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اتبع التعليمات

»�سراج لرجلي كالمك ونور ل�سبيلي«

مزمور 119: 105

أحد الطرق املؤكدة التي تضيف بها مرًحا حلياتك هي أن 
تتواجــد مع أطفال، فهم ال يحملــون هًما، ويتكيفون مع أي 
وضع، ويشــيعون املرح في معظم األوقــات. قرأت ذات مرة 
مجموعــة من تعليقات األطفال علــى الكتاب املقدس. وأريد 
أن أشاركك ببعض منها على أمل أن تضيف إلى يومك القليل 
مــن الفكاهة )تركــت األخطاء الهجائية كما هــي لتزيد من 

الفكاهة(.

k زوجــة لــوط كانت عمود ملــح في النهار، لكــن في الليل 
كانت كرة نار.

k غرق املصريون كلهم في البرية. بعد ذلك صعد موسى إلى 
جبل سيانيد ليحضر الوصايا العشر.

k الوصية اخلامسة هي اكتم أباك وأمك.
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k مات موسى قبل أن يصل إلى أرض كندا.

k سليمان ابن داود كان عنده 300 زوجة و 700 سرير.

واضــح أن هؤالء األطفال كانوا يعرفون شــيًئا من قصص 
الكتــاب املقدس. لم تكــن لديهم كل الكلمــات الصحيحة 
لكننــي أحترم مجهودهم، ألن معرفة الكتاب املقدس أمر هام 
ألقصــى درجة. يجب أن نعرف كلمــة اهلل ونكرمها ونطيعها 
إذا كنا نريد أن نســتمتع بحياتنا اليوم ونتطلع إلى مستقبلنا 
في الغد. والكتاب املقدس يغطي كل قضية ميكن أن نتخيلها، 
وهــو يحتوي علــى كل التوجيهــات التي نحتــاج إليها حتى 

نعيش حياتنا في سالم وفرح وقوة وإحساس باإلشباع.

أريدك أن تفهم شــيًئا عن كلمــة اهلل: أن كلمات الكتاب 
املقدس ليســت كلمات عادية، لكنها كلمات موحى بها من 
اهلل نفســه بالروح القدس، وهي كلمــات مليئة بالقوة املغيرة 
للحيــاة. فهي ســجل مكتوب ألفــكار اهلل )انظــر يوحنا 5: 
38(، وهي تعلمنا كيف نعيش، ومباذا نؤمن، وكيف نفكر، 

وكيف نتعامل مع اهلل ومع اآلخرين.
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ال ميكننا أن نعرف اهلل حًقا بدون أن نعرف كلمته. ولكي 
نعرفه ونستمتع بعالقة شخصية حميمة معه، يجب أن تكون 
لنا عالقة عميقة وحميمة مع كلمته. فإن كلمته تعلن أفكاره 
وشخصيته وتصرفاته وحكمته وقلبه من جهتك ومن جهتي. 

إنها احلق املطلق، وتكشف لنا احلق.

وكلمــة اهلل ال تعملنا فقط احلق، لكنها أيًضا لها القوة أن 
تســاعدنا وتشــجعنا وتقوينا لكي نفعل ما تقولــه ـ إذا قبلنا 
أن جنعــل ذلك أولوية فــي حياتنا. إن الكتــاب القدس كتاب 
احلكمــة، الذي ال يعلمنا فقط ماذا نفعــل، وإمنا أيًضا كيف 
نفعلــه. إن قــوة حق اهلل املعلــن من خالل كلمتــه، قد غيرت 
حياتــي بالكامل، وتواصل التغيير فــي حياتي يوًما بعد يوم. 

وميكنها أن تفعل الشيء ذاته معك.

الهج، والحظ، واأطع

عندمــا بــدأت أحب كلمــة اهلل وأعيشــها، كان أحد أول 
األجزاء الكتابيــة التي تعلمت أن أدرســها وأنتبه لها وأتأمل 
فيهــا هــو )يشــوع 1: 8( »ال ي��رح �س��فر هذه ال�س��ريعة 
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، لكي تتحف��ظ للعمل  ا ولي��الاً م��ن فمك، ب��ل تلهج في��ه نهاراً

ح�س��ب كل ما هو مكتوب فيه. الأنك حينئذ ت�سلح طريقك 

وحينئذ تفلح«.

البــد أن نفهــم معنى هــذه العبــارة »ال يرح �س��فر هذه 
«. هذه الكلمات  ا وليالاً ال�سريعة من فمك، بل تلهج فيه نهاراً

تعلمنــا أهمية اللهج فــي كلمة اهلل، واللهج فــي ما نقرأه في 
الكتــاب املقــدس معنــاه ترديــده والتمتمة به وإعادتــه مراًرا 
وتكــراًرا فــي الذهن. ينبغي أن نركز علــى كلمة اهلل، فنفكر 
فيهــا ونحدث بها أنفســنا بهدوء. البــد أن نتخذ القرارات، 
ويجب أن نتخذها مبا يتوافق مع كلمة اهلل. بهذه الطريقة »ال 

ترح« الكلمة من أفواهنا، لكنها تظل معنا كل يوم.

يقــول )يشــوع 1: 8( إننا عندما نبقي الكلمة املقدســة 
علــى ألســنتنا ونلهــج فيها ســوف »نتحف��ظ للعم��ل )نرى 
ونعمــل(« مبــا هو مكتوب فــي الكلمة. هذه اآليــة إًذا تعدنا 
أننــا نســتطيع أن نصلح طرقنا وأن نتعامــل بحكمة فننجح. 
ميكننــا أن نصلي إلى اهلل لكــي ينجحنا، لكن هذه اآلية تقول 
إننا نصلح طرقنا عندما نفعل ما ينبغي فعله، وهذا ال يحدث 
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إال إذا عشــنا بالكامل له. األكثر مــن ذلك أن الكلمة تعلمنا 
أن نتعامــل بحكمة، ولن ننجــح إال إذا تعلمنا كيف نتصرف 
بحكمة، إذا كنا نريد أن نفلح ونكون حكماء وناجحني، البد 
أن نعرف كلمة اهلل ونلهج فيها ونطيعها. وســواء كنا نذهب 
للفــراش لياًل ونحن نتمتــم بآيات كتابيــة، أو نتعلم الكلمة 
عــن طريق تشــغيل ترانيم مبنية على الكلمات املقدســة، أو 
نستمع إلى شريط للكتاب املقدس، يجب أن نفعل ما ميكننا 
فعلــه أًيا كان حتى تتأصــل الكلمة في قلوبنا وعقولنا إذا كنا 

نريد أن نستمتع بحياتنا وأن نكون ناجحني.

ا�ستثمر

إذا ســبق لك أن حاولت أن تشغل جهاًزا إلكترونًيا بدون 
قراءة التعليمات، فرمبا أصبت باإلحباط واحليرة إال إذا كانت 
عندك موهبة فطرية أو خبرة ســابقة بهذه األجهزة. فالفشــل 
في قراءة التعليمات غالًبا ما يؤدي إلى جتميع األجزاء بترتيب 
خاطــئ، أو محاولــة إدخال األجزاء بالقوة فــي غير أماكنها. 
ومن الناحيــة األخرى، فإن القراءة املتأنيــة للتعليمات متكن 
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الشــخص مــن أن يركــب األجهــزة بقــدر أقل مــن اإلحباط، 
وبطريقــة تضمن أن تعمل هذه األجهــزة بطريقة جيدة. ملاذا 
إًذا ال يقرأ كثيــرون التعليمات؟ عادة يعتقد مثل هؤالء أنهم 
يعرفون ما يفعلون، وأنهم ببســاطة ال يريدون أن يقضوا وقًتا 

في النظر إلى الرسوم املوضحة وقراءة التعليمات.

في السنوات األولى في عالقتي مع اهلل لم أكن أقضي وقًتا 
فــي القــراءة املتأنية لتعليماته حلياتي فــي كلمته. حاولت أن 
أعيش حياتي كمســيحية مؤمنة بــدون أن أكون حًقا تلميذة 
لكلمــة اهلل. كنت أمينة في حضور الكنيســة، وكنت أصغي 
لعظات اخلادم صباح األحد، وكنت أقرأ إصحاًحا من الكتاب 
املقــدس كل ليلــة قبل أن أنام، بأســرع ما ميكــن. وفي معظم 
األوقــات لــم أكن أفهــم ما أقــرأه ونادًرا مــا كنــت أنتبه إلى 
الكلمــات املكتوبــة على صفحــات الكتاب املقــدس، ألنني 
كنــت فقط أقرأ حتى أوفــي بااللتزام الذي علــّي. كنت أظن 
أننــي املفــروض أن أقرأ الكتــاب املقدس. لذلــك كنت أفعل 
ذلك، لكنني ال أســتطيع أن أقول أن هــذا أحدث اختالًفا في 

حياتي ألنني كنت أفعله فقط بدافع الواجب.
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كثيــرون يذهبــون إلى الكنيســة حتى يســموا أنفســهم 
مســيحيني بدون أن يكونوا تالميذ للكلمــة، وهم يختبرون 
تغييــًرا قلياًل في حياتهم ألنهم ال يطيعــون حق اهلل ومبادئه. 
أؤمن أننا كلنا ميكن أن نقع في غرام كلمة اهلل، وأننا ميكن أن 
جنوع لها ونســتمد منها الفهم وجند فيها احلياة ونعيش فيها. 
عندمــا أســتخدم مصطلح »احلياة فــي الكلمــة« أعني بذلك 
دراســتها ثم فعل ما تقوله في كل موقــف نقابله. مرة أخرى 
أقــول إن الكلمــة مليئة باحلكمة واإلرشــاد لكل ظرف، فهي 
تعلمنا عــن توجهاتنا ورغباتنــا وعواطفنــا وأذهاننا وأمورنا 
املاليــة وعالقاتنــا ودوافعنا والغرض الــذي خلقنا اهلل ألجله. 
ولكي نستمتع بحياتنا اليوم ونتطلع إلى مستقبلنا في الغد، 
البد أن نستثمر وقتنا في الكلمة. يجب أن نخصص وقًتا في 
جدولنا اليومي نقرأ فيه كلمة اهلل وندرســها ونتأمل فيها وأن 
نصلي باألمور التــي نقرأها في الكتاب املقدس، ثم بعد ذلك 
ينبغي أن نطبق الدروس واملبادئ التي نتعلمها بطرق عملية. 

هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستغير بها الكلمة حياتنا.

أنت وأنا نقضي وقتنا في الشــيء الــذي نقدره، وإذا كنا 
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نقدر كلمة اهلل ســوف نكون سعداء بتخصيص وقت لها ألننا 
ســوف نرى استخدام وقتنا على أنه استثمار، ال على أنه أحد 
الواجبــات الدينيــة. إن قراءة كلمة اهلل ودراســتها هي شــيء 
نفعلــه ألجل أنفســنا، ال ألجل اهلل. بالتأكيد اهلل يســر عندما 
نقضي وقًتا في كلمته، لكننا أحياًنا نتعامل مع قراءة الكتاب 
املقدس على أنها شــيء نفعله الأجله ه��و. بينما في احلقيقة 
يعتبر استثمارنا في الكلمة هو شيء نفعله الأنف�سنا، وأفضل 
طريقة ميكننا بها أن نستخدم وقتنا هي أن نستثمره في كلمة 

اهلل.

أشجعك أن تخصص قدًرا معيًنا من الوقت كل يوم لقراءة 
كلمــة اهلل ودراســتها. حدد موعًدا مع اهلل وال تهمله. ســوف 
تبدأ فــي اختيار اختيارات أفضل، وهذا يعني أنك ســتحصد 
اســتثمار وقتــك. أنا دائًمــا أشــكر اهلل على مــا أعرفه، فقد 
درســت كلمــة اهلل ألكثر مــن ثالثني عاًما، وميكننــي أن أقول 
بصدق وبدون تردد أنني أصبحت إنســانة مجددة. بالطبع ال 
زال هناك الكثير مــن النمو والتغيير الذي أحتاج إليه فأنا لم 

أصل إلى الكمال، لكنني بالتأكيد تقدمت كثيًرا.
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القوة لتغيري احلياة

إن كلمــة اهلل قوية، أقوى مــن أي كتاب آخر على األرض، 
وهــي تخاطب كل جانب من حياتنا. لقد كررت كثيًرا عبارة 
إننــي أؤمن أن كلمة اهلل ميكنها أن تغير حياتك. لكن كيف؟ 
كيف تعمل كلمات الكتاب املقدس في حياتنا على مســتوى 

عملي شخصي؟

فــي كل الكتاب املقدس ميكننــا أن نقرأ كيفية عمل احلق 
فينــا. )إرميــا 23: 29( يقول إن الكلمة مثــل املطرقة التي 
حتطم أقسى الصخور. )أفسس 5: 26( يقول إنها مثل املياه 
التي تغسلنا من قذارة العالم. )مزمور 119: 105( يعلمنا 
أن الكلمة ترينا الطريق الذي نسلك فيه ألنها »�سراج لرجلي 
ونور ل�س��بيلي«. )عبرانيني 4: 12( يقول إن كلمة اهلل حادة 

وقوية وفعالة مثل ســيف ذي حدين، تخترق األمور وتفصلها 
وتفضح الدوافع واألغراض وتكشــف القلوب. وعندما نرى 
احلــق املعلن فــي كلمة اهلل، نــدرك أن الكثير مــن طرقنا خطأ 
ونــرى ملاذا ال ننجح في احلياة. يوحنــا 8: 31 ، 32 يعلمنا 

أننا إذا ثبتنا في كلمة اهلل سنعرف احلق، واحلق سيحررنا.
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عندم��ا نرى احلق املعل��ن يف كلمة اهلل، ن��درك اأن الكثري 

من طرقنا خطاأ ونرى ملاذا ال ننجح يف احلياة.

إن الكلمة تفضح الدوافع احلقيقية، وبالتالي ترينا حقيقة 
أنفســنا. وبينما يكشف احلق قلوبنا قد ندرك أننا نفعل أموًرا 
معينــة بدافــع الكبرياء أو الغيــرة أو الغضــب أو االنتقام من 
شــخص ما. قد نكتشــف أننا نفعل أشــياء معينة لكي نلمع 
صورتنــا أمــام اآلخرين أو بســبب اخلوف من البشــر. عندما 
نفهم دوافعنا ميكننــا أن نتوب ونتطهر ونختبر فرح الغفران 

واحلرية.

