتأمل  أن  حتتاج  التي  الكتابية  اآليات  على  العثور 
 The Secret  فيها وتعترف بها، مبا في ذلك كتابي
Power of Speaking god’s Word، والقسم الذي 
الكتاب  في  اليومية«  حلياتك  »الكلمة  بعنوان 
 The Everryday Life اليومية  للحياة  املقدس 

.Bible

فكر في األمر
ما هي اآليات أو األجزاء احملدَّدة من كلمة اهلل التي 
سوف تتأمل فيها لكي تساعدك على أن تكف عن 

القلق؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ما هي االلتزامات التي ستوفي بها بالرغم من أنك 
قد ال تشعر بالرغبة في فعل هذا؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبذلك  أن تساعدهم  أنك ميكنك  تعرف  الذين  من 
»تفعل اخلير« أثناء أوقاتك العصيبة؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهلل جدير بالثقة
هذا،  القوة  فكر  في  والتأمل  االعتراف  خالل  من 
»إنني أثق في اهلل بالكامل؛ ال حاجة لي أن أقلق«، 
جديًدا  تفكير  أسلوب  النهاية  في  تكوِّن  سوف 
ميكِّنك من أن تضع ثقتك في اهلل بسهولة. سوف 
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ا هو صالح وتقوم بتكبيره. تكون  تعتاد البحث عمنَّ
نصلِّي ألجل  أن  نتعلنَّم  للغاية عندما  ممتعًة  احلياة 

كل شيء وال نقلق بشأن أي شيء.

بدا  إذا  باإلحباط  تُصاب  نَّ  أال على  عك  أشجِّ أن  أريد 
تكوين أسلوب تفكير جديد أمرًا صعًبا في البداية. 
أثق في اهلل ولن  أن تقول: »سوف  قد يكون عليك 
أقلق« ألف مرة قبل أن تبدأ في الشعور بتأثير فعل 
وتقول  فيها  تفكر  مرة  كل  أن  فقط  تذكر  هذا. 
الشيء الذي يتفق مع اهلل، فإنك حتقق تقدًما. لن 
تستسلم،  يجعلك  أن  محاولة  عن  إبليس  يكف 
لكن إذا لم تكف عن فعل ما أقترحه عليك في هذا 
الكتاب، فإنني أؤكد لك أنك سوف ترى النتيجة في 

الوقت الدد.
ملدة  اخلطأ  بالطريقة  أشياء  فعَل  معظُمنا  مارس 
في  يتحول كل شيء  أن  نتوقع  أال  ويجب  سنوات، 
إعادة  أذهاننا  جتديد  يشبه  قليلة.  أسابيع  أو  أيام 
سنوات  العشر  مدار  على  كمبيوتر.  جهاز  برمجة 
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املاضية اضُطررت مرتني إلى تركيب نظام كمبيوتر 
جديد متاًما، وأستطيع أن أخبرك بأن األمر لم يكن 
سهاًل. كان ضروريًّا للغاية بالنسبة لنا حتى نحقق 
تقدًما في اخلدمة، لكن رمبا كان واحًدا من أصعب 
كان  ملوظفينا.  بالنسبة  اإلطالق  على  األوقات 
عليهم أن يتعلموا طرقًا جديدةً ملعاجلة املعلومات 
في  لكن  الفور.  على  ناجًحا  دائًما  هذا  يبُد  ولم 
الطرق  وأصبحت  القدمية  الطرق  اختفت  النهاية 
اجلديدة أكثر راحة، وأفضل بكثير جدًّا ـ لكن كان 

على اجلميع أن يتحلوا بالصبر!

إننا نرث مواعيد اهلل باإلميان والصبر )انظر عبرانيني 
10: 36(. فمهما كانت املدة التي يستغرقها األمر 
ثابر  القوة هذه، فقط  بأفكار  ذهنك  لتجديد  منك 
لصاحلك  يعمل  أن  على  ذهنك  تدرب  إنك  فيها. 
بداًل من أن يعمل ضدك. ال تنَس أنه حيثما يتوجه 

الذهن، يتبعه صاحبه.
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فكر في األمر
على وجه التحديد، ما هو املوقف )أو املواقف( الذي 

حتتاج أن تعهد به هلل اليوم؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوة من كلمة اهلل
" تََعاَلوْا ِإَلينَّ يَا َجِميَع امْلُتَْعِبنيَ 
وَالثنَِّقيِلي األَْحَماِل وَأَنَا أُرِيُحكُْم 

]سوف أهدئ نفوسكم وأخفف عنها وأنعشها["
)متى 11: 28(.

َا أَقُوُل: اْسُلكُوا ]دائًما[ بِالرُّوِح  "وَِإمننَّ
]القدس، متجاوبني مع الروح ومحكومني

ُلوا َشْهَوةَ اجْلََسِد  به ومنقادين منه[ َفالَ تُكَمِّ

)الطبيعة البشرية بدون اهلل("
)غالطية 5: 16(.
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"َفَتَواَضُعوا ]أنزلوا أنفسكم وأنقصوها في
نَِّة لِكَيْ  تقديركم اخلاص[ حَتَْت يَِد اهلِل الَْقِوي

كُْم  يَرَْفَعكُْم فِي ِحيِنهِ، ُملِْقنيَ كُلنَّ َهمِّ

]كل قلقكم، وكل اهتماماتكم،
مرةً واحدةً إلى األبد[

نَُّه ُهَو يَْعَتِني بِكُْم  َعَلْيهِ ألَن

)مبحبة ومبراقبة("
)1بطرس 5: 6، 7(.

أَْن يَِزيَد "وََمنْ ِمنْكُْم ِإذَا اْهَتمنَّ يَْقِدرُ 
َعَلى قَاَمتِهِ ذِرَاًعا وَاِحَدةً؟"

)متى 6: 27(.
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-3-
يسدد اهلل كل احتياجاتي بوفرة

"أَيَُّها احْلَِبيُب، فِي كُلِّ َشيٍْء أَرُوُم أَْن تَكُوَن نَاِجًحا وََصِحيًحا 
]جسديًّا[ ، كََما ]أعلم[ أَننَّ نَْفَسَك نَاِجَحٌة"

)3يوحنا1: 2(.

أسلوب  أسميه  مبا  نتحلنَّى  أن  املهم  من  أنه  أؤمن 
تفكير الوفرة؛ ذلك التفكير الذي يؤمن بأن اهلل يدبر 
دائًما أي شيء نحتاجه في كل موقف؛ هذا هو وعد 
اهلل عبر الكتاب املقدس، وجزء من طبيعته هو أن 
يعول أوالده. في احلقيقة، أحد األسماء العبرية هلل 
في العهد القدمي هو »يهوه يرأى«، الذي يعني »الرب 

يعولنا«.

أنت وأنا من أوالد اهلل؛ هو أبونا، وهو يسر بأن يعولنا 
متاًما كما يسر اآلباء واألمهات الطبيعيون مبساعدة 
يحبوننا،  هم  أوالد.  أربعة  وديف  أنا  لدينا  أوالدهم. 
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لدينا  ما  بكل  نشاركهم  ولهذا  نحبهم،  ونحن 
لهم. ال ميكننا حتى أن نتخيل أن نتركهم محتاجني 
بينما نستمتع نحن بالغنى، واهلل بالتأكيد أفضل 

بكثير في أبوته منا.

ميتلك اهلل كل شيء وهو قادر على فعل أي شيء. 
وفي  وَِملْؤَُها«،  األَرُْض  نَّبِّ  »لِلر  :)1  :24 )مزمور  يقول 
لِي  »ألَننَّ  نفسه:  اهلل  يقول   ،)12-10  :50 )مزمور 
َحَيَواَن الَْوْعِر وَالَْبَهائَِم َعَلى اجْلَِباِل األُُلوِف. قَدْ َعِلْمُت 
نَِّة ِعنِْدي. ِإْن ُجْعُت َفالَ  كُلنَّ ُطُيورِ اجْلَِباِل وَوُُحوُش الَْبرِّي
أن كل  وَِمألََها«. واضح  امْلَْسكُونََة  لِي  َلَك ألَننَّ  أَقُوُل 
فال  ولهذا،  أمره،  حتت  هي  واألرض  السماء  مصادر 
يوجد شيء نحتاج إليه ال ميكنه أن يوفره. إنه يحبنا 
ويريد أن يعتني بنا. إن كنا نحبه ونفعل أقصى ما 
باستمرار،  ونطيعها  طرقه  نتعلم  لكي  بوسعنا 
في  احتياجاتنا.  تُسدنَّد  أن  على  يحرص  فسوف 
احلقيقة، ال يوجد من يريد اهلل أن يشاركه بركاته 

أكثر من أوالده.
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فكر في األمر
هل تصدق أن اهلل يحبك ويريد أن يعولك؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كيف عالك في املاضي؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكثر من المال
وعد بولس املؤمنني الذين كانوا شركاء في خدمته 
حدود  بال  احتياجاتهم  كلنَّ  يسدِّد  سوف  اهلل  أن 
)انظر  يسوع  املسيح  في  اجملد  في  غناه  بحسب 
فيلبي 4: 19(. إنه لم يَِعد بأن اهلل سوف يعطيهم 
كل ما يريدونه، لكنه أكد لهم أن اهلل سوف يسدِّد 

كلنَّ احتياج لديهم.
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الضروريات  مبعنى  االحتياجات  في  نفكر  ما  كثيرًا 
واملال  والثياب  واملأوى  الطعام  للحياة؛  األساسية 
الالزم لشراء هذه األشياء، لكن هذه هي احتياجاتنا 
لكي  خلقنا  قد  اهلل  أن  أؤمن  أنني  إال  اجلسدية، 
نحتاج ما هو أكثر من هذه الضروريات. إن احتياجاتنا 
متنوعة؛ فإننا ال نحتاج فقط إلى النقود والتغذية 
نحتاج  بل  لنلبسها،  وثياب  رؤوسنا  فوق  وسقف 
واألصدقاء  والصحة  والقوة  احلكمة  إلى  أيًضا 
والقدرات  واملهارات  املواهب  إلى  ونحتاج  واألحباء، 
لكي تساعدنا أن نفعل ما يُفَترَض بنا أن نفعله في 
احلياة. إننا نحتاج إلى أشياء كثيرة، واهلل مستعد 
أن يسدِّد كلنَّ احتياجاتنا إذ نطيعه ونثق فيه. يجب 
ي العقلية  أن نصدق أنه يريد أن يعولنا. يجب أن ننمِّ

املتوقعة في هذه املنطقة.

فيلبي  في  إليهم  بولس  كتب  الذين  الناس  كان 
كانوا  ماليًّا.  ساعدوه  وقد  اخلدمة  في  شركاء 
يطيعون قانون الزرع واحلصاد )انظر غالطية 6: 7(. 
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ال ميكننا أن نتوقع احلصاد ما لم نزرع، لكننا عندما 
نزرع زرًعا جيًدا، يجب أن نتوقع فعليًّا نتائج جيدةً. 
في  مبا  حياتنا،  من  منطقٍة  كل  في  صحيح  وهذا 
ذلك الصحة واملاليات والقدرات واملسؤوليات وكل 

شيء آخر يرتبط بخيرنا.

أجسادنا،  احترام  خالل  من  جيدةً  بذارًا  زرعنا  إذا 
وإطعامها بالطعام املغذي وشرب الكثير من املاء، 
املفرط،  اإلجهاد  وإزالة  النوم،  من  الكثير  ومنحها 
زرعنا  إذا  جيدةً.  صحًة  نحصد  أن  نتوقع  أن  ميكننا 
الرحمة، فسوف نحصد الرحمة، وإذا زرعنا اإلدانة، 
لنا.  سُيغَفر  غفرنا،  إذا  اإلدانة.  نحصد  فسوف 
كنا  إذا  األصدقاء.  على  سنحصل  ودودين،  كنا  إذا 
إن  املقابل.  في  السخاء  نختبر  فسوف  أسخياء، 
فهمه  ميكن  ما  أبسط  من  واحلصاد  الزرع  قانون 
وينتج قوةً عظيمةً في حياتنا. فكر فقط فيه... إذا 
كنت بحاجٍة إلى أصدقاء، فكل ما عليك فعله هو 

أن تكون ودودًا!



88

ما هو النجاح؟
أعرف  »ال  مرة:  ذات  الصغير  روكفيلر  د.  جون  قال 
الذي يكرس  الرجل  بؤًسا من  وأكثر  شخًصا أحقر 

كل ساعات النهار لصنع املال ألجل املال«.

إذا  ا  ناجًحا حقًّ الشخص ال يكون  أن  احلقيقة هي 
كان كل ما لديه هو املال؛ فالنجاح احلقيقي يتطلب 
»أَيَُّها  يوحنا:  الرسول  يقول  هذا.  من  أكثر  هو  ما 
احْلَِبيُب، فِي كُلِّ َشيٍْء أَرُوُم أَْن تَكُوَن نَاِجًحا وََصِحيًحا 
]جسديًّا[، كََما ]أعلم[ أَننَّ نَْفَسَك نَاِجَحٌة« )3 يوحنا 
شاملة  نظرة  لديه  كانت  يوحنا  أن  واضح   .)2  :1
للنجاح، ويجب أن تكون لنا نحن أيًضا. إنه لم يذكر 
املال حتى، لكنه ركز على اجلسد والنفس. عندما 
تزدهر أجسادنا، نكون أقوياء وأصحاء جسديًّا. حتى 
أن نصلي  لنا حالًيا علة جسدية ميكننا  إذا كانت 
نزرع  أن  إلى  ونتوقعه، لكننا بحاجٍة  الشفاء  ألجل 
بذارًا جيدةً من خالل االعتناء بأنفسنا وعدم اإلساءة 

إلى أجسادنا.
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نكون  الداخل؛  من  نزدهر  نفوسنا،  تنجح  عندما 
ونحيا  راضني،  ونكون  الفرح،  من  ومنتلئ  في سالم، 
بإحساس املستقبل والقصد، وننمو روحيًّا، وتكون 

لنا عالقات قوية وُمحبة مع اآلخرين.