في الرســالة الثانيــة إلى تيموثاوس نرى أننــا عندما نقرأ 
الكلمــة ونطبقها علــى حياتنا، هــذه الكلمة ســوف تقنعنا 
وتوبخنــا وتقومنــا وحتذرنــا وتعلمنــا وتشــجعنا أن نفعــل 
الصــواب، ألنها نافعــة للتعليم والتوبيــخ والتقومي والتأديب 

الذي في البر.

هنــاك جزء كتابــي أحببته لســنوات كثيرة هــو )مزمور 
107: 20(، فهو يقول: »اأر�س��ل كلمته ف�سفاهم، وجناهم 
من تهلكاتهم«. أؤمن أننا عندما نقرأ الكلمة ونســمح لها أن 
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تعمــل في قلوبنا وحياتنا، يرســل اهلل كلمته فنشــفى روحًيا 
وجســدًيا وذهنًيــا وعاطفًيا وفي األمور املاليــة وفي العالقات 
أيًضــا. عندمــا تترســخ كلمة اهلل فــي قلوبنا تتجــدد أذهاننا 
ونشــفي مــن جوانــب كثيــرة، ونخلص مــن »تهلــكات« أو 

صعوبات كثيرة نواجهها في احلياة.

كما أن كلمة اهلل أيًضا تفضح األكاذيب ألنها تعلمنا احلق 
وجتــدد أذهاننا )انظر روميــة 12: 2(. العدو يكذب علينا، 
وعندما نصــدق كذبه تصبح هذه األكاذيب حقيقة بالنســبة 
لنــا. وهذا خداع. كثيــرون يقعون في فخ اخلداع، لكن كلما 
زادت دراســتنا لكلمة اهلل وحياتنا فيها تكشــفت أمامنا هذه 

األكاذيب وعرفنا احلق.

إن دراســة كلمــة اهلل في الواقــع تعلمنا الطريقة املناســبة 
للتفكيــر. إذا لــم نعرف احلق ميكن أن ميأل الشــيطان عقولنا 
بكل أنواع األفكار اخلاطئة، فتنتج عن هذا األمر نتائج قاتلة. 
أفكارنا قد حتبطنا، قد جتعلنا ال نثق في اآلخرين أو نحمل لهم 
الضغينة. أفكارنا قد تثير فينا اخلوف ومتنعنا من االســتمتاع 
بحياة مليئة باحلماس واإلبداع، لكن دراسة كلمة اهلل ستعلمنا 
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الطريقــة الصحيحــة للتفكير والتــي تفتح البــاب إلرادة اهلل 
الكاملة فــي حياتنا. يقول الكتاب املقــدس في )أمثال 23: 

7( إن ما يفكر اإلنسان فيه في قلبه يصبح عليه.

والكتاب املقدس أيًضا يقوينــا عندما نواجه الصعوبات. 
عندمــا نواجــه مشــكلة أو عندما نخــاف أو نحبــط، كل ما 
نحتاجــه هو أن نقرأ )مزمــور 23( »الرب راع��ّي )يطعمني 
��ا اإذا �سرت  ويقودني ويحميني( فال يعوزين �س��يء... اأي�ساً
ا الأنك  يف وادي  ظ��ل امل��وت )العميق املظلم( ال اأخاف �س��راً

... كاأ�سي  اأنت معي... ترتب قدامي مائدة جتاه م�س��ايقيَّ

ريا«. ليست هذه هي الكلمات التي يحب العدو أن يسمعها 

عندما يحاول أن يجعلك تخاف أو تكتئب. الكلمة ستقوينا 
في الداخل عندما نواجه التجارب أو الضيقات.

طريقــة أخــرى تعمــل بهــا الكلمة فــي حياتنا هــي أنها 
تســاعدنا أن نتخــذ قــرارات جيــدة. )مزمــور 119: 11( 
يقول أيًضا »خباأت كالمك يف قلبي لكيال اأخطئ اإليك«. إذا 
خبأنا كلمة اهلل في قلوبنا فعندما نكون على وشــك أن نتخذ 
قراًرا خاطًئا، ســوف ينهض احلق املوجود في الكلمة بداخلنا 
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ويحفظنا من اخلطأ إذا كنا نطيعه.

الب��د اأن نتذك��ر اأن كلم��ة اهلل له��ا الق��درة عل��ى تغي��ري 

ا حتقق ق�سدها.  حياتنا، وهي دائماً

البد أن نتذكر أن كلمة اهلل لها القدرة على تغيير حياتنا، 
وهــي دائًما حتقق قصدها. في )إشــعياء 55: 11( يقول اهلل 
»هك��ذا تك��ون كلمت��ي التي تخ��رج من فم��ي. ال ترجع اإيّل 

فارغ��ة )بــدون أن تنتج أثــًرا، بــدون فائدة(  ب��ل تعمل ما 

�س��ررت به وتنج��ح فيما اأر�س��لتها له«. إن حياتنــا لن تتغير 

بصورة واضحة أو ملدة طويلة إذا لم نحب كلمة اهلل. أدعوك أن 
تعطي لكلمة اهلل مكان األولوية في حياتك اليومية وأن حترص 
على أن تتعلم احلق الوارد بها، وأن تطبقه في كل موقف، ألن 

هذا سيمكنك من أن تستمتع باليوم متطلًعا إلى الغد.

كن من�ضبًطا

»االن�سباط هو روح اجلندية. فهو يجعل االأعداد القليلة 

هائلة، ويجلب النجاح لل�سعفاء، ومينح التقدير للجميع«

جورج واشنطن
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إن فكــرة االنضبــاط فــي حــد ذاتهــا جتعل بعــض الناس 
ينكمشــون، لكنني أؤمن أن االنضباط هو أحد أهم الصفات 
التــي ميكــن للفرد أن يتحلــى بها. يقول الكتــاب املقدس إن 
محبة املسيح حتصرنا )انظر 2كورنثوس 5: 14(. هذا يعني 
أننا نضبط أنفســنا ال لنستحق بركات اهلل، لكن ألننا نحبه. 
وبــدون االنضباط نفقد الكثير من متعــة احلياة، لكن عندما 
نهذب أنفســنا ونعيــش حياة منضبطة ســيكون لنــا الوقت 
والطاقة واملصادر التي جتعلنا نســتمتع باليــوم وننتظر الغد. 
وبوجه عام أرى أن األشخاص املنضبطني لهم فكرة أفضل عن 

أنفسهم من غير املنضبطني.

عندما أفكر في غير املنضبطني أفكر في من يريدون املرح 
بــدون العمــل، أي أنهم يريــدون كل منافع احليــاة لكنهم ال 
يريــدون أن يقوموا بالعمــل أو يبذلوا اجلهد ليكتســبوا هذه 
املميزات. لذلك يشــعرون بالغيرة ممن يســتمتعون ببركات 
احليــاة، غير مدركني أن هذا االســتمتاع ناجت عــن أنهم كانوا 
مستعدين أن يستثمروا حياتهم وأن ميارسوا االنضباط الالزم 

لكل هذه املتع.
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كل أنــواع البــركات متاحة لــك، وأنا ال أريــدك أن تفقد 
بركــة واحــدة نتيجة عــدم االنضبــاط. إذا اعتبرت نفســك 
شــخًصا منضبًطا، فهــذا اجلزء ميكــن أن يســاعدك أن تنمي 
عاداتك احلســنة. إذا كنت شخًصا يعاني من عدم االنضباط، 
أشــجعك أن تتبنــى أفــكاًرا جديدة اآلن. ال تنظــر لالنضباط 
على أنه صعب، لكن انظر له على أنه وسيلة للبركة والسالم 
واملرح واالســتمتاع الكبير باحليــاة. ال تنظر لالنضباط على 
أنــه عدو، بل على أنه صديق جيد سيســاعدك على أن تكون 
ما يريدك اهلل أن تكون وتفعل ما يريدك أن تفعله. لقد منحك 
اهلل روح النصح الذي يعني االنضباط )انظر 2تيموثاوس 1: 

7( لكننا يجب أن نختار أن نستخدمه أو أاّل نستخدمه.

ال تنظ��ر لالن�س��باط على اأن��ه عدو بل على اأنه �س��ديق 

جيد �سي�س��اعدك على اأن تكون ما يريدك اهلل اأن تكون 

وتفعل ما يريدك اأن تفعله.

ماذ� تعني بالقول »ال ميكنني �أن �أقاوم«؟

لنفتــرض مثاًل أنك حتــب اآليس كرمي ـ لدرجــة أنه أصبح 
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نقطة ضعف بالنسبة لك. عندما يسألك أحد عن اآليس كرمي 
جتيــب »أنا أحب اآليــس كرمي. ال ميكنني أبــًدا أن أقاوم عبوة 

آيس كرمي كبيرة«.

في هذه احلالة سأقول لك »بل ميكنك ذلك«.

وأنــت ســتقول »ال، ال ميكــن. أنــا أحــب اآليــس كــرمي 
للغاية«.

عندها سأحاول أن أثبت لك أنك ميكنك بالفعل أن تفوت 
فرصة تناول اآليس كرمي.

تخيل نفسك في أكبر محل لآليس كرمي في العالم. لديهم 
كل أنــواع النكهات املعروفة للبشــر ـ بل حتى كل النكهات 
التــي ال ميكن أن تتخيلها، ويســألك البائع قائاًل »ماذا تريد؟ 

فقط قل االسم وأنا سأصنعه لك«.

فتمليه الطلب وســرعان ما يســلمك أكبــر وألذ وأحلى 
آيس كرمي رأيته في حياتك.

اآلن سأســألك ثانية. »هل ميكنــك أن تترك اآليس كرمي؟ 
هل ميكنك أن تدرب نفسك على أال تأكله؟«
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فتجيب »ال ميكن. هذا يعتبر تعذيًبا«.

وعندما تكون على وشــك أن تأخذ أول قضمة من اآليس 
كرمي تســمع طقطقة. ثم تشــعر بشــيء معدني بــارد يلمس 
رأســك. وبطــرف عينك تــرى يًدا كبيرة متســك مسدًســا. 
وتسمع صوًتا غليًظا يقول »إذا أكلت هذا اآليس كرمي سأطلق 

عليك النار«.

واآلن سأســألك مــرة أخــرى »هــل ميكنك أن تتــرك هذا 
اآليس كرمي؟«

بالطبــع هــذه القصة خياليــة وبعيدة عن الواقــع، لكنني 
واثقــة أنك فهمت املغزى. ميكنك أن تدرب نفســك على أن 

تقول ال، إذا فهمت عواقب عدم فعل ذلك.

هناك بعض التصرفات قد تؤدي إلى التعاســة واملوت، في 
هذه احلياة وفي احلياة القادمة. على سبيل املثال يقول الكتاب 
املقــدس في )رومية 6: 23( بوضوح إن اأجرة اخلطية هي 
م��وت. )روميــة 8: 6( يخبرنــا أننا عندما نســمح ألذهاننا 

أن تكــون غيــر منضبطة، فهذا أيًضا يــؤدي إلى املوت. »الأن 
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اهتمام اجل�س��د )الذي هو حس وعقل بدون الروح القدس( 

هو موت )املوت يتضمن كل أشكال التعاسة الناجتة عن اخلطية 

في هــذه احلياة وبعدها(، ولكن اهتمام الروح )القدس( هو 
حياة و�سالم )للنفس في هذه احلياة وبعدها(«.

هــل تؤمــن أن هناك إغــراءات معينة في احليــاة ال ميكنك 
أن تقاومهــا؟ )1كورنثــوس 10: 13( يقــول إن هــذا غير 
صحيح: »مل ت�س��بكم جترب��ة )جتربة تؤدي إلى اخلطية، أًيا 
كان مصدرهــا أو وجهتهــا( اإال ب�س��رية )أي ال توجد جتربة 
أو امتحــان يأتــي عليكم يتجــاوز املقاومة البشــرية وال ميكن 
تعديلــه وتكييفه للخبرات البشــرية أو ال ميكن لإلنســان أن 

يحتمله(«.

لدي��ك الق��وة للمقاوم��ة والتغل��ب عل��ى م��ا يقابل��ك يف 

ا كان. ميكنك اأن تقف وتقاومه و�س��يكون لك  طريقك اأياً

االن�سباط الالزم لتتحمله ب�سر.

إن لديــك القوة للمقاومــة والتغلب على مــا يقابلك في 
طريقــك أًيــا كان. ميكنك أن تقــف وتقاومه وســيكون لك 

االنضباط الالزم لتتحمله بصبر.
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�سفات ال�سخ�ص املن�سبط

على مر الســنوات الحظت أن املنضبطــني الذين أعرفهم 
لهــم بعــض الصفات املشــتركة. وإذا جمعت هــذه الصفات 

اإليجابية في حياتك، سوف تصبح شخًصا أكثر انضباًطا:

k الشــخص املنضبط دائًما ميشــي »امليل االآخر« )انظر متى 
25: 1ـ10(.

k الشــخص املنضبط ال يســلك الطرق املختصرة، ويفعل ما 
هو أكثر من مجرد تأدية الواجب.

k الشــخص املنضبط ال يتوقـــع أن يحصـد ما لم يزرعـه، وال 
يتمنى أن يؤدي اآلخرون عمله نيابة عنه.

k الشــخص املنضبــط جاهــز عندمــا تنفتح أبــواب الفرص 
أمامه.

k الشخص املنضبط ال يسلك أبًدا الطريق السهل أو الطريق 
الــذي تقل فيه املقاومــة، لكنه يتمســك بالطريق الضيق 
الــذي يؤدي إلى احلياة بكل ما فيه من مشــقة )انظر متى 
7: 13، 14(. ومــع أن الطريــق الضيــق أصعب، إال أنه 
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يختار أن يسير فيه.

k الشــخص املنضبط هو شــخص مســتثمر وليــس مقامًرا. 
املقامرة كما جاءت في القاموس هي »أن تلعب لعبة احلظ، 
وأن تخاطر علــى أمل أن جتني ميزة أعظم بكثير مما قدمته 
في اللعبة«. أما االســتثمار فهو »أن تلتزم لكي حتصل على 
ربح مســتقبلي، وأن تتخلى عن شــيء مــا اآلن في مقابل 

فائدة في املستقبل«.

k الشخص املنضبط يعرف كيف يقول ال لآلخرين ولنفسه. 
قال الالهوتي والفيلســوف اليهودي »إبراهام ج. هيشل« 
ذات مرة: »إن احترام الذات هو ثمرة االنضباط، إذ ينمو 
اإلحســاس بالكرامــة عندما يســتطيع اإلنســان أن يقول 

لنفسه ال«.