إن اهلل هو إله الغنى ويريدنا أن نحيا احلياة الفائضة. 
قال يسوع إنه قد أتى لكي تكون لنا احلياة ولكي 
نتمتع باحلياة في وفرتها وملئها )انظر يوحنا 10: 10(.

هل الرغبة في المال خطأ؟
والثياب  للمسكن  نحتاجه  املال!  إلى  نحتاج  إننا 
وأشياء  والترفيه  والسيارات  والطعام  والتعليم 
األمر،  في  فكرت  إذا  احلقيقة،  في  كثيرة.  أخرى 
تتم  إليها  أذهب  التي  األماكن  أن معظم  فسأجد 
أو  األغراض  بعض  مقابل  في  املال  مقايضة  فيها 
ليس  فهو  املال؛  نريد  أن  اخلطأ  من  ليس  اخلدمات. 
شرًّا، لكن محبة املال هي أصل كل الشرور )انظر
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1 تيموثاوس 6: 10(. ال يسدِّد املاُل احتياجاتنا فقط، 
بل ميكن استخدامه لبركة اآلخرين أيًضا، خصوًصا 
طريقة  لديهم  وليست  احتياجات  لديهم  من 
باملال  الناس  يساهم  االحتياجات.  هذه  لتسديد 
في خدمتنا وهذا ميكِّننا من أن نكرز باإلجنيل بثمان 
ميكِّننا  كما  العالم.  ثلثي  حوالي  في  لغة  وثالثني 
أيًضا من أن نطعم اجلياع، ونوفِّر مياه شرب آمنة، 
ومنوِّل املالجئ، ونزور السجون، ومئات األشياء األخرى 

التي تساعد الناس.

ليست مشيئة اهلل أن ميتلك األشرارُ كلنَّ املال الذي 
في العالم بينما يظل شعبه محتاجني باستمرار. 
أن نكون وكالء صاحلني على ما يعطيه اهلل  يجب 
لنا، ومستثمرين صاحلني. أؤمن أننا يجب أن نحترم 
مرارًا  األمثال  سفر  يقول  أبًدا.  نضيعه  وال  املال 
أن  يعني  وهذا  نكون حكماء؛  أن  يجب  إننا  وتكرارًا 

نكون مديرين صاحلني.
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نالوا  رجال  ثالثة  عن  شهيرة  كتابية  قصة  هناك 
املال.  أمر  تولِّي  )مااًل( بحسب قدراتهم على  وزنات 
مبلغ حوالي خمسة  أكبر  نال  الذي  الرجل  أُعطي 
آالف دوالر، واستثمر املال، وأعاد إلى سيده اخلمسة 
أثنى  أخرى.  آالف  خمسة  وعليها  األصلية  آالف 
سيده عليه، وقال له إنه قد أحسن صنًعا وسوف 
 .)28-14  :25 متى  )انظر  الكثير  مسؤولية  يُعَطى 
يتوقع  اهلل  أن  لي  يتنَّضح  القصة  هذه  أقرأ  عندما 
هذا  فعلنا  وإذا  حكماء،  مستثمرين  نكون  أن  منا 
نكون  أو  أبًدا  املال  نحب  أال  يجب  يجازينا.  فسوف 
أقصى  نفعل  أن  يجب  لكننا  الربح،  في  طامعني 
ما ميكننا فعله مبا لدينا. استخدم املال في خدمة 
اهلل والناس وال حتاول أبًدا أن تستخدم اهلل أو الناس 
قسًما  سوى  ليس  فاملال  املال!  على  للحصول 
ضئياًل من النجاح، لكننا نحتاجه، وليس من اخلطأ 

أن نسأل اهلل أن يعطيه لنا بوفرة.
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فكر في األمر
ه سليم ومتوازن من جهة النجاح؟ هل لك توجُّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال للمزيد من أساليب التفكير االحتياجية
لدى  التي  بالوفرة  الكثيرون في االستمتاع  يفشل 
»أنا  تفكير  بأسلوب  يفكرون  ألنهم  لهم؛  اهلل 
محتاج«. إنهم يخافون دائًما من أنه لن يكون لهم 
ما يكفي من املصادر التي يحتاجون إليها أيًّا كانت؛ 
ما  لعمل  يكفي  مبا  أقوياء  أنهم  ال يصدقون  فهم 
املال  لهم  سيكون  أنه  يصدقون  وال  عمله،  يلزم 
الكافي لتسديد التزاماتهم املالية، وال يصدقون أن 
إنهم  شيخوختهم،  في  بهم  سيعتني  من  هناك 
يستطيعون  وال  وظائفهم  يفقدوا  أن  من  يخافون 
العثور على غيرها. في احلقيقة، قد يكون معظم 
يشعرون  إنهم  باخلوف.  محكوًما  تفكيرهم 
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باالحتياج إلى املزيد من األصدقاء، واملزيد من البة، 
لديهم  الذين  الناس  هؤالء  الطاقة.  من  واملزيد 
أسلوب تفكير »أحتاج، أحتاج، أحتاج« هذا يشعرون 
بالعوز روحيًّا وفكريًّا وجسديًّا وماليًّا واجتماعيًّا. رمبا 
شعروا  قد  االحتياج  مبشاعر  املُبَتلون  هؤالء  يكون 
ا عند نقطٍة ما من حياتهم.  باالحتياج حقًّ أحيانًا 
وهذه اخلبرات جتعلهم يخافون من العوز أو اخلسارة، 
ويجعلهم اخلوف يفكرون في أنه لن يكون لهم  ما 
يكفي أبًدا، ولهذا فقد يبدأون أيًضا في عيش حياة 

ضيقة األفق وشحيحة.

القرن  من  الثالثينيات  في  العظيم  الكساد  أنتج 
العشرين جياًل كاماًل من الناس الذين كانوا خائفني 
هذه  تركت  والعوز.  اخلسارة  من  رهيب  بشكل 
الفترة املأساوية من التاريخ أثرًا يتعذر إلغاؤه على 
يفعلون  حياتهم  بقية  قضوا  الذين  الناس،  بعض 
أشياء مثل ادخار قطع صغيرة من ورق األلومنيوم؛ 
ألنهم كانوا يتذكرون أوقات الشح املرعبة، األوقات 
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التي لم يكن ممكنًا لهم أن يجدوا ما يستهلكونه 
مرة أخرى. عندما عادت أيام الرخاء، فشل الكثيرون 
أثناء  كونَّنوها  التي  تفكيرهم  أساليب  جتديد  في 
عوز،  مرحلة  في  فيه  جنتاز  وقت  أي  في  الكساد. 
األوقات  هي  هذه  لكن  خائفني،  نصير  أن  يسهل 
التي نستطيع فيها أن نثق في اهلل خاللها في أنه 
سيسدِّد احتياجاتنا. إذا كنت متر حالًيا بوقت حتوُّل 
عك بشدة على أن تدرك أنه سوف  اقتصادي، أشجِّ
ينتهي حتًما وسوف تدخل إلى موسم جديد. ابقَ 
واثًقا في اهلل في أنه سيساعدك، وتوقنَّع بجرأة أن 
تنجح في كل مجاالت احلياة. إذا كنت بحاجٍة إلى 
وظيفٍة، فتوقع من اهلل إذًا أن يحسن إليك عندما 

تبحث عن وظيفة.

هات  يشعر البعض باالحتياج بسبب أحوال أو توجُّ
آخرون  ويشعر  فيها،  نشأوا  التي  العائالت  في 
باالحتياج بسبب خبرات شخصية عانوا منها من 
الناس  جتعل  وغيرها  الظروف  هذه  كل  اخلسارة. 
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يخافون من أنه لن يكون لهم ما يكفي. ليس هذا 
هو ما يريده اهلل؛ إنه ال يريدنا أن نحيا في خوف من 
نَّ يكون لدينا ما نحتاجه.  خسارة ما لدينا أو من أال
في احلقيقة، أعتقد أن التصرف كما لو أن اهلل لن 
يسدِّد احتياجاتنا أو أنه ال يريد أن تُسدنَّد احتياجاتنا 
خالل  من  عليه  نثني  أن  يجب  له.  مهني  أمر  هو 
تصديق أنه صالح ومن خالل توقع أنه سوف يسدِّد 

احتياجاتنا بحسب مواعيد كلمته.

هو  إليه  نحتاج  ما  لنا  يكون  لن  أنه  من  اخلوف  إن 
الباب  نفتح  أن  ميكننا  إبليس.  يريده  ما  بالضبط 
ملشيئته من خالل اخلوف متاًما كما ميكننا أن نفتح 

الباب ملشيئة اهلل من خالل اإلميان.

أثناء سنوات مراهقتي وشبابي، كان علينَّ أن أعتني 
بنفسي؛ لم يكن باستطاعتي أن أطلب من والدينَّ 
أي شيء أكثر مما لدينَّ على اإلطالق؛ بسبب اإلساءة 
لو طلبت شيًئا من  أختبرها.  التي كنت  اجلنسية 
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ما، فلكي  نوٍع  دائًما »مقاباًل« من  أبي، كان يطلب 
أو  نفسي،  أعول  إما  كنت  املوقف  هذا  أجتنب 
ا أريده. تركتني هذه الفترة من حياتي  أستغني عمنَّ
لهذا  يكفيني،  ما  لي  يكون  أال  من  خوف  في  وأنا 
فعندما كنت أحصل على أي شيء، كنت أخشى أن 
أستخدمه خوًفا من أنه لن يوجد في حالة الطوارئ 
في  أعيش  كنت  إنني  تقول  أن  ميكنك  احلقيقية. 
خوف عظيم. كنت خائفًة من أال يكون لي أبًدا ما 
أحتاج إليه، وحتى عندما كنت أحصل عليه، كنت 
أخاف من أن أستخدمه أو أستمتع به. كان إدراك أن 
اهلل يَُسر بأن يعولني وأنه كان يريدني أن أستمتع 
أن  ويجب  لي،  بالنسبة  مذهاًل  أمرًا  لي  يعطيه  مبا 
أعترف أنني استغرقت وقًتا حتى أكون قادرةً على أن 

ِّي أسلوب تفكير جديد في هذه املنطقة. أمن

إبليس  وأن  املعركة،  ساحة  هو  الذهن  أن  تذكر 
تلك  أذهاننا،  في  اخلاطئة  األفكار  يضع  أن  يحب 
أن  أمل  على  اهلل،  مع كلمة  تتفق  ال  التي  األفكار 
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في  واقًعا  تصير  أن  إلى  طوياًل  وقًتا  فيها  نتأمل 
كل  واستأسر  اخلاطئة  األفكار  هذه  اهدم  حياتنا. 
2 كورنثوس  )انظر  إلى طاعة يسوع املسيح  فكر 
أنك  على  نفسك  في  فكِّر  هذا  من  وبداًل   .)5  :10
ازرع  يعوله.  بأن  ويَُسر  يحبه اهلل  ابنٌ هلل، شخص 
زرًعا جيًدا من خالل مساعدة اآلخرين الذين لديهم 
احتياج، وقل أشياء تبني بداخلك صورة الشخص 
الشخص  صورة  من  بداًل  املسدنَّدة  االحتياجات  ذي 
التاج دائًما. فيما يلي قائمة باألشياء التي قد تود 

التفكير فيها وتكرارها على نفسك:

في  اهلل  غنى  بحسب  مسدنَّدة  احتياجاتي  كل   •
املسيح يسوع )انظر فيلبي 4: 19(.

)انظر  لآلخرين  بركًة  ويجعلني  يباركني  اهلل  إن   •
تكوين 12: 2(.

مهزوزًا  ملبًدا  جيًدا  كياًل  وأُعَطى  أعطي  إنني   •
فائًضا )انظر لوقا 6: 38(.

• يعطيني اهلل بغنى وبال توقف كل شيء للتمتُّع 
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)انظر 1 تيموثاوس 6: 17(.
مزمور  )انظر  بنجاحي  يَُسر  وهو  أخدم اهلل  إنني   •

.)27 :35

إننا ننال من اهلل بحسب إمياننا، لهذا فمن الضروري 
ي أسلوب التفكير الصحيح في  بالنسبة لنا أن ننمِّ
منطقة إعالة اهلل لنا. ال ترَض بالعوز في حياتك، 

بل توقع الوفرة وفًقا لكلمة اهلل.

فكر في األمر
هل أدى االحتياج في حياتك في فترٍة ما إلى تكوين 

اخلوف من أنك لن يكون لك ما يكفي أبًدا؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توقعات عظيمة
»ابدأ  يقول:  الذي  القدمي  األملاني  املثل  أحب  كم 
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احلرص  إن  اخليط«.  اهلل  يوفِّر  وسوف  النسيج  في 
أساليب  أية  وإزالة  اهلل،  في  واثقني  نكون  أن  على 
تفكير »احتياجية« قد تكون لدينا، وتنمية أسلوب 
تفكير الوفرة، والتوقع القوي أن اهلل سيكون وفيًّا 
الباَب هلل  لطبيعته ويسدِّد كل احتياجاتنا، يفتح 
أن يعمل في حياتنا. يعلِّمنا الكتاب املقدس أن اهلل 
ينتظر لكي يبارك الناس، لكنه يبحث عن شخص 

يتوقع إحسانه )انظر إشعياء 30: 18(.

أحيانًا ال نتوقع أي شيء، بل ننتظر فقط لنرى ما 
توقُّع  فخ  في  نقع  قد  أخرى،  أوقاٍت  في  سيحدث. 
مرارًا كثيرةً  األمل  تعرضنا خليبة  ألننا  االمل  خيبة 
أينَّ شيء صالح.  نرجو  أن  من  ونخشى  املاضي  في 
وبسبب الصدمات التي اختبرتها في بداية حياتي، 
نظرتي  في  السلبية  غاية  في  ألصبح  كبرت  فقد 
وكنت  التالية،  الكارثة  أنتظر  دائًما  كنت  للحياة. 
أتوقعها أن تكون قريبة جدًّا. إنني سعيدة للغاية؛ 
أن حتدث أشياء  بقوة  أتوقع  أن  ألن اهلل قد علنَّمني 
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التحدِّيات،  من  حياتي  تخلو  ال  حياتي.  في  صاحلة 
األمور  من  بكثير  أكثر  صاحلة  بأمورٍ  أمتتع  لكنني 
أتوقع املشكالت، كنت غالًبا  الرديئة. عندما كنت 
أحصل عليها، لكنني اآلن أتوقع اخلير، وغالًبا أحصل 
مما  أفضل  هو  ما  على  أيًضا  أحصل  أحيانًا  عليه. 
كنت أرجوه أو أتوقعه؛ ألن هذا هو اهلل. إنه يعطينا 
أن  على  جنرؤ  ما  كل  ويتخطى  يفوق  مبا  جدًّا  أكثر 
نرجوه أو نطلبه أو نفكر فيه )انظر أفسس 3: 20(.

أن  عك على  أن تشجِّ أرجو  بقصٍة،  أشاركك  دعني 
تصدق أن اهلل ميكنه أن يفعل ألجلك أكثر مما تعتقد. 
إدموند  رجل اسمه  األهلية، كان هناك  احلرب  قبل 
والسكر على  للملح  يدير عماًل جتاريًّا  ماكيلهيني 
جزيرة آفري في والية لويزيانا. أجبره غزو الوحدة عام 
1863م، على أن يترك بيته وعمله التجاري، وعندما 
عاد في عام 1865م، وجد أن حقول السكر وأعمال 
رت بالكامل. لم يتبقنَّ له شيء تقريًبا ـ  امللح قد دُمِّ
فيما عدا بعض الفلفل احلار الذي كان الزال ينمو 
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الفلفل، ليرى  في حديقته. بدأ ماكيلهيني يجرِّب 
مذاقًا  تضيف  صلصة  يصنع  أن  بإمكانه  كان  إن 
تُعرف  لديه.  كانت  التي  البسيطة  األطعمة  على 
2008م،  عام  وفي  تاباسكو،  باسم  اآلن  صلصلته 
عائلة ماكيلهيني  الزالت  التي  الصلصة  احتفلت 

تنتجها بعيدها األربعني بعد املائة.

وكان  احلرب،  في  شيء  كلنَّ  ماكيلهيني  فقد  لقد 
فقد  يحدث؛  لم  هذا  لكن  ر،  تُدمنَّ أن  حلياته  ميكن 
اعتنى اهلل به، وسوف يعتني اهلل بك أنت أيًضا إذا 

لم تستسلم.

كلنَّ  بوفرٍة  يسدِّد  اهلل  »إن  والقول:  التامل  في  ابدأ 
احتياجاتي. إنني أتوقعه أن يعولني في كل مجاالت 
حياتي. إن لديه خطًة صاحلًة لي وأنا أتوقع مستقباًل 
عظيًما«. انظر إلى نفسك على أنك شخٌص يعمل 
القرارات  التِّخاذ  الالزمة  اإلجابات  ولديه  باحلكمة 
أنك  على  نفسك  إلى  انظر  احلياة.  في  الصحيحة 
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صدِّق  واحليوية.  بالطاقة  ممتلئ  سليم  شخص 
توقع  اجليدة.  األفكار  من  الكثير  ولديك  مبدع  أنك 
ويكون  االجتماعية  املناسبات  إلى  دعوتك  تتم  أن 
لديك الكثير من األصدقاء، وتكون لك أيًضا عائلة 
منه؛  أمورًا صاحلة  تتوقع  أن  يريدك  اهلل  إن  ُمحبة. 
أفكارًا  لديه  إن  قائاًل   )11  :29 )إرميا  في  يَِعد  فهو 
وخطًطا نحوك وهي خير وليست شرًّا. خذ كالمه 
على محمل اجلد، ولتكن لك توقُّعات عظيمة فيه.

فكر في األمر
ما الذي تتوقعه؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يريد اهلل أن يباركك
تعلنَّم البعُض أن األلم واالحتياج هما فضيلتان في 
التحلِّي  على  القدرة  أن  صحيح  املسيحية.  احلياة 
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وأمر  فضيلة  هو  األلم  أوقات  أثناء  حسن  ه  بتوجُّ
هي  ليست  املتواصلة  املعاناة  أن  إال  للغاية،  مهم 
إنه  بولس  الرسول  قال  شخص.  ألي  اهلل  مشيئة 
عاش أوقاتًا من اإلذالل وأوقاتًا من الوفرة. سوف منر 
ويجب  بل  ميكننا،  لكن  احلياة  هذه  في  بصعوبات 
علينا، أن نتوقع إنقاذ اهلل وعائًدا من احلياة الوافرة.

بخيل  إله  أنه  على  اهلل  إلى  أبًدا  ننظر  أال  يجب 
هناك  بالتأكيد  إليه.  نحتاج  شيء  أينَّ  عنا  ميسك 
نريده،  نريده عندما  أوقات ال نحصل فيها على ما 
لكن إذا حدث هذا، فإن اهلل لديه سبب صالح؛ رمبا 
ال يكون التوقيت صحيًحا، أو أننا لسنا ناضجني مبا 
يكفي للتعامل مع األمر بعد، أو أن لديه في فكره 
ما هو أفضل لنا، شيًئا ال نعرف كيف نطلبه، لكن 
ال يكون هذا أبًدا ألنه ال يريدنا أن ننال البركة؛ فهذا 

الفكر ببساطة ال يتنَّفق مع شخصيته.

إذا كانت لديك أية شكوك أو أسئلة بشأن حقيقة 
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أن اهلل يريد أن يباركك، فإنني أريد أن أساعدك ألنني 
أريدك أن تتنَّفق معه في هذه املنطقة من حياتك. 
وأفضل طريقة لفعل هذا هو بأن أبنيِّ لك ما يقوله 
حتوُّاًل  حُتِدث  لكي  إن كلماته ممسوحة  نفسه.  اهلل 
في تفكيرك وتغيِّر حياتك، لذا أريدك أن تلقي نظرةً 
على هذه الكلمات، وتطلب من اهلل أن يستخدمها 
رغبته  في  الكاملة  الثقة  مكان  إلى  ينقلك  لكي 

في أن يعولك وأن يباركك بوفرة.
فِيهِ  تَلَْهُج  بَْل  َفِمَك,  ِمنْ  ِريَعِة  الشنَّ َهِذِه  ِسْفرُ  يَبْرَْح  • "الَ 
َمكُْتوٌب  ُهَو  َما  كُلِّ  َحَسَب  لِلَْعَمِل  َظ  لَِتَتَحفنَّ وََلْيال,  نََهارًا 

نََّك ِحيَنِئٍذ تُْصِلُح َطِريَقَك وَِحيَنِئٍذ تُْفِلُح" فِيهِ. ألَن

)يشوع 1: 8(.
حسد(  وموضع  وناجح،  ومحظوظ،  )سعيد،  "ُطوبَى   •
فِي  َلِكنْ  األَْشرَارِ...  َمُشورَِة  فِي  يَْسُلْك  َلْم  النَِّذي  نَُّجِل  لِلر

)وصايا اهلل وتوجيهاته  نَّتُُه وَفِي نَاُموِسهِ  نَّبِّ َمَسر نَاُموِس الر

يَنَْجُح  يَْصَنُعُه  َما  وَكُلُّ  وََلْيال...  نََهارًا  يَلَْهُج  وتعاليمه( 

ل وينضج[" ]يتكمنَّ
)مزمور 1: 3-1(.
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نَّبُّ رَاِعينَّ ]يطعمني، ويرشدني، ويحميني[ • "اَلر
َفالَ يُْعِوزُنِي َشيٌْء" 

)مزمور 23: 1(.
يسألون  )من  َطالُِبو  ا  وَأَمنَّ وََجاَعْت  اْحَتاَجْت  "األَْشَباُل   •
سلطان  على  وبناًء  احتياجهم  ]بحق  نَّبِّ  الر ويطلبون( 

كلمته[ َفالَ يُْعِوزُُهْم َشيٌْء ِمَن اخْلَْيِر" 

)مزمور 34: 10(.

نَّبُّ امْلَْسرُورُ بَِسالََمِة )جناح( َعبِْدِه" ِم الر • "لَِيَتَعظنَّ
)مزمور 35: 27(.

َمَع الِْكَبارِ"  َغارَ  نَّبِّ الصِّ • "يَُبارُِك ُمتنَِّقي الر
)مزمور 115: 13(.

ُلوا زَنَابِقَ احْلَْقِل... الَ تَتَْعُب واَلَ  وَن بِاللَِّباِس؟ تَأَمنَّ • "ومَِلَاذَا تَْهَتمُّ
تَْغِزُل... َفإِْن كَاَن ُعْشُب احْلَْقِل النَِّذي يُوَجُد الَْيوَْم وَيُْطرَُح غًَدا 

يُلِْبُسكُْم  ِجدًّا  بِاحْلَِريِّ  أََفَلْيَس  َهكَذَا   ُ يُلِْبُسُه اهللنَّ التنَّنُّورِ  فِي 

أَنُْتْم يَا قَِليِلي اإلمِيَاِن؟" 

)متى 6: 30-28(.
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َفَقدْ  أَنَا  ا  وَأَمنَّ وَيُْهِلَك  وَيَذْبََح  لَِيْسِرَق  نَّ  ِإال يَأْتِي  الَ  ارُِق  • "اَلسنَّ
َلُهْم  وَلَِيكُوَن  بها(  )ويستمتعوا  َحَياةٌ  َلُهْم  لَِتكُوَن  أَتَْيُت 

أَْفَضُل )احلياة املمتلئة إلى درجة الفيضان("

)يوحنا 10: 10(.

فكر في األمر
القسم  هذا  في  الواردة  الكتابية  األجزاء  من  أي 
تتحدث إلى قلبك أكثر من غيرها أو تبدو مناسبًة 

لك أكثر في الوقت احلالي؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عك أن حتفظها عن ظهر قلب وتتأمل فيها أشجِّ

لقد تعلمت الدرس

املقدسة  واآليات  قوة كلمة اهلل  قدرة  أعرف جيًدا 
مثل هذه املذكورة سابًقا على إحداث تغيير كامل 
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الكثيرين،  مثل  كنت،  بها.  نفكر  التي  للطريقة 
في  رئيسيًّا  دورًا  اهلل  كلمة  تؤدي  أن  إلى  بحاجٍة 
تفكيري في منطقة البركات واإلعالة. قبل أن أفهم 
قوة األفكار والكلمات واألفعال، كان لدينَّ ما أسميه 
»الروح الرخيصة«. كنت دائًما أدفع أقل ثمن ممكن 
التنزيالت  عند  أتسوق  كنت  أشتريه.  شيء  لكل 
على أصناف محدودة، وفي متاجر التخفيضات، بل 
وأنبش حتى في »سلة املرجتعات« في متجر البقالة، 
على أمل أن أجد تنزيالت وأجد عروًضا جيدةً. كنت 
أشتري اخلبز املنتج في اليوم السابق واألغراض التي 
ليس لها ماركات. قد تقول: »لقد كنِت اقتصاديًة، 
ال  أنه  هي  بالتأكيد  واإلجابة  هذا؟«   في  اخلطأ  ما 
هي  املشكلة  اإلطالق.  على  خطأ  هذا  في  يوجد 
أنني كنت أتخطى التصرف االقتصادي؛ فقد كنت 
ل  أنظر إلى نفسي على أنني لن أستطيع أبًدا حتمُّ
أنني  من  بخوٍف  أحيا  كنت  اجليدة.  األغراض  نفقة 
ولن جند  نفلس  لدينَّ، فسوف  الذي  املال  أنفقت  إذا 

مااًل كافًيا.
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وجهة  من  املوقف  إلى  ينظر  كان  فقد  زوجي،  أما 
النظر املناقضة متاًما؛ حيث لم يكن ينفق مااًل ليس 
أبًدا  يخاف  يكن  فلم  املال،  له  توفر  إذا  لكن  لديه، 
من أن يشتري ما كان بحاجٍة إليه، وكان يؤمن دائًما 
ل تكلفتها  باحلصول على أفضل نوعية ميكنه حتمُّ
عليه.  يعثر  أن  ميكنه  شيء  أرخص  شراء  من  بداًل 
بالتحديد، وفي  املوضوع  اختلفنا كثيرًا بشأن هذا 
قال  مني،  باإلحباط  يشعر  كان  بينما  األيام،  أحد 
ا ما لم  يباركنا حقًّ أن  أبًدا  لي: »لن يستطيع اهلل 
أصابني  وقد  الرخيص«.  ه  التوجُّ هذا  من  نتخلص 
ما قاله بالغضب، لكنه كان على حق! ال ميكن أن 