ونحــن كأناس نريــد أن نســتمتع بحياتنا اليــوم ونكون 
أقويــاء وأصحــاء فــي املســتقبل، نحتــاج إلــى االنضباط في 
مناطق عديدة في حياتنا. وهذا يشــتمل على: عادات األكل 
والرياضــة، احليــاة اجلنســية، طريقــة تفكيرنا بهــا في املال 
واملمتلــكات، طريقة اســتخدامنا لوقتنــا وأفكارنا وكلماتنا 



ـ 23 ـ

وعواطفنــا، قدرتنا على التجاوب مع النقد بصورة صحيحة، 
قدرتنا على حتمل األلم.

االن�سباط له ثمار جيدة

كان الرســول بولس يدرك جيًدا أهمية االنضباط، وكتب 
عنه في )1كورنثوس 9: 24ـ27( قائاًل: 

األ�س��تم تعلمون اأن الذين يرك�س��ون يف امليدان جميعهم 

ا )فقط( ياأخذ اجلعالة )املكافأة(.  يرك�س��ون ولكن واحداً

هك��ذا ارك�س��وا لك��ي تنال��وا )املكافــأة(. وكل م��ن يجاهد 

ي�س��بط نف�سه يف كل �سيء. اأما اأولئك فلكي ياأخذوا اإكليالاً 

يفن��ى واأم��ا نحن )نفعل ذلــك لكي نأخذ( فاإكلي��ال )بركة 

ا اأن��ا اأرك�س هكذا كاأن��ه لي�س عن غري  أبديــة( ال يفن��ى. اإذاً
يقني. هكذا اأ�س��ارب كاأين ال اأ�سرب الهواء. بل )إنني مثل 

املالكم( اأقمع ج�س��دي )أتعامل معه بشدة وأؤدبه عن طريق 
املشقات( واأ�ستعبده حت��ى بعد ما كرزت لالآخرين ال اأ�سري 
��ا )ال أجنح في االختبار، أصبح غير مقبول  اأنا نف�س��ي مرفو�ساً

ومرفوض ألنني مزيف(«
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لم أسمع أبًدا أحًدا من قبل يقول أن االنضباط أمر سهل، 
لكن األمر املهم ليس هو الســهولة ولكن النتيجة. )عبرانيني 
12: 11( يقول »ولكن كل تاأديب )انضباط( يف احلا�س��ر 
ا فيعطي الذين  ال ي��رى اأن��ه للفرح بل للح��زن. واأما اأخ��رياً

يتدربون به ثمر بر لل�سالم )حصاًدا من الثمار التي تتكون 

مــن البر والتوافق مع إرادة اهلل في األهداف واألفكار واألفعال 
مما ينتج حياة صحيحة وموقًفا صحيًحا مع اهلل(«.

االنضبــاط هــو أمر نفعله ألجل أنفســنا، وهــو ال يجلب 
فرًحــا أو نتائــج فورية، لكنــه بعد فترة يأتي بثمــار جيدة ملن 
يخضعون له. وكما يؤكد كاتب الرســالة إلى العبرانيني فإن 
التأديــب يدربنا. إنه أداة نســتخدمها لفائدتنا ـ وليس واجًبا 
نخــاف منه أو نرفضه. لكنه ينتج ثمــًرا صاحًلا ويأتي بنتائج 
صحيــة وإيجابية. عندمــا يزرع التأديب مثــل البذرة اجليدة، 
يأتــي بحصــاد من األمور التي تشــبعنا، األمور التي تســعدنا 

وتطلق السالم والفرح في حياتنا.

عندما يزرع التاأديب مثل البذرة اجليدة، ياأتي بح�س��اد 
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م��ن االأم��ور التي ت�س��بعنا، االأم��ور التي ت�س��عدنا وتطلق 

ال�سالم والفرح يف حياتنا.

�الن�ضباط هو فعل يعرب عن �ملحبة

أريدك أن تفهــم أن االنضباط هو طريقة إلظهار احملبة. إنه 
هــو الطريقة التــي يعبر بها اهلل عن محبته لنــا والطريقة التي 
نوصل بها احملبة ألوالدنا. كذلك عندما نضبط أنفســنا نظهر 

احملبة نحو اآلخرين ونثبت محبتنا هلل.

واهلل عبر كلمته املقدســة يوضح أنه يدفعنا لالنضباط عن 
طريــق التأديب ألجل ســبب واحد: ألنه يحبنــا. )عبرانيني 
12: 6ـ10( يقــول: »الأن ال��ذي يحب��ه ال��رب يوؤدبه....  
اإن كنت��م حتتملون التاأديب يعاملكم اهلل كالبنني.... واأما 

هذا )تأديــب اهلل( فالأجل املنفعة«. يجــب أن نقبل تأديب 

اهلل كتعبيــر عن محبته لنا، وبحســب )رؤيا 3: 19( يجب 
أن يولــد التأديــب فينا الغيرة للتجديــد: »اإين كل من اأحبه 

ا وتب«. اأوبخه واأوؤدبه. فكن غيوراً

وكمــا يؤدبنــا اهلل ألننــا أوالده، هكــذا يحتــاج اآلبــاء 
واألمهــات أيًضا أن يؤدبوا بنيهــم وبناتهم. )عبرانيني 12: 
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8( يوضــح الصلة بــني التأديب واألبوة إذ يقــول: »فاأي ابن 
ال يوؤدبه اأبوه؟ ولكن اإن كنتم بال تاأديب قد �س��ار اجلميع 

)جميــع أوالد اهلل( �س��ركاء في��ه فاأنت��م نغ��ول )أبنــاء غير 
شــرعيني( ال بنون«. معظم خبــراء تربية األطفال يقولون أن 
في أعماق األطفال هنــاك رغبة واحتياج لالنضباط، مع أنهم 
غالًبا يقاومون هذه العمليــة. اآلباء واألمهات الذين يريدون 
أن يربوا أوالدهم في طرق اهلل سوف يبذلون جهًدا في تأديب 
بنيهم وبناتهم، وهذا اجلهد ســوف يجلب نتائج إيجابية في 
املستقبل. اآلباء واألمهات غير املنضبطني، يربون أوالًدا غير 
منضبطــني. لكن اآلبــاء واألمهات املنضبطــون يربون أوالًدا 

منضبطني يحملون ثماًرا صاحلة في منوهم.

ومتاًمــا كما يعلــن اهلل محبته لنا جزئًيا مــن خالل تأديبه، 
وكمــا يعبــر اآلباء واألمهــات عن محبتهم مــن خالل تأديب 
أوالدهم، فإن اســتعدادنا أن نتجاوب بضبط أنفسنا يعبر عن 
محبة صحيحة واحترام ألنفسنا. وفرض االنضباط والتأديب 
على أنفســنا يظهر أننا جادون فــي أن نكون أفضل ما ميكن، 
فنســتفيد مــن حياتنا بأكبــر قدر ممكن. كما أنــه يثبت أيًضا 
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أننا نتعامل بجدية مع مسألة االستمتاع بكل حلظة من حياتنا 
واالســتعداد للمســتقبل. أمــا نقــص االنضبــاط الشــخصي 
فيوضــح أننا مكتفــون باحلياة العادية ومســتعدون للرضا مبا 

عندنا أًيا كان بدون أي مجهود أو محاولة.

اأح��د الط��رق التي نظه��ر به��ا حمبتنا نح��و اهلل هي من 

خالل ان�سباطنا.

أخيًرا أريد أن أوضح أن أحد الطرق التي نظهر بها محبتنا 
نحو اهلل هي من خالل انضباطنا. في )يوحنا 21: 15ـ17( 
ســأل الرب يســوع بطرس ثالث مرات »اأحتبن��ي؟«، وأجاب 
بطــرس بنعم في املرات الثــالث، وأخيًرا قــال: »اأنت تعرف 
اأين اأحبك«. عندها قال له يســوع: »ارع غنمي«. مبعنى آخر 

»إن كنــت حتبني، فســاعد اآلخريــن«. واختيار احليــاة بهذه 
الطريقة التي نســاعد فيها اآلخرين باستمرار أمر يحتاج إلى 

االنضباط.

االن�سباط يوؤدي اإىل احلرية

قــرأت ذات مرة التعريف التالي عن االنضباط أنه: »حالة 
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مــن النظام ميكن احلفاظ عليها عن طريق التدريب والتحكم، 
نظام من القواعد للســلوك، تدريب منظم خصوًصا للذهن أو 

الشخصية، نظام، كفاءة، طاعة«.

الحــظ أن االنضبــاط هــو حالة ميكــن احلفــاظ عليها عن 
طريــق اليقظة الدائمة، فاجلهد مــرة واحدة ليس انضباًطا. ال 
ميكننــا أن نحصــل على االنضباط ملدة أيام أو أســابيع قليلة، 
لكــن يجب أن نحافظ عليــه على مدى فتــرات طويلة. كان 
ا يف  الرسول بولس يفهم هذا األمر فكتب يقول: »فاثبتوا اإذاً
ا بنري  احلرية التي قد حررنا امل�س��يح بها وال ترتبكوا اأي�ساً

عبودية )الذي حتررمت منه(« )غالطية 5: 1(.

فــي خدمة جويس مايــر نريد أن نكــون متميزين في كل 
اجلوانــب، ونحن نضع معايير ســامية جــًدا ملوظفينا. أحياًنا 
يشــعر الناس عندما يعملون معنا فــي البداية أن لدينا قواعد 
ولوائح كثيرة جًدا. لكن مع الوقت كان كثيرون ممن يعملون 
لدينا يأتــون إلّي بعد عام تقريًبا من العمل ويقولون »شــكًرا 
ألنكم جعلتموني إنســاًنا متميًزا. لم أكن أدرك من قبل روعة 
أن أبذل أقصى ما في وســعي في كل ما أفعله، بداًل من مجرد 
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تأدية الواجب«.

ميكن للناس أن يعيشــوا بال انضباط، لكنهم لن يختبروا 
أبــًدا احلياة الصاحلــة التي قصدهــا الرب يســوع لهم. بعض 
الناس ســيقاومون االنضباط دائًما ألنه يفــرض عليهم قيوًدا 
وحدوًدا، لكنه في احلقيقة يقودهم إلى حرية عظيمة. أدعوك 
أن تكتشــف بنفســك. اختــر منطقــة في حياتــك حتتاج إلى 
االنضبــاط، والتــزم بتطبيق ذلك. مهما كانــت الصعوبة في 
البداية، لكن اســتمر. ما نفعله صحيًحا مرة واحدة ليس هو 
مــا ينتج النتائج اجليــدة في حياتنا، بل ما نفعله باســتمرار. 
تذكــر أنك لن تربــح إذا لم تتعب. ال تخف مــن عدم الراحة 
التــي تأتي مع االنضباط. لــم يحدث أبًدا أن مات إنســان ما 
نتيجــة االنضباط، لكن من خالل االنضبــاط تعلم الكثيرون 

كيف يعيشون حياتهم بحق.

االن�سباط له جمازاة

بالرغم من أن االنضباط قد يكون صعًبا، إال أنه له مجازاة. 
على ســبيل املثال، كنت دائًما أعتني ببشرتي. فلم أكن أنام 
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ليــاًل ومســاحيق التجميل على وجهي. وكنت دائًما أغســل 
وجهي وأســتخدم كرميات متعددة ومنتجات للعناية بالبشرة 
لكــي أحافظ على بشــرتي بحالة جيدة. وظللــت أفعل ذلك 
طيلة حياتي، والناس يقولون لي دائًما إن بشــرتي تبدو رائعة 
بالرغــم من تقدمي في العمر. وأنا أســتمتع بهذه املجامالت 

مع العلم أنه كان عليَّ قبل ذلك أن أدرب نفسي.

مثــال آخر هو أن زوجي »ديف« كان ميــارس الرياضة منذ 
كان في السادســة عشرة من عمره، ولذلك ظل يتمتع بصحة 
جيــدة ومزيد من الطاقة خالل حياته، وجســده ال يعاني مثل 
من هم في ســنه ألنه دفع الثمن باالنضبــاط والتدريب. وهو 

اآلن يجني الفوائد.

خدمتنا ليســت حتت أي دين، ولم يسبق لنا أبًدا أن دفعنا 
قيمــة فوائــد على أي شــيء ألننا ندخر املال ونســدد ثمن ما 
نحتاجــه نقــًدا. وكثيًرا مــا يعني هــذا أننا يجــب أن نضبط 
أنفســنا وأن نتأنــى في شــراء ما نريده في احلــال. أنا ال أقول 
بأن هناك خطأ في اقتراض املال، لكنني أعتقد أن أي شــخص 
سيوافقني على أن األفضل أال نكون حتت دين. كثير من أعباء 
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الديون فــي مجتمعنا اليوم كان ميكــن تفاديها لو كان الناس 
على اســتعداد أن يضبطوا أنفسهم، ويتأنوا، فيدخروا املال. 
معظمنــا يريدون ما يريدون عندما يريدونه، لكن الشــخص 

املنضبط يقول لنفسه ال.

عندما نضحي وندخر املال ألجل شيء ما نريد أن منتلكه، 
ســوف نقدره حًقا عندما نحصل عليه. وســوف نســتمتع به 

أكثر ألنه بدون ديون.

أنا لم أضبط نفســي في مســألة ترتيــب وقتي، وأكثر من 
مرة مرضت بســبب الضغط املفرط. وكنت ألقي باللوم على 
كل ما هو حولي، لكنني في النهاية كان عليَّ أن أواجه حقيقة 
أنني البد أن أقول ال ألمور عديدة. وعندما تغيرت تطلب هذا 
مني تدريًبا، ألنني كنت أريد أن أفعل كل شيء. كنت أريد أن 

أشترك في كل شيء، وأن أعرف كل شيء.

ليــس االنضبــاط فقــط هو الــذي لــه مجــازاة، وإمنا عدم 
االنضباط أيًضا له مجــازاة. مجازاة االنضباط ممتعة، ومجازاة 
عدم االنضباط غير ممتعة. أنا أستمتع ببشرتي اجلميلة، لكنني 
ال أســتمتع بالتعب واإلرهاق والضغط والصداع ومشــكالت 
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املعــدة واضطرابــات الهرمونات. أؤمن أن بعــض من يقرأون 
هذه الكلمات يحصدون بعض النتائج التي ال يحبونها، لكن 
األخبار السارة هي أنك ميكن أن تغير النتائج عن طريق تغيير 

االختيارات.

نتائج احلياة غري املن�سبطة

نقص االنضباط ال يؤدي أبًدا إلى أي شيء صالح. ومع أنه 
رمبــا يبدو جيًدا لفترة ما، لكنه في النهاية يؤدي إلى اإلحباط 
وكراهيــة النفــس. عندما منــارس االنضباط نحصــد احترام 
الــذات، وعندما ال نفعل ذلك نظــل لوقت طويل غير راضني 

عن أنفسنا، وينتهي بنا األمر باملشكالت.

عندم��ا منار���س االن�س��باط نح�س��د اح��رام ال��ذات، 

وعندم��ا ال نفع��ل ذلك نظ��ل لوقت طويل غري را�س��ني عن 

اأنف�سنا، وينتهي بنا االأمر بامل�سكالت

k إذا لم نعنِت بأجســادنا سوف منرض. وقلة االنضباط وعدم 
االهتمام بصحتنا لوقت طويل ميكن أن يؤثر على أسلوب 
حياتنــا، وميكــن أيًضا أن مينعنا من القيام باألنشــطة التي 
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نستمتع بها.

k إذا لــم نــدرب أنفســنا فــي األمــور املالية، ســوف نقع في 
مشــكالت خطيــرة للغايــة ال ميكــن أن نخفيهــا، وقد ال 

نستطيع أن نتغلب عليها بدون إجراءات جوهرية.

k عــدم االنضباط فــي العالقات، فــي الكيفية التــي نتكلم 
ونتصــرف ونعامل بها اآلخرين، ســوف يؤدي إلى فقدان 

هذه العالقات.

k إذا لــم نضبط أنفســنا في أعمالنا بحيــث نصل للعمل في 
الوقــت احملدد، ونأخــذ أوقات االســتراحة احملــددة فقط، 
ونحترم سياسات الشركة، ونكون منتجني، فسوف نفقد 

وظائفنا.

وماذا عنك؟

أريد أن أضع أمامك بعض األسئلة. وأدعوك أن جتيب عنها 
بصدق وأن تستخدم اإلجابات لتوضح لك املناطق التي حتتاج 
فيها إلــى املزيد من االنضباط في حياتــك. تذكر أنك يجب 
أن ترغب بشــدة في االنضباط، ألنــه كلما زاد انضباطك زاد 
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استمتاعك باحلياة اليوم وفي املستقبل.

فم������ك:

هل تتحدث كثيًرا جًدا أو قلياًل جًدا؟
هل تتحدث بصوت عــال جًدا أو بصوت رقيق للغاية، أو 

تتحدث بسرعة كبيرة أو ببطء شديد؟
هل تســتخدم نبرة قاسية عندما تتكلم؟ هل ميكن للناس 
أن يعرفــوا مــن طريقــة كالمــك متــى تكــون محبًطا أو 

متضايًقا؟
هل تردد النميمة أو تفشي أسرار اآلخرين؟

هل أنت منتقد أو ديان في كالمك؟
هل جتيد اإلصغاء لآلخرين مثلما جتيد الكالم إليهم؟

عق��لك:

هل تســمح لألفكار أن جتمح أم تهدم كل فكر ال يتفق مع 
معرفة اهلل؟
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هــل تقضي وقًتــا في اللهج فــي كلمة اهلل واألشــياء التي 
فعلها ألجلك؟

هل تتأمل في اإلهانات واإلساءات؟

هــل تختــار أفــكارك بعنايــة، أم أنك تفكر في أي شــيء 
يخطر ببالك؟

�سحتك:

هل تأكل كثيًرا جًدا أو قلياًل جًدا؟

هل تأكل مرات كثيرة أو مرات غير كافية، وتشعر بعدم 
الرضا نتيجة ذلك؟

هل تأكل بسرعة كبيرة، أو ال متضغ الطعام جيًدا وبالتالي 
تفقد القيمة الغذائية؟

هل تتناول طعاًما صحًيا متوازًنا؟

هل تتنــاول الكثير من الســكريات، أو أنواًعا أخرى من 
األطعمة غير املغذية؟

هل تشرب كمية كافية من املياه؟
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هــل تؤثر حالتــك العاطفية على طعامــك، أي أنك تأكل 
عندما تشعر باالكتئاب أو الوحدة أو األلم؟ أم تأكل فقط 

عندما تكون جائًعا جسدًيا؟

هل متارس قدًرا كافًيا من التدريبات الرياضية كل يوم؟

هل حتصل على قدر كاف من الراحة واالسترخاء؟

االأمور املالية:

هل تنفق أكثر مما جتني من املال؟

هل تكنز املال أو املمتلكات؟

هل تعشر هلل من مالك؟

هل تقدم عطايا مالية وتساعد الفقراء واحملتاجني؟

هل حتافظ على حســابك البنكــي متوازًنا وتعرف حالتك 
املالية باستمرار؟

هل تخطط للمصروفات الكبيرة في املستقبل؟

هل تدخر املال؟
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هل لديك مبلغ من املال محفوظ للطوارئ؟

هل تنفق املال وفًقا ملشاعرك؟

هل تستخدم التسوق كشكل من أشكال الترفيه، ثم جتد 
نفسك قد أنفقت مااًل لم يكن ينبغي أن تصرفه؟

وقتك واأولوياتك:

هــل تــدرب نفســك علــى قضــاء أكثــر وقتــك فــي أهم 
أولوياتك؟

هل تصلي وتعبد اهلل وتقضي وقًتا معه بانتظام؟

هل تقرأ الكتاب املقدس والكتب األخرى التي تســاعدك 
على النمو في معرفة طرق اهلل ومقاصده؟

هل تقضي وقًتا ذا قيمة مع أسرتك وأصدقائك؟

هــل تقضي وقًتــا طوياًل جًدا فــي عالقة حتتــاج إلى بعض 
احلدود؟

إذا وجــدت أنك حتتاج إلــى تغيير في أي من هذه املناطق، 
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فإن األمر سيحتاج منك فقط إلى قرار أن تفعل ذلك. الشعور 
بالذنب لن يغير شيًئا، والغضب من املنضبطني لن يغير شيًئا، 
واخلــوف من االنضباط لن يغير شــيًئا. الشــيء الوحيد الذي 
ســيغير أي شــيء هو أن تبدأ اآلن في تدريب وضبط نفســك 
باســتمرار. ليكن شــعارك اجلديد في احلياة هــو »ال لألعذار، 

نعم للنتائج فقط«.

كّون عادات ح�سنة

»نح��ن ما نك��رر فعل��ه، لذا ف��اإن التف��وق لي�س فع��الاً ولكنه 

عادة«

أرسطو

العادة بحســب تعريف قاموس وبستر هي »منط مكتسب 
من الســلوك أصبح تقريًبا ســلوًكا طبيعًيــا بدون جهد نتيجة 
التكرار املستمر«. هذا يعني أن العادات هي أمور فعلناها مراًرا 
وتكــراًرا حتى أصبحنا نفعلها بــدون تفكير. ميكن أن تكون 
لنا عــادات جيدة ـ مثــل الطعام الصحي، أو ممارســة الرياضة 
بانتظام، أو ســداد الفواتير املستحقة علينا في مواعيدها، أو 
احلفاظ على املنزل نظيًفا، أو قضاء وقت في كلمة اهلل. وميكن 
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أيًضا أن تكون لنا عادات سيئة ـ مثل تناول الكثير من الطعام 
غير املغــذي، أو قضم األظافر، أو عــدم االعتناء مبمتلكاتنا، 
أو مشــاهدة البرامج التليفزيونية التي تعرض مبادئ وقيًما ال 

تتفق مع اهلل.

تذكــر أن العادات تتكون من خــالل التكرار. وكما قالوا 
قدمًيــا فــإن اإلتقان يأتــي باملمارســة، لذلك عندمــا حتاول أن 
تكســر عادة سيئة وتتبع عادة حسنة، يجب أن تلتزم بتكرار 
أفــكارك اجلديدة أو ســلوكك اجلديد بانتظــام. في البداية لن 
يكون األمر ســهاًل ألنك لم تعتد ذلك، وسيحتاج األمر منك 
إلى برمجة هذا السلوك داخل إجتاهاتك وتصرفاتك عن طريق 
فعلــه مراًرا وتكراًرا. وهذا يحتــاج إلى تدريب، لكنني أؤكد 
لك أن فوائد كسر العادات السيئة وتكوين عادات حسنة هو 

أمر يستحق املجهود.

ت�سع عادات للموؤمن الفعال

إحدى مسئولياتنا كمســيحيني مؤمنني أن نعيش بطريقة 
جتعــل اآلخرين يشــتاقون للعالقة مع الرب يســوع املســيح. 
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عندمــا نفعل ذلك نكون فعالــني، وجنلب الثمار مللكوت اهلل، 
ونستمتع بحياتنا. ولكي نكون ناجحني كمسيحيني البد أن 
نكســر العادات الســيئة، وأن ننمي عادات حســنة ونحافظ 
عليهــا، ولذلــك أريــد أن أركــز على تســع عــادات للمؤمن 

الفعال.

1� ع��ادة ق�س��اء الوقت م��ع اهلل. أؤمــن أن أحد أفضل 

العادات التي ميكن للشــخص أن ينميها هــي قضاء وقت مع 
اهلل بانتظــام. هــذه اللحظات التــي نقضيها مــع اهلل ميكن أن 
تشــتمل على الصالة، أو قراءة الكتاب املقدس، أو دراســته، 
أو الترنيم، أو االســتماع إلى موســيقى تعبدية، أو االستماع 

بهدوء إلى صوته، أو طرق أخرى الختبار حضوره.

داود الــذي يســميه الكتــاب املقدس »رجل ح�س��ب قلب 
اهلل« )انظــر 1صموئيل 13: 14( كان يصلي هلل ويتواصل 

مــع اهلل كل صباح. وكتب يقول: »يا رب بالغداة )الصباح( 
ت�س��مع �س��وتي. بالغ��داة اأوج��ه �س��التي نح��وك وانتظ��ر 

)حتــى تتكلم إلــى قلبي(« )مزمور 5: 3(. حني نقرأ ســفر 
املزامير الذي كتب داود كثيًرا منه، نرى أنه أيًضا كان يصلي 
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فــي الظهيرة وفي الليل. لقد كان يعيش حياة الصالة الدائمة 
والتواصل املستمر مع اهلل.

عندمــا نفكــر في الصالة وقضــاء وقت مــع اهلل يجب أن 
نتذكر أن هذا امتياز، أنه ليس عبًئا أو واجًبا لكنه شرف عظيم 
ألنه يوصل قلوب البشر الضعيفة بقوة اهلل الفائقة. وصلواتنا 

ا يف فعلها«. بحسب )يعقوب 5: 16( »تقتدر كثرياً

والعــدو يعــرف أبعاد القــوة التي تنطلق من الســماء إلى 
األرض عندما يصلــي املؤمنون. لذلك فهو يفعل كل ما ميكن 
لكي يعطل الوقت الذي نقضيه مع اهلل، فهو يعرف أننا عندما 
نصلي نصبح فعالني، لذلك يحاول أن يشتتنا ويبقينا مشغولني 
عــن الصالة أو يقنعنــا أن اهلل ال يصغي إلى صلواتنا. كل هذه 
األشــياء هي أكاذيب، فال تصدقها. لكــن لتكن أولويتك أن 

تقضي وقًتا في الصالة املليئة باإلميان كل يوم.

باإلضافة إلى الصالة نحتاج أيًضا أن نخصص وقًتا لقراءة 
الكتاب املقدس ودراســته. أريد أن ألفت انتباهك إلى جزئني 
كتابيني بالتحديد يوضحان لنا كيف تعمل الكلمة في حياتنا. 
ا ناظرين )في  )2كورنثــوس 3: 18( يقول: »ونحن جميعاً
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كلمــة اهلل( جم��د الرب بوجه مك�س��وف كما يف م��راآة نتغرّي 
اإىل تلك ال�س��ورة عينها من جمد اإىل جمد كما من الرب 

)ألن هذا يأتي من الرب الذي هو( الروح«. مبعنى أننا عندما 
نســتمر في دراسة الكلمة املقدســة نتغير باستمرار ونتحول 

إلى األفضل.

كما أريدك أيًضا أن تتذكر ما قاله يســوع في )يوحنا 8: 
31ـ32( »اإنك��م اإن ثبت��م يف كالم��ي )متســكتم بتعاليمــي 
وعشــتم مبــا يتفــق معهــا( فباحلقيق��ة تكون��ون تالميذي 
وتعرفون احل��ق واحلق يحررك��م«. إن اعتياد احلياة بكلمة 

اهلل ســوف ميكنك من أن تعرف احلق، الذي سيحررك من كل 
أنواع القيود التي تؤثر على حياتك.

أكرر مرة أخرى: أحد أفضل العادات التي ميكن أن تنميها 
هــي قضاء وقت مع اهلل. صل، واقــرأ كلمته، وادرس كلمته، 
واســتمع إلى صوته. حافظ على شــركتك معه واحرص على 
أن تصبح عادة قوية في حياتك. إن قضاء الوقت مع اهلل سوف 
يزيد من فرحك ويجعلك تنظر إلى مستقبلك برجاء وتوقع، 

ألن في محضره شبع سرور )انظر مزمور 16: 11(.
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اإن ق�ساء الوقت مع اهلل �سوف يزيد من فرحك ويجعلك 

تنظر اإىل م�ستقبلك برجاء وتوقع.

2� ع��ادة احلف��اظ على نقاء ال�س��مري. ال يوجد شــيء 

مينعنا من االســتمتاع باحلياة مثل الشعور الدائم بالذنب. في 
الواقع لقد مات يسوع لكي يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل 
ذنــب ودينونة. وفي كل مرة نفعل فيها أي خطأ ونتوب توبة 
صادقة، هو يســامحنا بالتمام وينســى خطيتنــا، لذلك ليس 

هناك شيء أو سبب يجعلنا نعيش حياتنا شاعرين بالذنب.

اأحد اأف�س��ل الطرق لتجنب ال�س��مري املذنب هي اأن تفعل 

كل ما بو�سعك لتفعل ما هو �سواب.