يعطينا اهلل الوفرة إذا لم تكن لدينا رؤية عنها.
فيه  تعلنَّمت  الختبارٍ  تعرنَّضنا  أخرى،  مناسبٍة  في 
درًسا قيًِّما آخر؛ كنا بحاجٍة إلى سيارٍة جديدٍة. كنت 
أريد نوًعا معينًا، لكننا عندما ذهبنا لنرى السيارات 
ًـّا.  املعروضة، خفت من أن أشتري ما كنت أريده حق
أن  يجب  بأننا  شعرت  إنني  قلت  هذا،  من  وبداًل 
في  قويٍة  برغبٍة  ديف  أرخص. شعر  مودياًل  نشتري 
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أن نحصل على السيارة التي كنت أريدها؛ ألنه كان 
ل تكلفتها. وفكرت أنه بالرغم من أننا  بإمكاننا حتمُّ
منلك ثمنها، إال أنه سيتوفر لدينا مال أكثر كل شهر 
إذا رضيت بالسيارة التي لم تكن تقريًبا تعجبني، 

لكنني كنت أعرف أنني أستطيع التعايش معها.
أكثر  ا  حقًّ أريدها  كنت  التي  السيارة  قسط  كان 
مبقدار حوالي خمسني دوالرًا شهريًّا من السيارة التي 
كنت سأرضى بها، وفي النهاية، فاز ديف وحصلنا 
وشعرت  السيارة  أحببت  األغلى.  املوديل  على 
ا في قيادتها. ولدهشتي، فبعد حوالي  بالرضا حقًّ
أسبوعني من شرائنا لها، تلقيت عالوةً غير ُمتوقنَّعة، 
وما حصلت عليه فعليًّا، بعد استقطاع الضرائب، 
شهر. كل  بالتمام  دوالرًا  خمسني  حوالي  كان 

ه »الرخيص« الذي وصفته في هذه  كان هذا التوجُّ
القصة يؤثر على كل جانٍب من حياتي؛ حيث كنت 
أفكر بنفس الطريقة التي فكرت بها في السيارة 
باستمرار  نفسي  مع  وأفكر  الوقت،  طوال  كثيرًا 
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أريده  كنت  مما  أقل  تأخذ  أو  تشتري  أن  لها  وأقول 
أنني  النتيجة  وكانت  تكلفته.  ل  حتمُّ وأستطيع 
كنت دائًما أشعر بأنني محرومة، لكنني في الواقع، 
يستخدم  اهلل  بأن  أؤمن  إنني  نفسي.  أحرم  كنت 
منط  من  التخلُّص  على  يساعدني  لكي  املوقف 
اآلن  بشدة  أؤمن  وأنا  هذا.  الصحي  غير  التفكير 
أنني لو كنت قد رضيت بالشيء الذي ظننت أنني 
أبًدا  حصلت  قد  كنت  ملا  معه،  التعايش  ميكنني 
على العالوة التي تلقيتها. كثيرًا جدًّا يريد اهلل أن 
يعطينا إحدى رغبات قلوبنا وال يستطيع أن يفعل 
أنها جيدة  نعتقد  إننا  ننالها.  أن  نرفض  ألننا  هذا؛ 
أن  باجتهاد  نحاول  أو  لنا  بالنسبة  الالزم  من  أكثر 
نعتني مبستقبلنا للدرجة التي نحيا فيها في خوٍف 
وال نستخدم ما قد أعطاه اهلل لنا لكي نستمتع 

به في احلاضر.

عن  البحث  أن  أعني  ال  إنني  واضحًة:  أكون  دعني 
معارض  إلى  الذهاب  أن  أو  سيئ،  شيء  العروض 
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رخيًصا.  ًها  توجُّ لدينَّ  أن  يعني  املسَتعَملة  األشياء 
آخر،  شخص  أي  مثل  اجليدة  التنزيالت  أحب  إنني 
لكنني لم أعد أدعها تتحكم في كل مشترياتي. 
لدينَّ صديقة جميلة تذهب إلى متاجر إعادة البيع 
في  النهار  معظم  ووالدتها  هي  تقضي  كهوايٍة. 
االنتقال من مكاٍن إلى آخر، وتذهلني العروض التي 
حتصالن عليها. إنهما مترحان وتستمتعان باألمر، وال 

تفعالن هذا بدافع اخلوف كما كنت أنا أفعل.

ينفق  أن  أقترح  ال  أنني  أيًضا  ح  أوضِّ أن  أريد  كما 
ديونًا  لون  يتحمنَّ أو  ميتلكونه  ال  الذي  املاَل  الناُس 
تكلفتها؛  ل  حتمُّ ميكنهم  ال  أشياء  يشتروا  لكي 
أن  دائًما  علينا  يجب  املالية،  مبواردنا  يتعلق  ففيما 
ندنَّخر بعض املال، ونعطي بعضه، وننفق بعضه. ال 
تنفق أبًدا كل ما لديك، لكن ال تخف من إنفاق ما 
األشياء  إنفاقه لكي حتصل على بعض  إلى  حتتاج 
املشتريات  بشأن  صلِّ  بها.  تستمتع  سوف  التي 
يوافق  اهلل  أن  وتؤمن  املال  لديك  كان  وإذا  الكبرى، 
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على الغرض الذي تخطط لشرائه، فافعل هذا دون 
خوف أو شعور بالذنب.

ع بشدة أي شخص لديه نفس املشكلة  إنني أشجِّ
النظر  في  »ابدأ  له:  وأقول  منها  أعاني  التي كنت 
ويجب  قيمة  ذو  إنك  جديدٍة؛  بطريقٍة  نفسك  إلى 
أن حتصل على أشياء جميلة. يريد اهلل أن يباركك، 
إلى  انظر  صحية.  ذاتية  صورة  إلى  بحاجة  لكنك 
اهلل  إن  قل  مسدنَّدة،  احتياجاتك  أن  على  نفسك 
يسددها، واستعد لكي تصعد إلى مستوى جديد 

من الوفرة في حياتك«.

فكر في األمر
ه رخيص«؟ هل يوجد لديك »توجُّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تفكير  أسلوب  تنمية  في  تبدأ  أن  ميكنك  كيف 
الوفرة؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كن مؤهل لتسدد احتياجات غيرك
عندما أحتدث عن النجاح واالزدهار، أحب أن أقول إننا 
بحاجة إلى أن منتلك »النجاح ذا الهدف«. إن اهلل ال 
لني  يريدنا أن نكون محتاجني، ويريدنا أن نكون مؤهنَّ
ميكننا  وال  احتياج،  لديهم  الذين  الناس  لنساعد 
العوز.  هو  نختبره  ما  كل  كان  إذا  هذا  نفعل  أن 
عندما ال يكون لدينا ما يكفي لتسديد احتياجاتنا 
ل  نتحمنَّ الذين  اآلخرين  أو  عائالتنا  واحتياجات  نحن 
أن  للغاية  الصعب  من  فسيكون  مسؤوليتهم، 
نساعد اآلخرين التاجني. وهذا أحد األسباب التي 

ألجلها يَِعد اهلل بأن يعولنا وأن يفعل هذا بوفرة.

ًِّنَّ
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والصحة  القوة،  إلى  نحتاج  اآلخرين،  نساعد  لكي 
اجليدة، وصفاء الذهن. نحتاج إلى املال لكي نساعد 
من لديهم صعوبات مالية. ونحتاج إلى الثياب لكي 
نستطيع مشاركتها مع من يحتاجون إليها. في )2 
ُ قَادِرٌ أَْن  كورنثوس 9: 8( يعلِّمنا بولس قائاًل: »وَاهللنَّ
يَِزيَدكُْم كُلنَّ نِْعَمٍة )كل إحسان وبركة أرضية(، لِكَيْ 
َشيٍْء  كُلِّ  فِي  ِحنٍي  كُلنَّ  اكْتَِفاٍء  كُلُّ  وََلكُْم  تَكُونُوا 
أو  أية مساعدة  ]متتلكون ما يكفي كي ال تطلبوا 
خيري[«.  وتبرع  صالح  عمل  لكل  وفرة  ولكم  دعم 
تقول اآليات التالية إن اهلل يعطي بذارًا للشخص 
 .)10  ،9  :9 2كورنثوس  )انظر  يزرع  أن  يرضى  الذي 
وهذا يعني أنك إذا كنت مستعدًّا لتشارك اآلخرين 
احتياجاتك  اهلل  يسدد  فلن  احتياجاتهم،  وتسدِّد 
فقط، بل سوف يعطيك وفرةً من املوارد حتى يكون 

باستطاعتك دائًما أن تعطي.

ي أسلوب تفكير أنك معطاء  عك على أن تنمِّ أشجِّ
التاجني  وعن  بها  تعطي  طرق  عن  ابحث  سخي. 



115

الذين ميكنك أن تعطيهم. كلما مددت يد املساعدة 
أكثر لآلخرين، زادت سعادتك. قال يسوع إن الفقراء 
ويوجد   ،)11  :26 متى  )انظر  حني  كل  في  معنا 
بالكتاب املقدس أكثر من ألفي نص كتابي يتعلق 
مبسؤوليتنا جتاه الفقراء والتاجني. ادرس ما يقوله 
الكتاب املقدس عن تدبير اهلل وانظر لنفسك على 
شخًصا  وليس  االحتياجات  يسدد  شخص  أنك 

محتاًجا.

كان  »]ماذا  داود:  امللك  قال  التوقع.  ه  بتوجُّ عش 
نَّبِّ فِي  نَِّني آَمنُْت بِأَْن أَرَى ُجودَ الر سيحدث لي[ َلواْلَ أَن
ال  بتوقع  والعيش   .)13  :27 )مزمور  األَْحَياِء!«  أَرِْض 
هو  الذي  االستحقاق،  بإحساس  العيش  يساوي 
التوقُّع بأننا نستحق كل شيء دون فعل أي شيء. 
إننا ال نستحق أي شيء من اهلل، لكنه في رحمته 
أن  ميكننا  حتى  مقدس  توقع  في  نعيش  أن  يريدنا 

نستقبل أفضل ما لديه.
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يعجبك  ال  بشيء  ترَض  ال  لكن  العروض،  توقع 
كان  إذا  أقل  بسعر  عليه  حتصل  لكي  فقط  ا  حقًّ
ترغب  أكثر وحتصل على ما  تدفع  أن  باستطاعتك 
ا. إليك مثال عن هذا: ميكنني أن أتذكر أنني  فيه حقًّ
ا في  ذهبت ألشتري حذاًء، ووجدت ما أعجبني حقًّ
املتجر األول، لكن مبا أنه لم يكن عليه تخفيضات، 
من  الذهاب  في  أكثر  ساعات  بضع  قضيت  فقد 
أرخص.  متجر آلخر في محاولة ألجد حذاًء بسعر 
وعندما أدركت أخيرًا ما كنت أفعله، أصبح واضًحا 
هي كان أحمق؛ ألنني حتى إذا وجدت حذاًء  لي أن توجُّ
بنقود أقل، فإنني قد أنفقت بالفعل ما ادخرته في 
إليه  أنظر  كنت  ا  عمنَّ باحثًة  البنزين  وثمن  الوقت 
على أنه فرصة. ليس هذا فقط، بل إنه نادرًا ما كان 
سيعجبني مثل احلذاء األول وسينتهي بي احلال وأنا 
قد عشت محتاًجا  إذا كنت  باحلرمان. حتى  أشعر 
طوال حياتك، ميكن لهذا أن يتغينَّر إذا قمت بدورك. 
ودورك هو أن تطيع اهلل، وتزرع بذارًا جيدة، وتكون لك 
رؤية الوفرة، وتفكر وتقول األشياء الصحيحة التي 
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ما  كل  افعل  مثابرًا.  وتكون  اهلل،  كلمة  مع  تتفق 
حتتاج لفعله اآلن؛ ألنك ال ميكنك أن تنفق ما ليس 

لديك، لكن ال تصدق أنك عالق هناك إلى األبد.

إبليس  فيها  يحارب  مهمة  منطقة  هذه  أن  أؤمن 
أن  يريدنا  إنه  مخدوعني؛  الناس  يُبقي  لكي  بقوة 
شفقًة  النهاية  في  يُنتِج  هذا  ألن  باحلرمان  نشعر 
الرضا.  بعدم  ا  عامًّ وشعورًا  وحسًدا،  الذات،  على 
يجب أن تكون مستعدًّا للمثابرة في تنمية أسلوب 
تقكير جديد في هذه املنطقة. تأمل في هذا الفكر 
واعترف به: »إن اهلل يسدد كل احتياجاتي بوفرة«. 
ي أسلوب تفكير  وإذ تستمر تفعل هذا، سوف تنمِّ

صحيًّا سوف ميكِّنك من أن تنجح في كل اجلوانب.

يوضح اجلزء الكتابي التالي ما يريد اهلل أن يفعله 
عك على أن تقرأه وتراه على أنه رسالة  ألجلك. أشجِّ
شخصية من اهلل لك. دعه يغوص في قلبك ويغيِّر 
ي أسلوب تفكير مبنيًّا  تفكيرك. إن أمكنك أن تنمِّ
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على احلق الوارد في هذه اآلية، فسوف جتد نفسك 
تتبارك أكثر مما ظننت أنه ممكن.

ومشتاقًا  وناظرًا  ]متوقًعا  نَّبُّ  الر يَنَْتِظرُ  »وَلِذَلَِك 
نََّف َعَلْيكُْم. وَلِذَلَِك يَُقوُم لَِيرَْحَمكُْم ألَننَّ  بشدة[ لَِيَترَأ
وموضع  ومحظوظ،  )سعيد،  ُطوبَى  َحقٍّ.  ِإَلُه  نَّبنَّ  الر
باشتياق  ينتظرون  ]من  ُمنَْتِظِريهِ  جِلَِميِع  حسد( 
وفرحه،  وسالمه،  ومحبته،  وإحسانه،  نصرته، 

ورفقته غير املقطوعة التي ال يضاهيها شيء[!«
)إشعياء 30: 18(.

فكر في األمر
بركًة  ويجعلك  يباركك  سوف  اهلل  أن  تؤمن  هل 
لآلخرين؟ ما الذي لديك اآلن وميكنك أن تشارك به 

شخًصا آخر محتاًجا؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قوة من كلمة اهلل
فِي  اجمْلَِْد  فِي  ِغَناُه  بَِحَسبِ  اْحتَِياِجكُْم  كُلنَّ  ِإَلِهي  َفَيْمألُ   "

امْلَِسيِح يَُسوَع"

)فيلبي 4: 19(.

نَّبُّ امْلَْسرُورُ بَِسالََمِة )جناح( َعبِْدِه" ِم الر "لَِيَتَعظنَّ
)مزمور 35: 27(.

وبركة  إحسان  )كل  نِْعَمٍة  كُلنَّ  يَِزيَدكُْم  أَْن  قَادِرٌ   ُ "وَاهللنَّ
كُلِّ  فِي  ِحنٍي  كُلنَّ  اكْتَِفاٍء  كُلُّ  وََلكُْم  تَكُونُوا  لِكَيْ  أرضية(، 

َشيٍْء ]متتلكون ما يكفي كي ال تطلبوا أية مساعدة أو دعم 

ولكم وفرة لكل عمل صالح وتبرع خيري["

)2كورنثوس 9: 8(.

من  وافرة  ]بزيادة  وَأبَارِكََك  َعِظيَمًة  ًة  أمنَّ "َفأْجَعَلَك 
اخلير على  ]توزع  بَرَكًَة  وَتَكُوَن  اْسَمَك  َم  اإلحسانات[ وَأَعظِّ

اآلخرين["

)تكوين 12: 2(.
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-4-
إنني أعيش احلاضر 
وأستمتع بكل حلظة

" . نَبَْتِهُج وَنَْفرَُح فِيهِ نَّبُّ "َهذَا ُهَو الَْيوُْم النَِّذي َصَنَعُه الر
)مزمور 118: 24(.

والغد  »األمس حكاية،  تقول:  أحبها  هناك مقولة 
أنه  يعني  وهذا  عطية،  فهو  اليوم  أما  أحجية. 
حياتنا  من  حلظة  بكل  نستمتع  أن  يجب  هدية«. 
نستند  أن  ميكننا  ال  احلاضر.  على  مركزين  ونبقى 
على املاضي أو ننظر أبعد من الالزم إلى املستقبل، 
احلاضرة  اللحظة  أن  ندرك  أن  إلى  بحاجة  لكننا 
هي عطية اهلل لنا اآلن، لهذا فنحن بحاجٍة إلى أن 

نعيش فيها ونستمتع بها بالتمام.

واألربعني.  اخلامسة  سن  في  تزوجت  صديقة  لي 
كثيرًا  أنها  لدرجة  لها  ومشبًعا  رائًعا  زواجها  كان 
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ما كانت تقول إن زوجها هو هدية اهلل لها. في أحد 
جراحة  إلجراء  املستشفى  إلى  زوجها  دخل  األيام، 
يرجع  لم  متوقنَّع  غير  تلوث  بسبب  لكن  بسيطة، 
للبيت مرةً أخرى. كانت وفاته صدمًة رهيبًة وخيبة 
أمل مدمرة، لكنها سعيدة بسبب أنها استمتعت 
قضياها  التي  السنوات  أثناء  بالكامل  بزوجها 
بألم  حتيا  ال  ألنها  ألجلها؛  جدًّا  سعيدة  وأنا  مًعا. 
كثيرًا  الندم.  من  الكثير  إلى  باإلضافة  خسارتها 
جدًّا ما ينشغل الناس للغاية للدرجة التي جتعلهم 
يؤجلون االستمتاع بعائالتهم وأصدقائهم، وعندما 
يفوت األوان، يندمون على أنهم لم يختاروا اختيارات 

أفضل من هذا.

االختيار  هي  الندم  لتفادي  الوحيدة  الطريقة  إن 
عطية  هي  حلظة  كل  باحلاضر.  واالستمتاع  اجليد 
من اهلل. وأنا أبذل اجلهد لكي أركِّز على كل حلظة 
من حياتي وأستمتع بها، لكن فعل هذا كان رحلًة 
أن  ا  حقًّ علينَّ  كان  لي.  بالنسبة  وصعبًة  طويلًة 
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أجتهد لفعل هذا؛ ألنني بطبعي أحب التخطيط، 
للشيء  أخطط  نفسي  فسأجد  أنتبه،  لم  وإذا 
ما  بالطبع  وهو  احلالي،  للشيء  فعلي  أثناء  التالي 
يسرق مني اللحظة احلالية. وبالرغم من أن التركيز 
أيًضا على  أركز  أن  أنه يسهل علينَّ  إال  شيء جيد، 
عملي للدرجة التي جتعلني أفشل في االستمتاع 
عادةً  كنت  املثال،  سبيل  على  اللحظة.  بسحر 
أعمل عندما كان أوالدي صغارًا وكنت أجد صعوبةً 
باألشياء  أستمتع  لكي  أتوقف حلظة  أن  في  حتى 
اللطيفة التي كانوا يقولونها أو يفعلونها. فاتني 
الكثير من تلك اللحظات ولن أستعيدها مرةً أخرى. 
يجب أن نفرح باحلياة وبالناس الذين وضعهم اهلل 
بها،  نستمتع  لكي  موجودة  فاحلياة  طريقنا؛  في 

وليس لكي نخشاها أو نندم عليها.

أثناء نشأتي في بيت غير سليم، لم أكن أستمتع 
فيه باحلياة بكل تأكيد، حتولت إلى مدمنٍة للعمل، 
فعلي  في  وقدري  قيمتي  على  أعثر  أن  وحاولت 
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وليس في هويتي. وألن والدينَّ كانا يبدوان سعيدين 
أو  ما  أفعل شيًئا  فيها  التي كنت  األوقات  في  بي 
أنتج شيًئا ما أكثر من األوقات التي لم أكن أفعل 
فيها شيًئا، فقد اعتقدت أن اهلل كان أكثر سرورًا 

بي عندما كنت أفعل وأنتج أشياء.

وقد  للغاية،  متوترًا  نشأتي  بيت  في  املناخ  كان 
اختبرت الكثير من اخلوف. لم أكن أحظى بالكثير 
في  أصبحت  وعندما  طفولتي،  أثناء  املرح  من 
أن  باستطاعتي  يكن  لم  عمري،  من  العشرينات 
بالكامل  مسترخيًة  أو  سعيدةً  كنت  أنني  أتذكر 
على اإلطالق. وبسبب تعرضي لإلساءة، فقد ُسرقت 
مني طفولتي. أصبحت بالغةً، لكن لم تكن هناك 
باألطفال،  شبه  أي  فينَّ  يوجد  لم  بداخلي،  طفلة 
وليس هذا أمرًا صحيًّا. كل بالغ سليم يحتاج إلى 
أن يكون بداخله طفل سليم. البد أن نعرف كيف 
أيًضا  البد  لكن  املسؤولية،  نتحمل  وكيف  نعمل 
أال  بأنفسنا. يجب  نلهو ونستمتع  نعرف كيف  أن 
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تفوتنا أبًدا أية فرصة للضحك؛ ألنه يشبه الدواء، 
صحتنا  ذلك  في  مبا  كثيرة،  بطرٍق  يساعدنا  فهو 
اجلسدية. واملرح يجعل حتى املزيد من العمل مسرًّا 

وممتًعا بالنسبة لنا.
احلاضر  في  أحيا  إنني   – هذا  القوة  فكر  يستطيع 
إذا  ألنك  حياتك؛  يحوِّل  أن   – حلظة  بكل  وأستمتع 
تبدأ  فسوف  تفكيرك،  يغير  أن  ا  حقًّ له  سمحت 
حتى  متاًما.  جديدة  بطرق  بحياتك  االستمتاع  في 
إذا كنت تعتبر نفسك شخًصا »جادًّا«، أو في غاية 
فيجب  بشدة،  للمسؤولية  اًل  متحمِّ أو  التركيز، 
مبا  االستمتاع  في  وقًتا  تقضي  أن  هذا  مع  عليك 
التي  للدرجة  الالزم  من  أكثر  تنشغل  ال  تفعله. 

جتعلك ال تستمتع بكل جوانب حياتك.

فكر في األمر
ا اللحظة احلاضرة؟ إلى أي مدى تستمتع وحتيا حقًّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كثيرًا 
قلياًل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



126

ال أستمتع على اإلطالق ــــــــــــــــــــــــــ
إلى أي مدى تستمتع بالناس الذين في حياتك؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يريدك اهلل أن تستمتع بحياتك
بحياتك؟  تستمتع  أن  يريدك  اهلل  أن  تؤمن  هل 
بالطبع، يريد هذا. في احلقيقة، إن جزًءا من مشيئة 
هل  منها.  حلظة  بكل  تستمتع  أن  هو  لك  اهلل 
ألن  هذا؟  من  نًة  متيقِّ يجعلني  الذي  ما  تسألني 
امللك  كتب  مواضع.  عدة  في  هذا  تقول  كلمته 
سليمان، الذي يعتبر حكيًما جدًّا، في )جامعة 2: 
24( يقول: »َلْيَس لإِِلنَْساِن َخْيرٌ ِمنْ أَْن يَأْكَُل وَيَْشرََب 
عن(  الناجت  باخلير  )يستمتع  فِي  َخْيرًا  نَْفَسُه  وَيُِرَي 
ِ«. قال سليمان  نَُّه ِمنْ يَِد اهللنَّ تََعِبهِ رَأَيُْت َهذَا أَيًْضا أَن
إنك يجب أن تستمتع باخلير الناجت من تعبك. يبدو 
هذا وكأنه شيء يجب أن نفعله إراديًّا. ال يعني هذا 
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لكنه  إجازة،  أو  كبيرًا  احتفااًل  احلياة  كل  تصير  أن 
نستمتع  أن  نتعلم  أن  اهلل ميكننا  بقوة  أننا  يعني 
باحلياة كلها، حتى األشياء التي قد يعتبرها اآلخرون 
أسلوب  لديهم  الكثيرين  أن  أعتقد  ومملًة.  عاديًة 
ل« أقسام كبيرة من حياتهم  تفكير محاولة »حتمُّ
وال  حتيا  أن  مأساوي  أمر  أنه  أؤمن  لكنني  فقط، 
تستمتع بكل حلظة. أعترف بأن بعض األشياء تسر 
مشاعرنا أكثر من غيرها، لكننا ميكننا أن نتعلم أن 
نستمتع بحضور اهلل في كل شيء نفعله. حاول 
وأن  بأن اهلل معطاء،  اليوم  نفسك طوال  تذكِّر  أن 

اللحظة التي لديك اآلن هي عطية منه.

ككل  باحلياة  االستمتاع  مفهوم  مع  أصارع  كنت 
ا يقوله اهلل عن هذا، واآلن  إلى أن أجريت دراسًة عمنَّ
أعلم أن هذه مشيئته وأنني أحتاج إلى أن أستمتع 
الذي  أيًضا ألجل يسوع  باحلياة ألجل نفسي، لكن 
دفع ثمنًا غالًيا جدًّا حتى يكون مبقدوري أن أفعل هذا.

إلى  أتى  قد  أنه  أعلن  عندما  نفسه  يسوع  حتى 
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وَلَِيكُوَن َلُهْم  َلُهْم َحَياةٌ  األرض، قال: »أَتَْيُت لَِتكُوَن 
)يوحنا  تفيض(«  أن  إلى  متتلئ  التي  )احلياة  أَْفَضُل 
يَثُْبَت  لِكَيْ  بَِهذَا  »كَلنَّْمُتكُْم  أيًضا:  وقال   .)10  :10
ا  وتامًّ كاماًل  )يكون  َفرَُحكُْم  وَيُكَْمَل  فِيكُْم  َفرَِحي 
وفائًضا(« )يوحنا 15: 11(، و»اُْطُلُبوا تَأُْخذُوا لَِيكُوَن 
)يوحنا  كَاِماًل«  مسرتكم(  )سعادتكم،  َفرَُحكُْم 
)يوحنا  اآلب في  إلى  16: 24(. عندما صلى يسوع 
فرح:  لنا  يكون  حتى  احلقيقة  في  صلى   ،)13  :17
الَْعاَلِم  فِي  بَِهذَا  وَأَتَكَلنَُّم  ِإَلْيَك.  آتِي  ِّي  َفإِن اآلَن  ا  »أَمنَّ
يختبروا  ]حتى  فِيِهْم  كَاِماًل  َفرَِحي  َلُهْم  لَِيكُوَن 
استمتاعي  يكتمل  حتى  فيهم،  مًة  ُمتمنَّ مسرتي 
في نفوسهم، حتى تكون سعادتي بداخلهم، متأل 
ويصلِّي  يتكلم  نفسه  يسوع  كان  إذا  قلوبهم[«. 
أن  ألجلنا  رغبته  عن  القوية  الكلمات  هذه  مبثل 
نفرح، فكيف ميكننا أبًدا أن نشك في أن اهلل يريدنا 
كانت  إذا  بحياتنا؟  ونستمتع  سعداء  نكون  أن 
إذًا يوجد  باحلياة، فلماذا  أن نستمتع  لنا  رغبة اهلل 
هو  هذا  سبب  يكون  رمبا  وتعساء؟  بؤساء  كثيرون 
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االستمتاع  على  أذهاننا  تثبيت  في  نفشل  أننا 
البقاء  منط  إلى  ننزلق  أن  بسهولة  ميكننا  باحلياة. 
أن نستمتع بها.  لها بداًل من  على قيد احلياة وحتمُّ
لكي  يطلقك  اجلديد سوف  التفكير  أسلوب  لكن 
تبدأ في االستمتاع باحلياة كما لم يسبق لك على 
اإلطالق. وكلما زاد استمتاعك باحلياة، أصبحت أنت 
أكثر إمتاًعا، لذا ابدأ اليوم وال تؤجل. تأمل في هذه 
وأستمتع  احلاضر  في  أحيا  »إنني  وكررها:  العبارة 

بكل حلظة«.