وأحــد أفضل الطرق لتجنب الضمير املذنب هي أن تفعل 
كل ما بوسعك لتفعل ما هو صواب. في )أعمال 24: 16( 
��ا اأدرب نف�س��ي )أقمع جســدي  يقول بولس: »لذلك اأنا اأي�ساً
وأميت رغباتي الدنيوية وشهواتي اجلسدية ورغباتي العاملية، 
محاواًل بكل جهــدي( ليكون لي دائًما ضمير بال عثرة )بال 
لوم وثابت( من نحو اهلل والناس«. لقد فعل كل ما ميكنه فعله 
ليختــار االختيارات الصحيحة، حتى ال يتحتم عليه أن يعيش 
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بضمير مذنب. لقد درب نفســه حتى ال يشــعر بالذنب فيما 
بعد.

ال يوجــد إنســان كامل، مهمــا حاولنا أن نكــون بال لوم 
فســوف نخطــئ. وعندما يحدث ذلــك يجــب أن نتذكر أن 
الغفــران متاح لنا دائًما بيســوع املســيح. إذا كان لنا ضمير 
مذنب بســبب أننا لم نتعامل بشــكل صحيح مع شــخص ما 
فيجــب أن نعتــرف بذلك بــدون ســرد األعــذار، ويجب أن 
نتأســف وأن نطلب الغفران من اهلل ومن ذلك الشخص الذي 

أسأنا إليه.

هناك طريقة مؤكدة تبتعد بها عن الشــعور بالذنب وهي: 
إذا لــم تســتطع أن تفعل ما تريد أن تفعلــه بإميان )بثقة( فال 
تفعله )انظر روميــة 14: 23(. عندما تكون ممتلًئا بالذنب 
والتأنيــب ال ميكنك أن تصبح فعااًل ألجل اهلل، ولن ميكنك أن 
تســتمتع بحياتك. لكن عندما تسلك بثقة الغفران وبضمير 
نقي، ســوف تشــعر باحلرية والســعادة، وسيســتخدمك اهلل 

بطرق مذهلة.

3ـ عــادة احلياة باإلميان، يوًما بيوم. بعض الناس يســألون 



ـ 45 ـ

هــل ميكــن أن يصبح اإلميان عــادة؟ وهؤالء هم مــن ينظرون 
لإلميان على أنه قوة روحية هالمية قاصرة على الرهبان ورجال 
الدين. أؤمن أن اإلميان ميكن أن يصبح عادة، ألن اإلميان ليس 
أمًرا روحًيــا غامًضا، لكنه أمر عملي للغاية، وله عمل عظيم 

جًدا في تنمية حياتنا اليومية.

اإلميــان ببســاطة هو الثقــة والضمــان وهو اجتــاه إيجابي 
)ميكن بالتأكيد أن يصبح عادة( وهو أســاس الثقة في اهلل في 
كل نواحي احلياة. اإلميان يعطينا أن نكون متفائلني ولنا رجاء 
فيمــا ال ميكــن أن نراه )انظــر عبرانيــني 11: 1(. ويجعلنا 
نــدرك أن ما ميكن أن نراه في العالم وظروفه ليس في مثل قوة 

اهلل الذي ال نراه.

االإمي��ان ه��و النظ��رة االإيجابي��ة جت��اه اهلل وقدرت��ه 

ا يتوق��ع اأن هناك  ورغبت��ه اأن ي�س��اعدنا، واالإميان دائماً

ا �سيحدث. ا جيداً �سيئاً

اإلميــان هــو النظرة اإليجابيــة جتاه اهلل وقدرتــه ورغبته أن 
يســاعدنا، واإلميان دائًما يتوقع أن هناك شيًئا جيًدا سيحدث 
)انظــر مزمور 27: 13، 14(. اإلميــان يصدق أن كلمة اهلل 
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تعلــو فوق أفكار البشــر وعقولهم ومشــاعرهم، ويتمســك 
باحلــق املوجود في كلمة اهلل مهمــا كان األمر. إن اإلميان باهلل 

يطلق الفرح والسالم في حياتنا )انظر رومية 15: 13(.

واحلياة باإلميان حتدث يوًما بيوم، إذ نثق في اهلل في كل ما 
يحــدث. فاإلميان اليوم يثق في اهلل فيمــا حدث باألمس ويثق 
في اهلل فيما سيحدث في الغد. اإلميان يصدق أنه سيجد نعمة 

للغد في الغد.

4� ع�ادة بذل اأق�سى ما يف و�سعك. كان أندرو كارنيجي 

رجــل صناعة عظيم، كّون ثروة من صناعة الصلب. قال ذات 
مــرة »من ال يســتطيعون أن يحفــزوا أنفســهم، مهما كانت 
روعــة مهاراتهــم، لن يصلــوا للتميز«. أؤمن أن عــدم التميز 
أمــر غيــر مقبــول للمســيحي املؤمــن. يجــب أن نتطلع إلى 
التميــز وأن نكون أفضل ما ميكننــا أن نكون. اهلل إله متميز، 
وكل مــا يعملــه هو من الدرجــة األولى، وهــو ال يعطينا أبًدا 
أقــل من أفضل مــا عنده. وكممثلني له يجــب أن نكون نحن 
أيًضا متميزين. يدعونا الرســول بولــس قائاًل »حتى متّيزوا 
االأم��ور املتخالفة )تتعلموا كيف متيــزوا األمور الضرورية، 
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وتتمســكوا مبا هــو متميز وله قيمة حقيقيــة(«. )فيلبي 1: 
10(. وعندما نحاول أن جنعل التميز عادة في حياتنا ســوف 

نشعر بفرح اهلل في حياتنا وسنكون قدوة حسنة للعالم.

أحد الطرق التي نضمن بها أن نفعل أقصى ما بوسعنا وأن 
نسعى وراء التميز في كل موقف هي أن نتبع )متى 7: 12( 
الذي يسميه الكثيرون القاعدة الذهبية »فكل ما تريدون اأن 
��ا بهم«. مبعنى أنك  يفعل النا�س بكم افعلوا هكذا اأنتم اأي�ساً

يجــب أن تعامل اآلخرين بالطريقة التي حتــب أن ُتعاَمل أنت 
بها، وإليك بعض الطرق العملية اليومية لفعل ذلك:

k ال تترك وراءك فوضى لكي ينظفها اآلخرون.

k ال تأخذ آخر ما تبقى من القهوة من ماكينة القهوة، أو آخر 
ما تبقى من الورق في ماكينة التصوير، أو آخر ما تبقى من 

املناديل الورقية في البيت بدون أن تضع غيرها مكانها.

k ال توقــف ســيارتك في األماكن املخصصــة للمعاقني إذا لم 
تكن معاًقا.

k ال تصدم ســيارة شــخص ما فــي اجلراج بــدون أن تترك له 
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معلومات ميكنه عن طريقها أن يتوصل إليك.

k قل »من فضلك« و »شكًرا«.

k ابتسم.

k ال تقاطــع اآلخريــن أثناء حديثهم إال فــي حاالت الضرورة 
القصوى.

k ال تكنس الفتات من على املائدة ملقًيا به على األرض.

k ال تكذب في أي أمر.

k ال تكن غير أمني بأي شكل من األشكال.

k ال تأخــذ أدوات مكتبية تخص العمل معك للبيت )أقالم، 
أوراق، دبابيس، أستيكة... إلخ(.

k ال تقــم بتصوير األوراق اخلاصة بدرس الكتاب أو مدرســة 
األحد على ماكينة التصوير اخلاصة باملكتب بدون إذن.

k إذا كنت تنظف شيًئا ما فنظفه بالكامل.

k اجعل الناس يشعرون بقيمتهم.
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وميكن لهذه القائمة أن تســتمر، وتستمر. وأنا على يقني 
أنك تعرف جيًدا الطريقة التي حتب أن يعاملك اآلخرون بها. 
لهذا تذكر ذلك فــي تعامالتك مع اآلخرين. إن كل ما نفعله 
هو بــذرة نزرعها. وإذا كنا نريد أن نحصــد حصاًدا متميًزا، 
يجــب أن نصمم أن نكون متميزيــن. وهذا يعني أننا البد أن 
نقاوم إغراء احلياة املتوسطة. إذا كنا متميزين في كل اجلوانب 

سوف نصبح مسيحيني فعالني.

5� ع��ادة التعامل م��ع النقد بطريقة �س��حيحة. قال 

الكاتــب األمريكــي البــرت هابــارد: »الدليــل النهائي على 
العظمــة يكمن في القدرة على حتمل )النقد( بدون ضغينة«. 
وأنا أؤمن أن هذا صحيح، فكل من جنح حًقا في احلياة يجب أن 
يواجه النقد. أحياًنا يأتي النقد من أناس ال يفهمون ما نفعله، 
وال يــرون ما نراه، أو يغارون مــن جناحنا. أًيا كان املصدر فإن 
النقد قد يكون مؤملًا، لكن تعلم التعامل معه بطريقة تتفق مع 

مبادئ اهلل الذي هو دائًما أعظم شهادة ملن حولنا.

فــي )متــى 10: 10ـ14( أخبر يســوع تالميــذه كيف 
يتعاملون مــع النقد، أو مع من ال يقبلون رســالتهم. وكانت 
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نصيحتــه هي: »انف�س��وه عنكم«. قال لهم »وم��ن ال يقبلكم 
ا من ذلك البيت اأو من  وال ي�س��مع كالمكم فاخرجوا خارجاً

تل��ك املدين��ة وانف�س��وا غب��ار )املدينة مــن( اأرجلكم«. )ع 

.)14

الرب يسوع نفسه تعرض كثيًرا للنقد وكان عادة يتجاهله 
)انظر متى 27: 11 ، 12(. وكثيًرا ما تكون أفضل طريقة 
للتجاوب مع النقد هي أال تقول شيًئا على اإلطالق. وإذا حتتم 
عليك الرد فهذه بعض االقتراحات للتعامل مع النقد بطريقة 

صحيحة:

k ال تتخــذ موقًفا دفاعًيا. تذكــر أن اهلل هو املدافع عنك وهو 
احملامي.

k ال تغضب أو تتضايق. احتفظ بسالمك ألن السالم يجلب 
القوة.

k ال تقع في فخ الكبرياء وتقول »كيف يجرؤ هذا الشــخص 
على انتقادي؟«.

k ال ترد بانتقاد من ينتقدك.



ـ 51 ـ

k ال تفترض أن من ينتقدك مخطئ بدون أن متتحن نفسك.

k ال تفتــرض أن مــن ينتقــدك على حــق، فتبدأ في الشــعور 
بالذنب بدون استشارة اهلل.

k اغفــر بالكامل. اتبع عادة أن تغفر بســرعة قبل أن تتأصل 
في قلبك املشاعر السيئة.

k اشــكر مــن ينتقدونك، ألنهم يفيدونك فــي حياتك أكثر 
ممن يتفقون معك على طول اخلط.

كّون عادة الثقة في اهلل بخصوص سمعتك. عندما تتعرض 
للنقــد جتــاوب بطريقة تكــرم اهلل. الكتاب املقــدس يقول أن 
األحمــق فقط هو الذي يرفض التقومي. ومع أنني أؤمن أن هذا 
صحيــح، لكن يجب أن أقول إنني في حياتي عرفت شــخًصا 
واحًدا فقط ميكنني أن أقول بصدق إنه كان يقّدر التقومي وهو 
ليس أنا، مع أنني كنت أمتنى أن أكون أنا هذا الشــخص. فأنا 
مثل معظم الناس أقف في موضع بني كراهية التقومي ومحبته، 
لكننــي أجاهد ليكون لي اجتاه إيجابــي نحو التقومي وجتاه كل 

األمور األخرى في احلياة.
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6� عادة ممار�س��ة ال�س��الم. كان »توماس كمبيس« قًسا 

وكاتًبــا أملانًيا يعيش في القرن اخلامس عشــر،وكتب يقول: 
»حافــظ أواًل على الســالم داخل نفســك، وبعدها ميكنك أن 
توصل الســالم لآلخرين«. يوجد مــن حولنا أناس متضايقون 
ويحتاجــون إلــى الســالم. إذا أردنا أن نســمع النــاس الذين 
يشــعرون بالغضب أو اإلساءة، فليس علينا إال أن نلقي نظرة 
علــى االنترنــت أو اجلرائــد اليوميــة أو غرفة االســتراحة في 
العمــل. أحد الصفات التي متيز املؤمنني عن العالم هي القدرة 
علــى امتالك الســالم الداخلي. حتى عندمــا تصبح الظروف 
صعبة أو مخيفة، وحتى عندما يشعر اآلخرون أن لهم احلق أن 

يغضبوا نتمتع نحن بالسالم في قلوبنا.

اأحد ال�س��فات التي متيز املوؤمن��ني عن العامل هي القدرة 

على امتالك ال�سالم الداخلي.

فــي )يوحنــا 14: 27( أوضــح يســوع أن لنــا ســالًما: 
ا اأترك لكم، �س��المي )اخلــاص( اأعطيكم. لي�س كما  »�س��الماً

يعطي العامل اأعطيكم اأنا. ال ت�س��طرب قلوبكم وال ترهب 

)كفوا عن الســماح ألنفســكم باالضطراب واالنزعاج، وال 
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تســمحوا ألنفسكم أن تخاف أو تخشــى أو تصاب باجلنب أو 
تتزعــزع(«. ونــرى من هذه اآلية أن الســالم اختيــار، إما أن 
نســمح ألنفســنا أن نصبــح مضطربني ومنزعجــني أو نرفض 
ذلك. يقول الرب يســوع إننا ميكننا أن نســمح ألنفســنا أن 

نصبح خائفني ومتزعزعني، أو ميكننا أن نختار السالم.

منذ ســنوات، كنت عــادة أتضايق من أقل شــيء يحدث 
بطريقــة ال تعجبني. وكنــت بالفعل أغضب وأتعس نفســي 
وكل مــن حولــي. اآلن أصبحت لــي عادة أن أظــل هادئة في 
ســالم. يقول يســوع في )متى 5: 9( »طوبى )يستمتعون 
بفــرح يحســدهم عليه اآلخــرون، مزدهــرون روحًيــا بفرح 
وإشــباع فــي رضــا اهلل وخالصــه بغــض النظر عــن األحوال 
اخلارجيــة( ل�س��انعي ال�س��الم الأنه��م اأبن��اء اهلل يدع��ون«. 
عندما نصنع الســالم ونحافظ عليه وعندما تصبح عادتنا أن 
نعيش في سالم ســيعرف الناس أننا ننتمي إلى اهلل وسنصبح 

فعالني للغاية كمؤمنني.