هناك شيء أحب أن أفعله ليساعدني على أن أتذوق 
اليوم وهو أن أصرف وقًتا في املساء لكي أتذكنَّر كل 
ما فعلته في ذلك اليوم. إن ما نحققه وما نشترك 
فيه خالل يوٍم واحد هو أمر مذهل، لكننا غالًبا ما 
وبتركيز مشتنَّت، ولهذا  أيامنا بسرعٍة كبيرٍة  نعبر 
فإننا بالكاد نتذكرها، هذا إذا تذكرناها من األساس. 
تأمل في يومك كلنَّ مساء واشكر اهلل على كل ما 
قد  كنت  إذا  تفعله.  بأن  لك  وسمح  إليه  أوصلك 
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كنت  وإذا  منها  تتعلم  أن  ميكنك  أخطاء،  ارتكبت 
لك  يتيح  فسوف  عظيمة،  بانتصارات  حظيت  قد 

تذكُّرها أن تستمتع بها مرة أخرى.

فكر في األمر
ا؟ هل مير يومك بصورٍة غائمٍة، أم أنك تستمتع به حقًّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال يوجد خطأ في المرح قليل
شعرت   ،)10  :10 )يوحنا  أفهم  بدأت  عندما 
يخدعني  كان  العدو  أن  أدركت  ألنني  بالغضب 
ا.  باألشياء لم يكن مهمًّ أن االستمتاع  أفكر  لكي 
وحتت تأثير الشيطان اخملادع، أصبحت أؤمن – كذبًا 
فهناك شيء خطأ  أمرح،  إذا كنت  أنني   – بالطبع 
أكن  لم  كبير!  باجتهادٍ  أعمل  أن  يجب  األمر.  في 
عندما  أنه  وبدا  أبًدا،  بحياته  يستمتع  والدي  أرى 
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وأنا  نشأت  لذلك  يحزنه،  فهذا  اآلخرون  يستمتع 
أفكر في أنه البد أن هناك خطأً ما في األمر. ميكنني 
عندما  أسكت  أن  يخبرونني  كانوا  أنهم  أتذكر  أن 

كنت أضحك بصوٍت عاٍل.

في  اجتزت  رمبا  لهذا؛  مشابهًة  حالتك  تكون  رمبا 
بعض هذه الصراعات نفسها في طفولتك، أو رمبا 
اجتزت بأشياء أخرى جعلتك جادًّا. في كل مرٍة حتاول 
فيها أن تستريح، في كل مرٍة حتاول فيها أن تفعل 
شيًئا منعًشا، في أي وقت تفعل فيه شيًئا بجانب 
وكأن  بالذنب،  غامض  لديك شعور  يتكون  العمل، 
األمر فيه شيء خطأ. إنني أدرك أن بعض الناس قد 

ال يفهمون هذا الصراع، لكن الكثيرين يفهمونه.

أعتقد أن هذه العقلية العملية املفرطة هي أحد 
في  كثيرًا  الناس  يتراجع  ألجلها  التي  األسباب 
عالقاتهم مع اهلل. إنهم يحاولون خطأ أن يخدموا 
اهلل على أنه »وظيفة« أو عمل ويفشلون في التلذذ 
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القرن  تقية من  امرأة  قالت مدام جويون، وهي  به. 
السابع عشر، إن أسمى دعوة لكل ابن من أبناء اهلل 
هي أن يتلذذ باهلل. أتذكر ذلك احلمل الثقيل الذي 
فيها هذا.  قرأت  مرة  أول  في  رُفع من على كاهلي 
في ذلك الوقت كنت أعمل باجتهادٍ كبير محاولًة 
أن أرضي اهلل، لدرجة أن فكرة التمتع البسيط به 
أسمع قط  لم  بالي مطلًقا.  على  تخطر  تكن  لم 
فعليًّا  الزن  من  أنه  أعتقد  األمر!  هذا  مثل  عن 
أنني كنت عضوةً ملتزمًة في الكنيسة ألكثر من 
عشرين عاًما ولم أكن قد تعلمت أن اهلل يريدني أن 

أمتتع به وباحلياة التي أعطاها لي.
هذا  ويبدأ  لتمتعنا  األشياء  كلنَّ  اهلل  خلق  لقد 
نستمتع  أن  أيًضا  يريدنا  أنه  كما  به،  باالستمتاع 

أحدنا باآلخر ويريدنا أن نستمتع بأنفسنا.

في املرة القادمة التي ترغب فيها في احلصول على 
للتمشية  والذهاب  عملك  من  قصيرة  استراحة 
افعل  لعبه،  أثناء  طفل  مشاهدة  أو  املتنزه،  في 
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الروحانية. سوف  أو عدم  بالذنب  الشعور  دون  هذا 
عك  يظل عملك موجودًا عندما ترجع. إنني ال أشجِّ
نَّ تتحمل املسؤولية، لكنني أريدك أن تتخذ  على أال
إجناز  وسط  في  باحلياة  للتمتع  املناسبة  اخلطوات 
منذ  باجتهاد  تعمل  كنت  إذا  العظيمة.  األشياء 
إجازة،  يوم  إلى  بحاجٍة  أنك  وتشعر  طويلٍة  فترٍة 
فخذ إجازة. سوف تكون أكثر إثمارًا إذا صرفت وقًتا 
في االنتعاش. إننا نحيا في وسط مجتمع منساق، 
ال  كنت  إن  ذلك.  اخترنا  إذا  نتغينَّر  أن  ميكننا  لكننا 
تريد أن ينتهي بك احلال وأنت عجوز ولديك كل أنواع 
الندم على األمور التي تتمنى لو كنت قد فعلتها، 

فابدأ اليوم إذًا واجعل كل حلظة ذات معنى.

فكر في األمر
اليوم، حتى  الذي ميكنك فعله لكي مترح قلياًل  ما 

أثناء عملك؟

فقط  تفعله  أن  حتب  يوم  كل  واحًدا  شيًئا  اختر 
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لتشعر بالسعادة الناجتة عن فعله.

حدد هدفا جديدا
باحلياة،  لتعلُّم كيف أستمتع  بدأت رحلتي  عندما 
بكل ما كنت  التمتع عن قصد  وهو  حددت هدًفا، 
عادةً  أفعلها  كنت  التي  األشياء  حتى  أفعله، 
على  قائمتي.  على  من  إلزالتها  أو  منها  لالنتهاء 
في  االستعداد  في  اإلسراع  من  بداًل  املثال،  سبيل 
أن  تعمدت  يومي،  أبدأ  أن  ميكنني  حتى  الصباح 
أستمتع بالعملية كلها. أشياء مثل اختيار ثيابي 
لذلك اليوم، ووضع مساحيق التجميل، وتصفيف 
شعري. بالرغم من أنني أفعل هذه األشياء يوميًّا، 
أنها كانت جزًءا من كل  أبًدا  لي  أنه لم يخطر  إال 
بل ويجب  باستطاعتي،  وأنني كان  يوم من حياتي 
علينَّ، أن أستمتع بفعلها. إنني أقول لنفسي: »أنا 
التي  وباملهمة  حياتي  من  اللحظة  بهذه  أستمتع 
بني يدينَّ«. وأحاول أن أفعل جملد اهلل ما أفعله عادةً 

ا، ودون هدف سوى أن يتم فعله. روتينيًّ

ًًِّ
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هناك راهب كرملي اسمه األخ لورنس، كتب كتابًا 
 Practicing روحيًّا قدميًا عنوانه ممارسة حضور اهلل
الشيء  يفعل  أن  وتعلنَّم   ،the Presence of God
كريه  املطبخ  في  العمل  بأن  يشعر  كان  ذاته. 
جدًّا، لكنه تعلنَّم أنه إذا فعل هذا بدافع البة هلل، 
فسيكون قادرًا على ممارسة حضور اهلل في وسط 
هذا كله. وقد طبق هذا املبدأ ذاته على كل جانب 
من حياته وأدت ممارسته إلى متكينه من أن يستمتع 
أن  ميكن  كان  ما  حونَّل  فقد  أسمى؛  بصورة  باحلياة 
يكون حياةً مملًة وعاديًة وبائسًة إلى حياٍة أُعجب بها 
واشتاق إليها الكثيرون. أراد الناس بساطته وفرحه 
اهلل  مع  التحدث  على  العميقة  وقدرته  وسالمه 

أثناء فعل كل ما كان يفعله.
هناك عشرات األشياء التي تندرج حتت تصنيف ما 
هو عادي في احلياة اليومية، وميكننا أن نستمتع بها 
كلها إذا اتخذنا قرارًا فقط بأن نفعل هذا؛ أشياء مثل 
ارتداء املالبس، وقيادة السيارة إلى العمل، والذهاب 
إلى محل البقالة، وأداء املهام، واحلفاظ على األمور 
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النهاية، هذه  األخرى. في  األشياء  ومئات  مة،  ُمنظنَّ
هي األشياء التي تتألف منها احلياة. ابدأ في فعلها 
القدس  بالروح  أنك  واعلم  هلل  البة  منطلق  من 
ميكنك أن تستمتع بكل شيء تفعله على اإلطالق. 
ال يأتي الفرح فقط من الترفيه، لكن من القرار أن 
تقدِّر كلنَّ حلظٍة معطاة لك على أنها عطية نادرة 

وثمينة من اهلل.

مفاتيح االستمتاع باللحظة الحاضرة
لن  يوم  هو  تضيِّعه  يوم  أي  أن  تتذكر  أن  أرجوك 
تستعيده أبًدا مرةً أخرى. احرص على أن يكون كل 
يوم تعيشه مؤثرًا! أريد أن أشاركك ببعض املفاتيح 
الدنَّدة التي اكتشفت أنها تساعدني على أن أتعلم 
كيف أحيا في اللحظة احلاضرة وأستمتع بحياتي. 
حياتك، فسوف  في  عمليًّا  مارستها  إذا  أنك  أؤمن 

تساعدك أنت أيًضا.
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كرِّس نفسك ملا تفعله
عندما أصبح مصطلح تعدُّد املهام شائًعا أواًل، بدا 
كل واحد أنه يريد أن يفعله. فجأة أصبحت الكثير من 
الوظيفية تشمل عبارات مثل »يجب  التوصيفات 
زالت  وال  املتعدِّدة«،  املهام  أداء  على  قادرًا  يكون  أن 
كذلك. وبالرغم من أن هناك بالتأكيد أوقات يجب 
ويتعامل  املسؤوليات  بني  اإلنسان  يتنقل  أن  فيها 
مع أكثر من شيء واحد في الوقت الواحد، إال أنني 
لست متأكدةً من أن تعدد املهام يفيدنا في احلياة 
اليومية. في احلقيقة، أعتقد أن محاولة فعل أشياء 
أكثر من الالزم في وقٍت واحد يسبب اإلجهاد ومينعنا 
يستطيع  األشياء.  هذه  من  بأي  نستمتع  أن  من 
وقت  في  متعددة  بأشياء  يقوموا  أن  الناس  بعض 
حتى  لكن  ومركزين،  هادئني  يظلوا  هذا  ومع  واحد 
حُتَترَم احلدود. أن  الناس لديهم حدود، ويجب  هؤالء 

يجب  فإننا  العمل،  في  وعاداتنا  قدراتنا  كانت  أيًّا 
هي  ليست  واإلحباط  واحليرة  اإلجهاد  أن  نعي  أن 
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الطريقة التي نستمتع بها باللحظة.
عك على أن تكف عن محاولة القيام  أريد أن أشجِّ
أن  وتتعلم  فيها،  ُمباَلغ  بصورٍة  متعددة  مبهام 
واحد  بفعل شيٍء  التزم  تفعله.  ملا  نفسك  تكرس 
إنه  به.  أنك سوف تستمتع  وقرر  الواحدة  املرة  في 
أمر حسن بالتأكيد أن تقرأ كتابًا أثناء جلوسك في 
غرفة االنتظار قبل موعٍد ما، لكن ابدأ في مقاومة 
الرغبة في فعل أكثر من شيء يتطلب قوةً ذهنيًة 
على  واحٍد.  وقٍت  في  الكامل  انتباهك  يتطلب  أو 
أثناء محاولة  الهاتف  املثال، ال تتحدث عبر  سبيل 
اإلنترنت. ال تضع قائمًة مبهام  الفواتير على  سداد 
في  األسبوع  نهاية  في عطلة  املنزلية  اإلصالحات 
تكون منتبًها في  أن  فيه  بك  يفترض  الذي  الوقت 
أثناء  التجميل  مساحيق  تضعي  ال  عمل.  اجتماع 
أو  اإللكتروني  البريد  على  ترد  ال  السيارة.  قيادة 

الرسائل النصية أثناء قيادة السيارة.