7� ع��ادة اإكمال م��ا بداأته. كلنا نحتاج إلى اإلحســاس 

بالهــدف واإلجناز في حياتنا. نحن نحتاج إلى حتقيق تقدم في 
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األمور التي نســتثمر فيها الوقــت والطاقة. يجب أن نحرص 
على إنهاء ما نبدأ فيه ألن هذا يجعلنا أهاًل للثقة. عندما نبدأ 
مشــروعات أو نشــاطات ثم نتركها غير مكتملــة ينتهي بنا 
األمر بإحساس من الفشل مما يجعل اآلخرين يشعرون أنهم ال 

ميكنهم االعتماد علينا.

ا قبل اأن نلتزم باأي �سيء حتى ن�سمن  يجب اأن نفكر جيداً

اأننا عندما نبداأ �سيمكننا اأن نتابع العمل حتى النهاية. 

الكتاب املقــدس يعلمنا اليقظة واالســتعداد والتصميم، 
وهي كلها أمور لها عالقة بإكمال ما نبدأ فيه. يقدم لنا الرب 
يسوع نصيحة عظيمة في شكل سؤال: »ومن منكم وهو يريد 
ا ال يجل�س اأوال ويح�سب النفقة )ليرى( هل  اأن يبني برجاً

عنده م��ا يلزم لكماله؟« )لوقا 14: 28(. ويواصل الكالم 

فيقــول: »لئال ي�س��ع االأ�س��ا�س وال يقدر اأن يكم��ل )املبنى( 
فيبتدئ جميع الناظرين يهزاأون به. قائلني هذا االإن�سان 

ابتداأ يبني ومل يقدر )يســتحق( اأن يكمل« )ع 29ـ30(. 

واضح أن قدرتنا على إكمال ما نبدأ فيه يحسن صورتنا كثيًرا 
لــدى من هــم حولنا. يجب أن نفكر جيــًدا قبل أن نلتزم بأي 



ـ 55 ـ

شــيء حتى نضمن أننا عندما نبدأ ســيمكننا أن نتابع العمل 
حتــى النهايــة. إن إكمال ما نبــدأه هو جزء من كوننا أناًســا 

يتميزون بالتفوق واالستقامة والفعالية.

8� عادة احلي��اة بالتمييز الروحي. هناك في احلياة ما 

هــو أكثــر مما نراه بعيوننــاـ  خاصة العني الطبيعية، فاألشــياء 
ليست دائًما ما تبدو عليه، لذلك يجب أن نتعلم أن يكون لنا 
متييز روحي. والتمييز الروحي في تعريفه البسيط هو الفهم 
الروحي، وتنمية هذا األمر يحتاج إلى ممارســة. وكلما كبرنا 
في فهمنا لكلمة اهلل وفي عالقتنا به، زادت أيًضا قدرتنا على 

التمييز الروحي.

وكلم��ا كرن��ا يف فهمن��ا لكلم��ة اهلل ويف عالقتنا به، 

ا قدرتنا على التمييز الروحي. زادت اأي�ساً

ولكــي نعيش بتمييز يجب أن ننتبه إلــى قلوبنا. البد أن 
نعــرف متى ال نشــعر براحة من جهة أمر مــا في قلوبنا. على 
ســبيل املثال لنفترض أن أحد رجــال األعمال ظل يبحث عن 
نــوع ما مــن صفقات العمــل لبعض الوقت، وأخيــًرا ظهرت 
أمامــه هــذه الفرصــة. وبينمــا كان يراجــع أوراق الصفقــة، 
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كانت العملية تبدو ســليمة. لكنه كلما بدأ في الصالة ألجل 
الدخــول فــي هذه الصفقة، شــعر أنــه ال ينبغــي أن يتممها، 
بالرغم من أن كل شــيء يبدو جيًدا لكنه ال يشــعر بسالم من 
جهة هذه الصفقة. وكلما صلى أكثر، زاد شعوره أنه ال يجب 
أن يدخــل في عمل مــع هؤالء الناس. هذا الرجل ينظر إلى ما 

وراء العناصر الطبيعية للصفقة مستخدًما التمييز الروحي.

أفضل نصيحة أســاعدك بها على أن تعيش بتمييز روحي 
هي: إذا كنت تشــعر في قلبك أن هناك شــيًئا ما غير صحيح 
جتاه أمر معني، فال تفعله. قد تكتشف فيما بعد ملاذا لم تشعر 
بسالم من جهته، ورمبا ال. لكن على أية حال ستشعر بالسالم 
الناجت عن أنك قد استخدمت متييزك الروحي بداًل من أن تتخذ 
قرارات مبنية على عقلك أو مشــاعرك أو الظروف الطبيعية. 
التمييز الروحي عطية ثمينة من اهلل وسيســاعدك أن تتجنب 

العديد من املشكالت في احلياة إذا انتبهت إليه.

األنانيــني  بالنــاس  ملــيء  العالــم  ال�س��خاء.  ع��ادة   �9

الطماعــني، لكــن اهلل يريدنا أن نكون أســخياء فــي العطاء. 
)2كورنثــوس 9: 7( يخبرنــا أن »املعط��ي )مــن ميتلئ قلبه 
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بالعطاء( امل�س��رور )الفرحــان الذي يرضــى أن يفعل ذلك( 
يحبه )يسر به ويقدره وال يستغنى عنه( اهلل«.

كان »جــون د. روكفيللر« من أغنــى الرجال في عصره، 
لكنــه كان يدرك أهمية العطــاء. وكان يحث اآلخرين قائاًل: 
»فكــر في العطــاء ال على أنه واجب، وإمنا علــى أنه امتياز«. 
وأنا أتفق مع هذا القول بكل قلبي وأعرف أنه نصيحة جيدة، 
إذ تعتبر مساعدة اآلخرين وتقدمي العطاء لهم من أثمن األمور 
فــي احلياة. أدعوك أن تصبح شــخًصا معطاء، وأن تنمي عادة 

العطاء بسخاء بكل الطرق املمكنة. على سبيل املثال:

k امنح التشجيع k امنح املساعدة  

k امنح النقود k امنح املجاملة  

k امنح نفسك k امنح الهدايا  

k امنح مواهبك وقدراتك k امنح وقتك  

k امنح الغفران

العطــاء يجعــل الشــيطان ُيَجــن، فهــو يريدنــا أن نكون 
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طماعني وأنانيني نحب أنفســنا فقــط. فمن يتمركزون حول 
ذواتهــم هــم أتعس الناس وأقلهــم إنتاًجا علــى وجه األرض. 
واملســيحيون األنانيون ليــس لهم فائــدة، وال يثمرون ألجل 
ملكوت اهلل. لكن من يعطون بسرور وسخاء هم من يشعرون 

بالسعادة واإلشباع وهم من لهم فعالية عظيمة.

متهل عليهم

ي�س��ارع يف معرك��ة  م��ن تقابل��ه  اإن كل  اإذ  ��ا،  »ك��ن عطوفاً

قا�سية«

أفالطون

بالتأكيــد ســمعت هــذه العبــارة مــن قبــل: ال يوجد من 
هــو كامــل. كلنا نرتكب األخطــاء، وكلنا لدينــا عيوب في 
الشخصية، ونحتاج إلى املساعدة في مناطق محددة. ال يوجد 
فينــا من وصــل إلى غايته، لكننا كلنا في مرحلة التشــكيل. 
إذا كنــا نطلــب بإخــالص إرادة اهلل فنحن نتحســن يوًما بعد 
يوم، ونســتمر في التطور كأفراد، فنصبح أحكم ونكتســب 
النضــج. لكننــا الزال لنا نقاط الضعــف والقصور. لن نصل 
أبًدا لنقطة في حياتنا نقول فيها أننا لم نعد نحتاج إلى رحمة 
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اهلل. نحــن نعــرف أن لنا أخطاءنــا، لكننا ال يجــب أن نركز 
بشــدة على ضعفاتنا، فنشــعر بالذنب جتاهها أو نســمح لها 
أن تعــوق منونا الشــخصي. ولكي نســتمتع بحياتنا كل يوم 
نحتــاج أن نتعامل مع أنفســنا ومع اآلخريــن بترفق ورحمة. 
نحتاج أن نقبل رحمة اهلل، وبعد ذلك أن نسمح لها أن تفيض 
من خاللنــا إلى اآلخرين. البد أن نتمهل على أنفســنا وعلى 

اآلخرين من حولنا.

نحت��اج اأن نقب��ل رحمة اهلل، وبعد ذلك اأن ن�س��مح لها اأن 

تفي���س م��ن خاللن��ا اإىل االآخرين. الب��د اأن نتمهل على 

اأنف�سنا وعلى االآخرين من حولنا.

هل الحظت القســوة التي يتعامل بها البعض مع اآلخرين 
فــي هــذه األيــام؟ أحياًنا تصيبنــي الصدمة عندما أمشــي في 
السوبر ماركت أو الكافيتريا أو مطعم، وأالحظ الطريقة التي 
يتعامل بها الناس مع بعضهم البعض. تعليقاتهم وتعامالتهم 
كثيــًرا مــا تتصف باإلدانة والنقــد واآلراء الصارمــة. نادًرا ما 
أالحظ أو أســمع الناس يشــجعون بعضهم البعض أو يغفرون 
لبعضهــم البعــض أو يثنون علــى بعضهم البعــض. وقد كثر 
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الناس أصحاب املزاج العصبي، أما من يتســمون بطول األناة 
)الصبر( التي هي إحدى ثمــار الروح القدس )انظر غالطية 

5: 22(، فقد أصبحوا قلة في مجتمعنا.

أعتقــد أن الكثير من هــذا النقد ونقص الرفــق والرحمة 
ينبــع مــن حقيقة أننا نريد من أنفســنا وممــن حولنا أن نكون 
كاملــني، ونريد أن تكــون عالقاتنا كاملــة. وكثيًرا ما تكون 
لنــا توقعــات غير واقعية تســبب لنــا اإلحباط. وفــي مجال 
التعامــالت الشــخصية نرى أن الرســالة الســائدة فــي أيامنا 
احلالية هي: »إذا كنت تناســبني متاًما، وإذا لم ترتكب أخطاء 
من قبــل، إذا كنت تعاملني دائًما بشــكل صحيح، إذا كنت 
تفعــل كل شــيء بالطريقة التي أريدها، عندها ســوف أرضى 
عنك وأقبلك في حياتي. ســوف تعجبني وسأحبك وأقبلك. 
لكن إذا ارتكبت أخطاء، فحتى إذا ســمحت لك باالستمرار 
في حياتي فإن أقل ما سأفعله هو أنني سأعّرفك أنك أخطأت، 
ألننــي بالتأكيــد ال أريــدك أن تظن أن بإمكانــك أن تفعل أي 
شيء معي. ال ميكنني أن أسمح ألي شيء أن يحدث بدون أن 
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أقدم لك حتذيًرا، أو على األقل جرعة قليلة من الرفض. ألنني 
إذا سمحت ألي شيء أن يحدث رمبا تظن أنك ميكن أن تكرر 

هذا األمر مرة بعد مرة«.

املشــكلة فــي هذا التوجه الــذي وصفته للتو هــو أنه غير 
كتابي باملرة. إذا كنا نريد أن نستمتع باحلياة والعالقات، البد 
أن نعيش باحلق الوارد في كلمة اهلل. إن كلمة اهلل ال تعلمنا أن 
نكون قاسني نطلب ما ألنفسنا، بل أن نكون لطفاء وشفوقني 
وصبورين ومترفقني. اهلل في غاية الرحمة جتاهنا، ولديه رحمة 
جديــدة في كل صباح في حياتنا )انظر مراثي إرميا 3: 23( 

وهو يريدنا أن نكون رحماء نحو اآلخرين.

كلنــا نحتاج إلــى الرحمة كل يــوم ـ رمبا أكثــر مما ندرك. 
أحياًنا أتساءل كم مرة يظهر لنا اهلل الرحمة بدون أن ندركها 
وكــم مرة يتغاضى عن أخطائنا وســقطاتنا ـ وال يجعلنا حتى 
ننتبه إلى ذلك. هذا يحدث أكثر مما ندرك. إنه يباركنا عندما 
ال نســتحق أن يباركنــا أو يخرجنا من املشــكالت أو يخلص 
حياتنا. أنا على يقني أنه يفكر باســتمرار قائاًل »أنا أفهم ملاذا 
فعلــت ذلك، أنا أفهم من أين أتيــت، وفي ماذا كنت تفكر. 
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ســوف أمنحك بعض الرحمة. ســوف أمنحك بعض احلرية، 
سوف أمنحك بعض الوقت، سوف أمنحك فرصة ثانية«.

اهلل رحيــم، والرحمة جــزء من طبيعته. وهــو يقدمها لنا 
باستمرار، ونحن بدورنا يجب أن نقدمها لآلخرين.

قدمها لكي حت�سل عليها

قال يسوع في )متى 7: 1( »ال تدينوا لكي ال تدانوا«. 
وهــذا مثال واضح على املبدأ الكتابــي للزرع واحلصاد، وأننا 

نختبر في حياتنا ما نزرعه في حياة اآلخرين.

إننــا نحصد البــذار التي نزرعها )انظــر غالطية 6: 7(. 
إذا زرعنــا الرحمة ســوف نحصــد الرحمة. كلنــا نحتاج إلى 
الرحمة، والطريقة التي نحصل بها على الرحمة هي أن نقدم 
الرحمــة. إذا كنا نريد أن يتمهــل علينا اآلخرون وأن يقدموا 
لنــا الرفق والرحمة، يجب إًذا أن نقــدم نحن الرفق والرحمة 

لهم.

اهلل ال يطلــب منــا أن نقدم مــا ال منتلكه، لكــن مبجرد أن 
نقبل منه عطية، فهو يتوقع منا أن نشارك اآلخرين بها. نحن 
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نعــرف من كلمة اهلل أنــه أعطانا الغفران، وهــو يتوقع منا أن 
نغفــر لآلخرين. لقد أظهر لنا أيًضا الرحمة، وهو اآلن يطلب 
منــا أن نكون رحمــاء مع اآلخرين. اهلل يحبنا بدون شــروط، 
وهو اآلن يريد منا أن نحب اآلخرين بدون شروط، وبدون أن 
نحكم عليهم أو نحاول أن جنعلهم يستحقون كل ما مننحهم 
إيــاه. إن الطريقة التي يعاملنا بها اهلل توضح لنا الطريقة التي 

يريدنا أن نعامل بها اآلخرين.