ونصية،  إلكترونية  رسائل  إرسال  على  القدرة  إن 
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نتواصل  أن  من  مكنَّنتنا  وقد  بالتأكيد  حسنة 
بشكل أسرع، لكن إذا سمحنا لكل رنة صغيرة من 
التليفون أو إخطار بالرسائل اجلديدة أن تكون هي 
احلال  بنا  فسينتهي  حياتنا،  في  املتحكم  العامل 

ونحن محَبطون ونبدو وقحني في أحياٍن كثيرة.

بأنك  وتظاهرك  تنتبه.  أن  منك  اإلنصات  يتطلب 
تصغي في الوقت الذي يكون فيه ذهنك في احلقيقة 
منشغاًل بعشرة أشياء أخرى ليس وقًحا فحسب، 
اجليدة. العالقات  بناء  في  شيًئا  يفيد  ال  إنه  بل 

تشرح الترجمة املنقحة اإلجنليزية للكتاب املقدس 
)اجلامعة 5: 1( هكذا: »كرِّس ذهنك ملا تفعله«. أي 
على  بالكامل  انتباهك  تركز  أن  على  نفسك  ِّب  در
. ثم انتهِ مما  ما أنت مشترك فيه في أي وقٍت معنينَّ
هذا  يتطلب  آخر.  شيًئا  تبدأ  أن  قبل  حالًيا  تفعله 
بالعناء؛  جدير  لكنه  انضباًطا،  التركيز  من  النوع 
ألن القدرة على التركيز تساعدك على أن تستمتع 
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هذه  في  تقدًما  مؤخرًا  احلاضرة. حققت  باللحظة 
املنطقة عندما قررت أنه منذ اآلن فصاعًدا إذا كنت 
ا فلن أرد على الهاتف. عادةً ما  أفعل شيًئا ما مهمًّ
أرد عليه أيًّا كان ما أفعله، وكثيرًا ما أجده يحبطني 
إلى  أنظر  فإنني  اآلن  أما  تركيزي.  أفقد  ويجعلني 
رقم الطالب ألتأكد من أنها ليست مكاملة طوارئ، 
أدعها  لن  لكنني  هذا،  بعد  املكاملات  برد  وأقوم 

تتحكم فينَّ.

التي  والعطايا  احلاضرة  باللحظة  نستمتع  لن 
نحو  متوازنة  هات  توجُّ لدينا  تكن  لم  إذا  حتتويها 
العمل. يحكي )لوقا 10: 38-42( قصة زيارة يسوع 
إلى بيت األختني مرمي ومرثا. كانت مرثا »مرتبكة« 
)انظر لوقا 10: 40(. لكن مرمي جلست عند قدمي 
يسوع وكانت تصغي إلى ما كان يقوله. كانت مرثا 
ُمشتنَّتًة بخدمٍة كثيرٍة، لكن مرمي قررت أال يفوتها 
قد  مرمي  إن  يسوع  وقال  احلاضرة.  اللحظة  جمال 
اختارت اختيارًا أفضل من مرثا. لم يقل يسوع ملرثا 
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أال تعمل، لكنه أخبرها أال تشعر باإلحباط ويكون 
أن  يسوع  يريدنا  عملها.  أثناء  سيِّئ  ه  توجُّ لها 
نعمل باجتهاد، لكنه يريدنا أيًضا أن نكون حكماء 
بالدرجة التي جتعلنا ندرك متى يجب أن نوقف كلنَّ 

األنشطة وال تفوتنا معجزة اللحظة.

قد يبدو كسر عادة اإلفراط في تعدُّد املهام سهاًل، 
لكنه في احلقيقة صعب في مجتمعنا، لهذا يجب 
أن تصمم على أن تكوِّن عادات جديدة متوازنة في 

هذه املنطقة.

ما هي »فخاخ« تعدُّد املهام التي تقع فيها معظم 
ذهنك  في  املتطايرة  األفكار  جتعلك  هل  الوقت؟ 
ساعة  في  السريع  الطريق  مثل  وكأنك  تشعر 
وكن  سرعتك،  وهدِّئ  عميًقا،  نََفًسا  خذ  الذروة. 
مصمًما على أال تفعل سوى ما ميكنك فعله في 

سالم واستمتاع.
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تشبَّه باألطفال في تعاملك مع اهلل
وهو  حسنًا،  أمرًا  كالبالغني  التصرف  يُعَتَبر  عادةً 
أن نقترب  كذلك في معظم األحوال، لكننا يجب 
من اهلل كأطفال صغار، ال أعني أن نكون طفوليني، 
أن  وهو  مؤكد،  شيء  هناك  األطفال.  مثل  بل 
األطفال الصغار ميكنهم بسهولة أن يجدوا وسيلًة 
األصغر،  ابننا  كان  يفعلونه.  بأي شيء  لالستمتاع 
نستمتع  هيا  تفكير  »أسلوب  دائًما  لديه  دانييل، 
أنه عندما كان طفاًل صغيرًا كان  وأتذكر  باحلياة«، 
يستمتع باحلياة كلها بصورٍة كاملٍة. أتذكر في أحد 
األيام أنني قلت له أن يكنس الفناء والحظت بعد 
دقائق قليلة أنه كان يرقص باملكنسة. في مناسبٍة 
أخرى، جعلته يقف في ركن الغرفة لكي أؤدِّبه على 
أنه  الحظت  ما  وسرعان  ارتكبه،  قد  كان  ما  خطأ 
احلائط.  ورق  على  املرسومة  األزهار  مع  يلعب  كان 
مراقبة  من  الكثير  نتعلم  أن  ميكننا  أنه  أعتقد 
إنهم يجدون طريقًة لالستمتاع  األطفال الصغار. 
بكل شيء – حتى الطلبات أو التأديب. وهم يغفرون 
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بسرعة أية إساءة ويثقون في الناس بسهولة.
تعاَل إلى اهلل بثقة األطفال التي ال يتحتنَّم عليها 
دائًما أن تفهم »ملاذا« الكامنة وراء كل شيء. يتعب 
الذين  أطفالهم  من  جدًّا  واألمهات  اآلباء  معظم 
اهلل  أن  أرى  وأنا  »ملاذا«،  يوميًّا  املرات  مئات  يسألون 

يتعب من هذا أيًضا.

ليكن لك إميان بسيط، وصلِّ صلوات بسيطة، وتُب 
اهلل  أن  صدق  بسرعة.  اهلل  معونة  واقبل  سريًعا، 
صالح. إذا كنت حتتاج إلى الغفران، اطلبه من اهلل، 
واقبله باإلميان، وال تضيِّع وقتك في الشعور بالذنب 
عالقتك  في  البساطة  من  النوع  بهذا  والدينونة. 
روحيًّا وتستمتع  تنمو  مع اهلل، سوف جتد نفسك 
به أكثر من ذي قبل. تذكر أن التمتع باهلل في كل 

األوقات في أي شيء نفعله هو هدفنا!
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فكر في األمر
التي  باألطفال  الشبيهة  الثالث  الصفات  هي  ما 

ميكنك ممارستها في عالقتك باهلل؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استمتع بالناس
احلاضرة  باللحظة  نستمتع  أن  بالتأكيد  ميكننا  ال 
اخملتلفة  النوعيات  بكل  نستمتع  أن  نتعلم  لم  ما 
على  تشتمل  حلظاتنا  من  الكثير  ألن  الناس؛  من 
الناس. قرأت مؤخرًا أن معظم تعاستنا هي بسبب 
ال  أو  يكونوا  أن  نريدهم  كما  ليسوا  أشخاص 
هذا  مع  أتفق  وأنا  يفعلوه،  أن  نريدهم  ما  يفعلون 
إلى أقصى درجة. وإذا كان احلال هكذا، فما هو احلل؟ 
كيف أستطيع أن أستمتع بيومي إذا كان علينَّ أن 
أتعامل مع املزعجني؟ وقد وجدت أنه من املفيد أن 
أدرك أنه بالرغم من أنهم قد يزعجونني، إال أن اهلل 
ه سيئ  يحبهم كثيرًا وال يعجبه أن يكون لدينَّ توجُّ

من نحو أي شخص.
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وأنتقده،  أدينه  إنسان  بأي  أستمتع  أن  ميكنني  ال 
الطريقة  إن  »يا جويس،  أقول لنفسي:  لهذا غالًبا 
بها«.  لِك  التي يتصرف بها هذا الشخص ال شأن 
نحو  هي  توجُّ في  بالرحمة  التعامل  ويساعدني 
اآلخرين فعليًّا على أن أستمتع بحياتي، وأنا أنصح 
بشدة بهذا. قابلت مؤخرًا موظفًة في متجر لبيع 
المول طوال  تتحدث على هاتفها  األحذية كانت 
عندما  حتى  املتجر،  في  فيه  كنت  الذي  الوقت 
على  العثور  في  مساعدتها  إلى  بحاجة  كنت 
أن أسرع  تريدني  أنها  املقاس الصحيح. كنت أعي 
تتحدث  وكانت  حديثها.  تواصل  أن  ميكنها  حتى 
باإلسبانية حتى ال ميكنني أن أفهمها، لكن بينما 
كان ضيقي يتزايد اخترت أن أفكر قائلًة: »رمبا تناقش 
مهم  شيء  مع  تتعامل  أو  ما،  نوعٍ  من  طارئًا  أمرًا 
أفقد  أن  وشك  على  كنت  لها«.  بالنسبة  للغاية 
فرحي، لكنني قررت أن أكون رحيمًة وأظل سعيدةً. 

وأنا أنصح بهذا بشدة!
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لقد خلق اهلل كل الناس بطباع وشخصيات كثيرة 
مختلفة وأنا أؤمن بحق أنه يستمتع بهم كلهم. 
لم  كنت  إذا  ا.  حقًّ اهلل  يسر  شيء  التنوع  أن  يبدو 
تفكر أبًدا في هذا، فاقِضِ وقًتا قلياًل في النظر من 
حولك. لقد خلق اهلل التنوع وهو يقول إن ما خلقه 
عك على أن تقبل من يختلفون  حسن، لذلك أشجِّ
عنك وتتعلم أن تستمتع بهم كما يستمتع بهم 

اهلل.

إننا نقابل الكثير من الناس. البعض منهم نختار 
أن نقابلهم، لكن كثيرين منهم جندهم في حياتنا 
من  بالكثير  تستمتع  لن  ليومنا.  قضائنا  أثناء 
»حلظاتك احلاضرة« إال إذا قررت أن جتد أيًضا طريقًة 

تستمتع بها بالناس الذين يقتحمونها.
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فكر في األمر
بيومك ألن هناك  أن تستمتع  كم مرة تفشل في 

شخًصا ما ليس كما تريده أن يكون؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متتع بحياة متزنة
منه  يجلب  لكي  إبليس  أمام  فرصة  باب  ينفتح 
)انظر  االتزان  عن  يخرجون  من  حياة  إلى  الدمار 
هو  شيء  أي  من  جدًّا  الكثير  إن   .)8  :5 بطرس   1
مشكلة، حتى إذا كنا نفعل الكثير جدًّا من شيء 
صالح. على سبيل املثال، العمل حسن، لكن الكثير 
إلى  يؤدي  أن  ميكن  الذي  اإلجهاد  يسبِّب  منه  جدًّا 
املرض والغيظ واالكتئاب وانهيار العالقات. الطعام 
الكثير جدًّا  فإن  يعرف معظمنا  لكن كما  حسن، 
منه ليس حسنًا. حسن أن نكون منظمني، لكن إذا 
أنفسنا  نقود  أن  فيمكننا  الكمال  ننشد  أصبحنا 
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ومن حولنا إلى اجلنون. النوم ضروري وحيوي، وإذا لم 
أننا بخير.  نحصل على ما يكفي منه فلن نشعر 
قال  شخص  مع  أحتدث  كنت  األيام  أحد  في  لكن 
لي: »لقد اكتشفت أنني إذا منت أكثر من الالزم، ال 
أشعر أنني بخير«. إن أية منطقة تخرج عن االتزان 
منا  وتسرق  حياتنا  في  والضيق  االرتباك  تسبِّب 

فرحة اللحظة احلاضرة.

يكون  قد  االتزان  حياة  على  احلفاظ  بأن  ا  حقًّ أؤمن 
عك على أن  أحد أكبر التحدِّيات التي أمامنا. أشجِّ
إذا  بصدق  نفسك  وتسأل  بانتظام،  حياتك  متتحن 
كنت قد سمحت ألية منطقة أن تخرج عن االتزان. 
هل تفعل الكثير جدًّا أو القليل جدًّا من أي شيء؟ 
األصلي  السبب  هو  االتزان  نقص  يكون  أن  ميكن 

لعدم االستمتاع باحلياة.

لم أكن دائًما أحيا حياةً متزنًة، لكنني أشكر اهلل؛ 
ألنه ساعدني على أن أبلغ النقطة التي أظل فيها 
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عك  أشجَِّ الوقت.  معظم  األقل  على   – اآلن  متزنًة 
على أن تفعل الشيء نفسه. وازن أنشطتك واخرج 
عن الروتني. ال تفعل األشياء ذاتها طوال الوقت أو 
تبالغ في فعل أي شيء. افعل كل األشياء باعتدال. 
بهذه الطريقة، سوف تتجنب اإلنهاك وتكون قادرًا 

على االستمتاع بأي شيء.

فكر في األمر
هل حتيا حياةً متزنًة؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن  التحسُّ إلى  فيها  حتتاج  التي  املنطقة  هي  ما 
ن؟ وكيف ميكنك أن تتحسَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



150

دع الماضي يمضي
ميكن أن يكون ماضيك حماًل ثقياًل ال يُحتَمل عندما 
حتاول أن حتمله معك إلى حاضرك. والطريقة التي 
فيه.  التفكير  عن  تكف  أن  هي  ميضي  بها  تدعه 
سوف  أحاديثك.  خارج  وأخرجه  ذهنك  عن  أبعده 
تظل  أن  في  يرغب  ألنه  مباضيك؛  إبليس  يذكِّرك 
تستطيع  أنك  تتذكر  أن  أرجوك  لكن  فيه،  عالًقا 
أن تختار أفكارك. لست مضطرًّا إلى أن تفكر في 
على  القدرة  لديك  إن  ذهنك.  داخل  يقع  كل شيء 
التشبث  أن تختار أفكارك. بال شك، سوف مينعك 
إلى  التطلُّع  ومن  بحاضرك  التمتُّع  من  مباضيك 
مستقبلك. إذا كنت تصارع مع الذنب أو الدينونة 
فسوف  ماضيك،  بشان  الندم  أو  اللوم  أو  اخلزي  أو 
يغفر اهلل لك ويحررك إذا طلبت منه أن يفعل هذا. 
إذا كنت تشعر بخيبة أمل نتيجة أخطاء املاضي، 
باألمل  وتتحلنَّى  منها  تتخلنَّص  لكي  األوان  آن  فقد 
أخرى. ال يوجد مكان ملاضيك في مستقبلك!  مرةً 
كتبت مؤخرًا في يومياتي أنني كنت أزيل زر الرجوع 
للخلف من حياتي، وقد فعلت هذا حتى ال أضيِّع 
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وقًتا في ما كان كائنًا أو ما كان ميكن أن يكون.

في  يحيا  أن  على  مصمًما  بولس  الرسول  كان 
يقول:   )14  ،13  :3 )فيلبي  في  احلاضرة.  اللحظة 
قَدْ  ِّي  أَن نَْفِسي  أَْحِسُب  َلْسُت  أَنَا  اإلِْخَوةُ،  »أَيَُّها 
هو  ]هذا  وَاِحًدا  َشْيًئا  أَْفَعُل  وََلِكنِّي  ]بعد[.  أَدْرَكُْت 
وَأَْمَتدُّ  وَرَاُء  ُهَو  َما  أَنَْسى  أَنَا  ِإذْ  الوحيد[:  طموحي 
الَْغرَِض ألَْجِل َجَعاَلِة  نَْحَو  أَْسَعى  ُهَو قُدنَّاُم.  َما  إلى 
الُْعلَْيا  اهلِل  دَْعَوِة  السماوية[  السامية  ]اجلائزة 
التي  املفاتيح  كل  استخدم  يَُسوَع«  امْلَِسيِح  فِي 
قدمتها لك واستمر في إضافة مفاتيحك اخلاصة 
وفوق  اجلديدة.  استمتاعك  حياة  في  تقدمك  أثناء 
كل شيء، استمر في التأمل واالعتراف بفكر القوة 
وأستمتع  احلاضرة  اللحظة  في  أحيا  »إنني  هذا: 

بكل حلظة«.
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فكر في األمر
نسيان  عن  ـ   )14  ،13  :3 )فيلبي  تقرأ  عندما 

املاضي ـ ما هو املوقف الذي يخطر على ذهنك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اختر معاركك
أؤمن أن أحد أفضل الطرق للتمتع باللحظة احلاضرة 
وجتنب اإلجهاد غير الالزم هو رفض السماح لألشياء 
الصغيرة أن تزعجك. أي، اختر معاركك، وال تصنع 
ص الوقت والطاقة  جبااًل من ال شيء. قبل أن تخصِّ
نفسك  اسأل  ما،  موقٍف  أو  ملوضوٍع  والعواطف 
سؤالني: أواًل، اسأل نفسك عن مدى أهميته، وثانًيا، 
والطاقة  واجلهد  الوقت  مقدار  عن  نفسك  اسأل 
ا لتضعه فيه. اعرف ما يهم في احلياة،  املالئم حقًّ
وركِّز على هذه األمور. تعلنَّم أن متيِّز الفرق بني األمور 

الرئيسية والثانوية.
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يثرون،  موسى،  حمو  قدم   ،)23-13  :18 )خروج  في 
يشعر  بدأ  قد  موسى  كان  عظيمًة.  نصيحًة  له 
كل  شخصية  بصورة  يتناول  كان  ألنه  باإلرهاق؛ 
رمبا  وأزمة تظهر بني شعب إسرائيل.  ونزاع  موقف 
قائد  أنه كان  مبا  أن يفعل هذا،  أن عليه  كان يظن 
باألمور  أنت  »اهتم  معناه:  ما  يثرون  له  قال  األمة. 
آخر«.  لشخص  الصغيرة  األمور  واترك  الكبيرة، 
اهلُل  وَأوَْصاَك  األْمرَ  َهذَا  َفَعلَْت  »إْن  يقول:  واستمر 
ْعبِ  ل اإلجهاد[. وَكُلُّ َهذَا الشنَّ تَْسَتطِيُع الِْقَياَم ]حتمُّ
الِم« )خروج  أيًْضا يَأتِي إلى َمكَانِهِ ]خيامهم[ بِالسنَّ

.)23 :18
إنني على يقني من أن حياتك بها الكثير من اإلجهاد 
أن  دون إضافة أي شيء آخر. عندما تتعرض إلغراء 
تدخل في »معركة«، ارجع خطوةً للخلف أواًل وقرر 

ما إذا كان األمر جديرًا مبا يتطلبه أم ال.

فكر في األمر
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فكر في معاركك احلالية، أي منها هي التي حتتاج 
أن تبتعد عنها، وأي منها هي اجلديرة بالقتال؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افهم أنك ال تستطيع أن تلبي توقعات اجلميع
ومعظم  كثيرة،  مختلفة  عالقات  لدينا  كلنا 
إنه  حلميه  موسى  قال  منا.  شيًئا  يتوقعون  الناس 
كان يقضي في كل أمر صغير أو كبير؛ ألن الناس 
كانوا يأتون إليه. واضح أنهم كانوا يأتون بتوقع أن 
يساعدهم موسى. ولم يكن يريد أن يخيب أملهم 
هذا،  نفعل  عندما  يوميًّا.  نفسه  يُرِهق  كان  لذلك 
فإننا نرضي الناس بداًل من أن نرضي اهلل، ونصبح 
عنا،  الناس  يرضى  أن  نريد  كلنا  الني.  فعنَّ غير  بهذا 
لكننا يجب أيًضا أن ندرك أنهم كثيرًا ما تكون لهم 
أن نستمتع  وأنانية. ال ميكننا  واقعية  توقعات غير 
باللحظة التي لدينا إذا كنا ال نطيع اهلل في وسطها.
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فكر في األمر
محاولة  بسبب  الوقت  معظم  ُمرَهق  أنت  هل 

إسعاد الكثير من الناس؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال تؤجل أمر متتعك بنفسك
تعقد خدمتنا عددًا من املؤمترات كل عام، وفي كل 
منها أعظ وأعلِّم كثيرًا. اعتدت أن أتعامل مع هذه 
األحداث على أنها عمل، على أنها جزء من وظيفتي. 
أقول  كنت  مؤمترًا،  فيها  أعقد  كنت  مرة  كل  في 
عملي،  ينتهي  وعندما  عملي،  هو  »هذا  لنفسي: 
عديدة،  سنوات  وبعد  بنفسي«.  أستمتع  سوف 
على  أصرفه  الذي  الوقت  مقدار  في  أفكر  بدأت 
املنبر، وأدركت أنني إذا لم أستمتع به، فلن يتبقى 
لي الكثير من الوقت لالستمتاع بأي شيء، لذلك 
قررت أن أمرح أثناء العمل. وهذه طريقة تعلمت بها 

أن أستمتع بكل حلظٍة.
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بها  تستمتع  تبحث عن طرق  أن  إلى  حتتاج  سوف 
باللحظات احلاضرة في حياتك. بالتأكيد قد يُعَتَبر 
تعلُّم أن تكون سعيًدا أثناء العمل أحد هذه الطرق، 
لكن هناك طرقًا كثيرة أخرى. ابدأ اآلن في التفكير 
في ما ميكنك فعله لكي تعثر على املزيد من الفرح 
في كل اختبار. إن اللحظة احلاضرة هي كل ما ميكن 
أن  إلى  ـ  الحٍق  وقٍت  إلى  تنتظر  ال  لذلك  ضمانه، 
تتزوج، أو إلى أن تتقاعد، أو إلى أن تذهب في إجازة، 
حتى  ـ  اجلامعية  املرحلة  أوالدك  ينهي  أن  إلى  أو 
سيحدث  ما  يعرف  من  يوجد  ال  باحلياة.  تستمتع 
الحًقا في حياته أو في العالم. إنك حي اآلن، لذلك 

ضخم اللحظة ومتسك بها وافرح بها.

دعني أختم هذا اجلزء بكلماٍت لكاتٍب غير معروف 
املاليني  وشجعت  كثيرة  لسنواٍت  متداولًة  ظلت 
من الناس على أن يستمتعوا بكل يوم ويقدِّروا كل 

حلظة. ليتها تشجعك على أن تفعل الشيء ذاته.
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لو كان لي أن أحيا حياتي مرةً أخرى، كنت سأحاول 
املقبلة. كنت سأستريح.  املرة  تقليل أخطائي في 
كنت سأتنَّسم باملزيد من التسلية في تلك الرحلة. 
بجديٍة.  سآخذها  كنت  جدًّا  قليلًة  أشياء  أعرف 
سأتبع  كنت  اجلنون.  من  باملزيد  سأتسم  كنت 
أكثر.  فرًصا  سأنتهز  كنت  أقل.  صحية  عادات 
سأتسلق  كنت  أكثر.  رحالٍت  في  سأخرج  كنت 
األنهار،  من  املزيد  في  وأسبح  اجلبال،  من  املزيد 
الغروب. كنت سأسير  املزيد من مشاهد  وأشاهد 
أقل.  وقهوة  أكثر  مثلنَّجات  سأتناول  كنت  أكثر. 
الفعلية  املشكالت  من  املزيد  مع  سأتعامل  كنت 
فإنني  ترى،  التخيلية. كما  املشكالت  والقليل من 
واحد من الناس الذين يعيشون حياةً وقائيةً وعاقلةً 
يوٍم.  بعد  ويوًما  ساعٍة،  بعد  ساعةً  ومنطقيةً، 
صحيح أنه كانت لي حلظات جميلة، ولو كان لي أن 
أعيش حياتي مرةً أخرى، كنت سأعيش املزيد منها. 
آخر.  شيًئا  أفعل  نَّ  أال سأحاول  كنت  احلقيقة،  في 
أحيا  أن  من  بداًل  األخرى،  بعد  حلظات فقط، حلظة 
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لقد  يوم.  كل  بعد  تأتي  جدًّا سوف  كثيرة  سنوات 
كنت واحدًا من الناس الذين ال يذهبون أبًدا إلى أي 
مكان دون ترمومتر، وزجاجة مياه ساخنة، وغسول 
أن  لي  كان  لو  وباراشوت.  للمطر،  ومعطف  للفم، 
أعيش حياتي مرةً أخرى، كنت سأذهب إلى األماكن 
وأفعل أشياء بأحمال أقل مما كنت أحمله. لو كان 
سأمشي  كنت  أخرى،  مرةً  حياتي  أعيش  أن  لي 
الربيع وأظل هكذا حتى  بداية  القدمني في  حافي 
الهوكي.  من  املزيد  سألعب  كنت  اخلريف.  نهاية 
بالصدفة.  إال  عالية  درجات  على  أحصل  لن  كنت 
كنت سأركب املزيد من األرجوحات. كنت سألتقط 

املزيد من األزهار.4

مع أنني ال أقترح أننا يجب أن نحيا حياةً مشاغبًة، 
ح نقطًة  إال أنني أؤمن أن هذه القصة الصغيرة توضِّ
مهمةً. لنكن جادين مبا يكفي لتحقيق أهدافنا في 
احلياة، لكن ليس للدرجة التي ميكننا بها أن نقتل 

التلقائية.
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فكر في األمر
ما الذي تنتظره؟ انشغل واستمتع بحياتك!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قوة من كلمة اهلل

" . نَبَْتِهُج وَنَْفرَُح فِيهِ نَّبُّ "َهذَا ُهَو الَْيوُْم النَِّذي َصَنَعُه الر
)مزمور 118: 24(.

"أَتَْيُت لَِتكُوَن َلُهْم َحَياةٌ وَلَِيكُوَن َلُهْم أَْفَضُل
)احلياة التي متتلئ إلى أن تفيض("

)يوحنا 10: 10(.

يَثُْبَت َفرَِحي فِيكُْم "كَلنَّْمُتكُْم بَِهذَا لِكَيْ 
ا وفائًضا(" وَيُكَْمَل َفرَُحكُْم )يكون كاماًل وتامًّ

)يوحنا 15: 11(.
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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  