اإن الطريق��ة الت��ي يعاملنا بها اهلل تو�س��ح لنا الطريقة 

التي يريدنا اأن نعامل بها االآخرين.

الرحمة فوق احلكم

قــال إبراهام لينكولــن ذات مرة: »لقد وجــدت دائًما أن 
الرحمــة حتمل ثمــاًرا أكثر من العدالــة الصارمة«، وقد كانت 
مالحظتــه مبنية على كلمات الكتاب املقدس. ففي )يعقوب 
2: 13( جنــد الكلمات: »الأن احلكم ه��و بال رحمة ملن مل 

يعمل رحمة. والرحمة تفتخر على احلكم«.

عندما يصارع الناس من حولنا أو يرتكبون األخطاء يجب 
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أن نســاعدهم، ال أن نحكــم عليهم أو أن نوبخهم. أليســت 
هــذه هي الطريقة التــي نريد أن ُنعاَمل بها عندما ال نفعل كل 

شيء بطريقة صحيحة؟

الرحمــة فــي نظــر اهلل أعظم بكثيــر من احلكــم. ويجب 
علينا دائًما أن نختار أن نكون رحماء، ال موبخني ومنتقدين. 
هــذا ال يعني أننا ال يجــب أبًدا أن نقّوم النــاس أو نواجههم، 
كذلك ال يعني أننا يجب أن نسمح للناس أن يسيروا فوقنا أو 
يستغلونا أو أن يسيئوا معاملتنا. لكنه يعني ببساطة أن منتنع 
عــن تضخيم كل خطأ يرتكبه شــخص مــا وانتقاده. الرحمة 
احلقيقيــة ال جتــنب في مواجهــة اخلطية املتعمــدة أو املتبجحة، 
لكنهــا تواجــه ذلك مبحبــة بهدف مســاعدة النــاس على أن 
يعيشــوا في بركات طاعة كلمة اهلل، لكن عندما يبذل الناس 
أقصــى ما عندهم بدوافع نقيــة، فالرحمة ال تركز وقتها على 

األخطاء والسقطات.

أؤمن أن الكثير من العالقات تعاني من مشكالت خطيرة 
اليوم ألن الناس لم يعــودوا يظهرون الرفق والرحمة بعضهم 
نحو بعض. لقد تعب الناس من اللوم واالنتقاد على أخطائهم 
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ونقائصهم ـ وهذا ميثل تهديًدا لعدد ال يحصى من العالقات. 
إذا كنــت في هذا املوقف وتعرف أنك تقســو أكثر من الالزم 
علــى شــخص مــا، أدعــوك أن تســلك بالرحمة نحــو الناس 
بأخطائهــم وســقطاتهم. هذا التعديل البســيط فــي التوجه 
ميكنــه أن ينقــذ عالقة هامــة، وأن يحول املوقــف البائس إلى 

عالقة تستمتع بها حًقا.

طول اأناة

التحم��ل بوج��ه ع��ام ه��و اأن تتعام��ل بط��ول اأناة مع 

االآخري��ن، واأن ترف��ق بهم حني يرتبك��ون االأخطاء اأو 

ا مزعجة.  يفعلون اأموراً

)فيلبي 4: 5( يشجعنا قائاًل: »ليكن حلمكم )مراعاتكم 
��ا عند جميع النا�س«.  لآلخريــن، روحكم املتحملة( معروفاً
ما هي الروح املتحملة؟ إن الشخص الذي له روح متحملة هو 
من يســتطيع أن يتكيف مع الكثير من الناس بدون أن يكون 
دياًنــا أو أن يفقــد أعصابه. التحمل بوجه عــام هو أن تتعامل 
بطــول أنــاة مــع اآلخريــن وأن تترفق بهــم عندمــا يرتكبون 
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األخطاء أو يفعلون أموًرا مزعجة. ميكننا أن نختار أن نســمح 
لألمور أن متر أو أن نشــير إليها بوضوح. لقد قضيت سنوات 
كثيــرة لم أســتمتع فيها بحياتــي ألنني لم أكن مســتعدة أن 
أمــارس هذا املبدأ. كنــت أضخم من أي خطــأ صغير يرتكبه 
النــاس، وكلما كنت أتقدم في مســيرتي مــع اهلل كنت أدرك 
أنه ال يســر بســلوكي في هذا اجلانب. فبــدأت أطلب منه أن 
يغيرني ويساعدني على أن أقدم الرحمة مبقدار حكيم. وكما 
ذكرت من قبل هناك أوقات تكون فيها عدم املواجهة ليســت 
مــن احلكمــة، لكن احلقيقة هي أنه في معظــم األوقات تكون 

األمور التي تضايقنا هي أمور تافهة.

يجــب أن نكــون أناًســا يحتاجون إلى الضغــط والضغط 
والضغط والضغط لكي يغضبوا. ال يجب أن نكون عصبيني، 
نصاب بســهولة بإحباط من الناس الذين يكســرون القواعد 

واللوائح التي فرضناها عليهم بحسن نية وعدم قصد.

وســواء أدركنا ذلك أم ال فإننا كلنا لدينا قواعد أو مبادئ 
للســلوك في عالقاتنا مع اآلخرين. واآلخــرون لديهم قواعد 
يريــدون أن يطبقوهــا علينــا. كل شــخص في حياتنــا لديه 
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مجموعــة من التوقعات منا، متاًما كمــا أننا نحن ننتظر ذلك 
منهــم، ولهــذا أصبحت العالقــات معقدة. شــخص ما يريد 
سلوًكا معيًنا منا، بينما الشخص اآلخر يريد السلوك املضاد. 
شــخص يريدنا أن نتكلم، واآلخر يريدنا أن نســكت. واحد 

يريدنا أن نفكر واآلخر يغضب إذا عبرنا عن رأينا.

اإن حماول��ة التعام��ل م��ع النا���س املختلف��ني والنوعيات 

املختلفة من ال�سخ�س��يات ميكن اأن يزعجنا، لذلك يجب 

اأن ننمي توجه ال�سر والتحمل جتاه اجلميع. 

ومــع الوقــت نبدأ كلنا في الشــعور أننا يجــب أن نصبح 
عباقــرة فــي العالقــات حتــى ميكننــا أن نرضي اجلميــع. إن 
محاولــة التعامل مع الناس املختلفــني والنوعيات املختلفة من 
الشــخصيات ميكن أن يزعجنا، لذلك يجــب أن ننمي توجه 
الصبر والتحمل جتاه اجلميع. بهذه الطريقة ميكننا أن نبدأ في 
بناء عالقات صادقة صحية طويلة املدى تثري حياة من نتعامل 
معهــم. أشــجعك أن تصلي ألجل هــذه املنطقــة، ألن مجرد 
احملاولــة لن تفلح. نحن نحتاج إلى معونة إلهية باســتمرار إذا 

كنا نريد أن نعبر في احلياة بسالم مع اآلخرين.
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ا�سرتها

أحياًنا تكون أفضل طريقة للتعامل مع اإلساءة أو مع شيء 
يثيــر أعصابنــا هي أن نتغاضى عنــه. إذا صممنا على أن ننبه 
الناس إلى كل خطأ صغير )هذا يسمى تصيد األخطاء( فنحن 
بذلــك ال نترفق بهــم وال نرحمهم. بالتأكيد ســمعت مقولة 
»احلب أعمى« والتي تعني أننا غالًبا نتغاضى عن أخطاء الناس 
عندما نحبهــم. هناك طريقة أخرى للتعبيــر عن هذا املفهوم 

»املحبة ت�سر كرثة من اخلطايا« )1بطرس 4: 8(.

أريــد أن أكــرر ما قلته: ال يوجد مــن هو كامل. كل عضو 
فــي كل أســرة على وجه األرض لديه عادات ســيئة. في بيتنا 
لدّي عادات كان »ديف« يتمنى لو لم تكن موجودة فّي، وهو 
أيًضا لديه عادات كنت أمتنى أال تكون فيه. على سبيل املثال 
»ديــف« ال يغلــق دائًما باب دوالبه. فــي دوالبنا تظل األنوار 
مضاءة إذا بقيــت األبواب مفتوحة. ولســنوات طويلة كنت 
أمر بوقت عصيب أغلق فيه األبواب بداًل من »ديف«، وكنت 
دائًمــا أريد أن يع��رف »ديف« أنه ترك البــاب مفتوًحا وأنني 

اضطررت أن أغلقه مرة أخرى!
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إن طبيعتنا اجلسدية تستمتع حًقا بأن تخبر الناس أنهم قد 
ارتكبوا األخطاء ونحن أصلحناها. لكن أفضل طريقة أتعامل 
بها مع األبواب املفتوحة خلف »ديف« هي أن أغلقها وأواصل 
يومي، ال أن أقول له في كل مرة يفعل فيها ذلك »لقد تركت 
األنوار مضاءة«. هناك أمور مشابهة يحتاج »ديف« أن يفعلها 
بــداًل مني. وفي أوقات كثيرة عندما أكون غير كاملة، أرغب 

في أن يستر هو أخطائي.

فــي العالقــات الناضجة، ســواء في الــزواج أو العالقات 
األخرى، نحتاج أن نســتر أخطاء بعضنا البعض. ففي حني أن 
هنــاك مواقف حتتاج إلى املواجهة واحلــل، هناك أوقات أخرى 
يكــون فيها الناس مشــغولني أو متعجلني ويحتاجون منا فقط 
أن نتدخــل ونفعل ما تركوه هــم ناقًصا بدون قصد. والبد أن 
نفعــل هذه األشــياء بدون الشــعور أننا البــد أن نذكرهم أننا 

أنقذنا املوقف مبا فعلناه.

النــاس ال يريدون أن يســمعوا كل األخطاء الصغيرة التي 
ارتكبوهــا. تذكــر أن الكتاب املقدس يقول: »املحبة ت�س��ر 
كل الذنوب« )أمثال 10: 12(. عندما نتحدث عن الرحمة 
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والترفــق باآلخرين، نحن نتحدث عن إظهار احملبة ـ احملبة التي 
تستر هذه األمور الصغيرة املزعجة التي يفعلها الناس.

قبل اأن ت�سري اإىل اخلطاأ الذي فعله �سخ�س ما، تذكر اأن 

املحبة ت�سر الذنوب.

أشــجعك أن تطبق هذه اآلية على حياتك اليومية. قبل أن 
تشــير إلى اخلطأ الذي فعله شــخص ما، تذكر أن احملبة تستر 
الذنــوب. عندمــا تريد أن تقــول »لقد تركــت جوربك على 
األرض مــرة أخرى« أو »لقد اضطررت أن أزيح املياه من بعدك 

في احلمام مرة أخرى«، تذكر أن احملبة تستر.

أنــا أقــدر حًقا األوقات التي يســتر فيها النــاس أخطائي، 
وأعتقــد أنك أنت أيًضا كذلــك. ازرع القليل من الرحمة في 
حياة شــخص مــا اليوم، وعندما يفعل هذا الشــخص أمًرا من 

شأنه أن يحبطك، استره.

ال ت�سر على التذكري باخلطاأ

أًيــا كان ما يفعله الناس وأًيا كان مــدى إحباطك أو مدى 
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اشــتياقك أن يتغيــروا، فأنــت ليســت لديك القــوة على أن 
تغّيرهــم. ميكنــك أن تغطيهــم بالصالة لكنــك ال ميكنك أن 
تغّيرهــم. اهلل فقــط هو الذي يســتطيع أن يعمــل داخل قلب 

اإلنسان، ويغير طبيعة شخص ما.

)فيلبي 4: 6( يقول »ال تهتموا ب�س��يء بل يف كل �سيء 
بال�سالة والدعاء مع ال�سكر لتعلم طلباتكم )احملددة( لدى 

اهلل«. البــد أن نطلب مــن اهلل أن يغير الناس. والبد أن نفعل 

ذلك بقلوب شاكرة، ال بتذمر وضيق وشكوى.

ميكننــا أن نحاول أن نصف القواعد واللوائح للناس لكي 
يعيشوا مبقتضاها، لكن إذا لم تتغير قلوبهم سوف يكسرون 

القواعد ويرفضوننا ألننا وضعنا هذه القواعد.

فــي العالقات، يجب أن نوضــح احتياجاتنا ورغباتنا وما 
نفضله. قد نقول للناس ما ال نحبه وما يجعلنا تعساء، لكننا 
ال يجب أن نســتمر في إخبارهم وإخبارهم. فال يوجد إنسان 

ره أحد باستمرار بأخطائه. يحب أن ُيذكَّ
كمثال علــى ذلك أتذكر ولع »ديف« الدائم بالســيارات 
القويــة. فهو يتحمس حًقــا عندما يضغط بقدمــه على بدال 
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البنزيــن ويســمع »فــروووووووم« من احملــرك. أحياًنا عندما 
أستقل السيارة معه يضغط على البنزين بشدة عندما ال أتوقع 
ذلك. أنا ال أحب هذا األمر وقلت له كثيًرا »أفضل أال تنتهي 

حياتي بكسر رقبتي نتيجة ركوبي معك«.
ثــم أقــول »لــم يكــن عليــك أن تقــود الســيارة بهــذه 

الطريقة«.
ويجيــب »ديف« في كل مرة قائاًل »بل كان ذلك ضرورًيا 
يا عزيزتي، أال تدركني أن ســيارة أخرى كانت ســتصدمنا إذا 
لم نفسح لها الطريق؟« أو رمبا يقول »كان عليَّ أن أسرع قبل 

زحام املرور«.
فأجيــب »هــذا ليــس صحيًحا. أنــت فقط حتــب أن تقود 
الســيارة بســرعة. أنت تقود بهذه الطريقة ألنك تريد ذلك، 

ال ألنك اضطررت أن تفعل ذلك«.

ظــل »ديف« يفعــل ذلك طيلــة عمره، وأنــا ال أحب هذا 
األمــر، ولــم أحبه قط، لكننــي اضطررت أن أقبــل حقيقة أن 

اإلصرار على احلديث في هذا األمر لن يغير شيًئَا.
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النقطــة هي أن الناس يجب أن يتوقفــوا عن اإلصرار على 
إبــراز اخلطــأ، وأن يبــدأوا فــي الصــالة ألجــل اآلخرين حتى 
يتغيروا. ال ميكننا أن نحاول أن نتحايل على الناس بالصالة، 
لكــن البــد أن نصلي بدافــع احملبة اخلالصة لهــم، ويجب بعد 
ذلك أن نشــكر اهلل ألجل أنه يعمل في املوقف وفي قلب ذلك 
الشخص. ال ميكننا أن نصلي أحياًنا، وأن نستمر في التذكير 
باخلطأ أحياًنا أخرى، ألن هذا اإلصرار على الشكوى ميكن أن 

يعطل صلواتنا.

أعــرف أن احلفــاظ على أفواهنا مغلقة أمــر صعب، لكننا 
يجب أن نتعلم أن نفعل ذلك. ففي معظم األوقات تكون هذه 
األشياء التي يفعلها الناس وجتعلنا نريد أن ننفجر، أموًرا غير 
ذات قيمة بوجه عام، لكنها فقط تضغط على أعصابنا. وهنا 
البــد أن ندرك ونعترف أننــا أنانيون. إن مــا يفعلونه يجعلنا 

نحن غير مرتاحني أو ال يناسبنا نحن.

اأ�سل التعا�سة

��ا، هو املوت عن  اإن جوه��ر االإجنيل، وجوهر املحبة اأي�ساً
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الذات.

إن جوهــر اإلجنيــل، وجوهــر احملبــة أيًضا، هــو املوت عن 
الــذات. إذا كنا نريد أن نحب اآلخرين بحق، يجب أن نقاوم 
التمركــز حــول الذات بكل صــوره. فالتمركــز حول الذات 
يعنــي التركيز الكامــل على أنفســنا ورغباتنــا واحتياجاتنا 
واهتماماتنا وأولوياتنا. عندما نكون متمركزين حول الذات 
نتوقــع ممــن حولنا أن يعيشــوا ملنفعتنا. فنظــن أنهم يجب أن 
يعملوا على إسعادنا، ويفعلوا ما نريد، وأن يضعونا في املقام 
األول. ويجب في كل األحوال أال يفعلوا أي شيء يضايقنا أو 

يحبطنا أو أي شيء ال يناسبنا.

قال »ويليام جالدســتون« وهو الرجل الذي تولى منصب 
رئيــس وزراء بريطانيــا أربــع مــرات »األنانية هــي أكبر لعنة 
علــى اجلنس البشــري«. وأنا أتفق معه كما أننــي أؤمن أيًضا 
أن األنانية هي أصل معظم حاالت التعاســة وعدم القدرة على 
االســتمتاع باحلياة. إن الغالبية العظمى من التعاســة والضيق 
واإلحباط الذي نشــعر به تأتي من عدم حصولنا على األشياء 
التي نريدهــا أو من اضطرارنا أن نتعامل مع مواقف ال نرغب 
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فيها. عندما ال تسدد رغباتنا الشخصية، نصاب بعدم الرضا. 
وهذا أمر أناني!

لقد سمعت الكثيرات من غير املتزوجات تقلن: »أريد أن 
أتزوج. فقط عندما أتزوج سأصبح سعيدة«. وأنا أريد أن أقول: 
»ال، هــذا غير صحيح. فمع أن الزواج أمر رائع، إال أن مجرد 
الزواج لن يجعلك ســعيدة. الزواج معناه أن يتواجد شــخص 
آخر في حياتك طوال الوقت ـ شــخص له رغباته واحتياجاته 
واهتماماتــه وأمــوره. وهــذا يعني أنك يجب أن تستشــيري 
شــخًصا آخر فــي األمور التــي كان ميكنــك أن تتصرفي فيها 
مبفــردك قبل الزواج«. كما ســمعت أيًضا زوجات تقلن: »لو 
تتوفر لي فقط بعض احلرية ســأكون سعيدة«. وسمعت بعض 
النســاء تقلن: »لو فقط أرزق بطفل ســأكون سعيدة«. بينما 
تقول غيرهن: »ســنكون ســعداء عندما يكبر األوالد«. كما 
ســمعت أناًســا ال حصر لهم يقولون إنهم سيكونون سعداء 
عندما يحصلون على املزيد من املال، أو إن اشــتروا يخًتا، إن 

عاشوا في منزل أكبر، أو عندما يتقاعدون عن العمل.

وكل هــذه الرغبات التــي ال تنتهي تبقينــا مركزين على 
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أنفسنا، وتغذي األنانية التي متنعنا من أن نشكر على ما لدينا 
ومتنعنــا من أن نحب اآلخرين بحق. يجب أن نتعلم أن نكون 
راضني. يجب أن نقنع مبا عندنا، ومبا ليس عندنا. فالســعادة 
ال عالقــة لها باملمتلكات. لكنها مســألة حالة قلوبنا. القلب 
األناني ال يسعد أبًدا، فهو يطالب باستمرار. اطلب من اهلل ما 
تريده أو حتتاجه، ثم استمر في استمتاعك باحلياة التي لديك 
اآلن. تعلم كيف تســتمتع باملوضع الذي أنت فيه، وأنت في 

طريقك للموضع الذي تتوجه إليه!

اإن تعلم املحبة غري االأنانية �سوف ميكنك من اال�ستمتاع 

باحلياة واال�ستمتاع مبن حولك.

إن تعلــم احملبة غير األنانية ســوف ميكنك من االســتمتاع 
باحلياة واالســتمتاع مبن حولك. يقول الكتاب املقدس »واأما 
التق��وى مع القناعة )اإلحســاس باالكتفــاء الداخلي( فهي 

جت��ارة عظيم��ة« )1تيموثــاوس 6: 6(. أدعوك أن تتخلى 

عن أية أفكار وتصرفات أنانية وأن تسعى وراء الرضا مبا أنت 
فيــه، ومبمتلكاتك، ومبن أنت على عالقــة بهم. كن مكتفًيا 
وراضًيــا بهم بــدون أن تطالبهم أن يتغيروا حتى يســعدوك. 
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كن مترفًقا، كن رحيًما ومتهل على الناس، وســتجد نفســك 
تستمتع بحياتك وباآلخرين أكثر مما مضى.

كن خارج نطاق ال�سيطرة

ا � حتى مني اأنا« »من اأحبه اأريده اأن يكون حراً

آن مورو ليندبرج

ســمعت قصــة عن شــابة اختبــرت اخلالص فــي اجتماع 
بالكنيســة، وبعــد أن انتهت من الصالة عنــد املذبح رجعت 
ملقعدهــا حيــث كان خطيبها ينتظرها. كانت ســعيدة للغاية 
وبدأت تشجعه: »أشعر شعوًرا رائًعا. لقد سلمت حياتي اآلن 
للرب. وهو ســامحني على جميع خطاياي، وأشــعر مبنتهي 
الســالم والفرح. هيا سلم حياتك ليســوع. هيا، اذهب عند 

املذبح وصِل«.

لكن الشــاب املتشكك أجابها: »ال أريد الدخول في هذه 
املسائل العاطفية«.

وبعد أن قضت بعــض الوقت في إقناع خطيبها أن يصبح 
مسيحًيا مؤمًنا وهو يواصل املقاومة ساخًرا منها، نظرت إليه 
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أخيــًرا وقالت: »حســًنا ميكنك أن تختــار أال تذهب معي إلى 
السماء. لكن ال تطلب مني أن أذهب معك إلى اجلحيم«.

ومع أن هذه الشابة كانت حتب ذلك الشاب بالدرجة التي 
تدفعها للزواج منه، إال أنها لم تكن تريد أن تســمح لقراراته 
أن تتحكم في مصيرها. لقد كانت شخًصا منفرًدا، واتخذت 
قرارها اخلاص، ورفضت أن تسمح ألفكاره وأفعاله أن تتحكم 

فيها.

القرار لك

لــن ميكننــا أبًدا أن نســتمتع بحياتنا كل يوم إذا ســمحنا 
آلخرين أن يتحكموا فينا. في احلقيقة ســوف نكون تعســاء 
ومتحيرين ومتعبني نتيجة محاولة إرضاء الناس الذين يريدون 
أن يؤثــروا علينا بطرق تتعارض مع رغباتنا. ولكي نســتمتع 
باحلياة حًقا ونتمســك باحلرية التي مات يســوع لكي مينحها 
لنــا، يجب أن منارس احلق الذي منحــه اهلل لنا إلتخاذ قراراتنا 

اخلاصة.

إن السماح لآلخرين أن يقرروا نيابة عنك هو أمر أحمق، 
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وليــس ذلك فقط بل إنــه أيًضا يجعلك تعيًســا. لقد خلقت 
لكي تســتخدم إرادتك احلرة التي منحها اهلل لك، وقد خلقت 
لتطلب اإلرشــاد منه، ولكي تعــرف في داخل قلبك ما ينبغي 
أن تفعلــه فــي كل موقــف. أنت وحدك املســئول أمام اهلل عن 
اختياراتــك. لذلــك البد أن تكــون أنت هو الشــخص الذي 

يتخذ هذه القرارات.

كثيًرا جًدا ما جنري من شــخص آلخر نسأل: »ماذا تعتقد 
أننــي ينبغي أن أفعــل في هذا األمر؟ ماذا ينبغــي أن أفعل؟«، 
وكثيــًرا ما يكون ســبب ذلــك أننا نريد من هــؤالء الناس أن 
يرضوا عنا أو يقبلونا. أو أال يغضبوا منا. فنقنع أنفســنا أننا 
إذا فعلنا ما يقولونه ســوف يرضــون عنا، وهذا االحتياج إلى 
القبــول والرضا غالًبا ما يدفعنا إلــى أن نطلب النصيحة، من 
أشــخاص غيــر مؤهلني لتقــدمي النصيحة أو من أشــخاص رمبا 
يعطوننا اقتراحات تكون ملنفعتهم هم بداًل من منفعتنا نحن. 
إن النصيحــة الســيئة إذا اتبعناهــا تؤدي إلى قرارات ســيئة، 

والقرارات السيئة تؤدي إلى حياة بائسة.

اإن الن�س��يحة ال�س��يئة اإذا اتبعناه��ا ت��وؤدي اإىل قرارات 
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�سيئة، والقرارات ال�سيئة توؤدي اإىل حياة بائ�سة.

أريــد أن أقــدم تفكيًرا متوازًنــا في هذا األمــر، وأن أكون 
واضحة أن هناك بعض األوقات التي نحتاج فيها إلى املشــورة 
احلكيمة. وطلب املشــورة احلكيمة من شــخص ناضج ومحل 
ثقة يريد فائدتنا حًقا يختلف عن استقاء آراء أناس ال نعرفهم 
جيًدا، وقد ال يظهرون حكمة أو رمبا فقط يحبون أن يخبرونا 

ما يجب أن نفعله.

بعــض النــاس يفكــرون فــي النصيحــة واملشــورة بدون 
الســماح لها أن تؤثــر عليهم بدون داع. آخــرون يريدون أن 
يتبعوا النصيحة بســرعة مبجــرد أن يســمعوها. هذا يتوقف 
على نوعية شــخصيتك والطريقة التي تتجــاوب بها مع آراء 
اآلخريــن. لكن أريد أن أقول ذلك: إذا كان ميكنك أن تصغي 
إلــى رأي شــخص آخر، ثم تخرج عنه وتتخــذ قرارك اخلاص، 
فهذا حســن. لكن إذا كان ســماعك لرأي شخص ما يجعلك 
تشــعر باالضطــرار أن تفعل مــا ميليه عليك هــذا الرأي، فال 
تطلب إًذا الكثير من النصائح. افعل كل ما حتتاج فعله لتكون 
في موضع تلقي صوت اهلل لنفسك، واسمح له هو أن يرشدك 
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بداًل من أن تسمح آلراء اآلخرين ونصائحهم أن تقودك.

منذ عدة ســنوات ســمحت ابنتي ســاندي آلراء الناس أن 
تؤثــر عليها بشــكل واضــح. وعندما كانت حتتــاج أن تتخذ 
قراًرا، كانت تســأل الكثيرين عن آرائهم حتى تتحير وتصل 

للنقطة التي جتعلها ال تعرف ماذا تفعل.

ومبــرور الوقت رأيت ســاندي وهي تصــارع للخروج من 
احتياجهــا آلراء الكثيريــن في كل قــرار. ورأيتها وهي تتعلم 
أن تتغيــر. وفــي مرحلــة مــن العمليــة التعليميــة، أصبحت 
صارمــة للغاية فــي القول إنها ســتفعل ما تريــده، ألن الناس 
غالًبــا يغالون فــي اإلجتاه املضاد عندما يحاولون أن يكســروا 
قوة الســيطرة على حياتهم، وأن يرســخوا أمناًطا جديدة في 
التفكير والســلوك. كنت أعلم أن ســاندي في النهاية سوف 

تصل إلى حالة صحية ومتوازنة ـ وقد حدث.

واآلن قد تســأل ســاندي شــخًصا مــا »ما رأيــك في هذه 
الثيــاب؟« أو »هل تعجبك تســريحتي اجلديدة؟« وميكنها أن 
تتعامــل مع اإلجابة الصادقة بدون أن تشــعر بعدم األمان. إذا 
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لــم يكن الرد إيجابًيا قد تقول: »أنا أقدر رأيك، لكنني أحب 
هذه التســريحة اجلديدة وســوف أحتفظ بها«. لقد أصبحت 
تستطيع أن تقبل آراء الناس بدون أن تنصاع لها، ولها احلرية 
أن تستمر في عمل ما تريد أن تعمله. وبالنسبة لي هذا يعتبر 

توازًنا.

وهي تســألني كثيًرا عــن رأيي في أمور معينــة، لكنها ال 
تأخــذ بنصيحتي دائًما وهذا ال يضايقني. أنا أريدها أن تعمل 
مــا حتبه، ال ما أحبه أنا. وهي تفكر في ما أقوله لها، ثم تتخذ 

قرارها، لكنها ال تسمح لرأيي أن يتحكم فيها.

أعتقد أنه من احلماقة ألي إنسان أال يطلب النصيحة أو أاّل 
يكون مستعًدا أن يقبلها أبًدا. لكن من احلماقة أيًضا أن يكون 
كل همــك أن ترضــي النــاس أو أن تعمل جاهــًدا في محاولة 
أن تســعدهم، فال تشعر أنت أبًدا بالسعادة. كلنا نحتاج إلى 
التوازن في مسألة ما نسمح له بالتأثير علينا من اخلارج. البد 
أن ندرك أن لنا احلق في االختيار. إذا كنا حكماء، سوف نطلب 
مــن اهلل أن يســاعدنا ويقودنا فــي قراراتنا، فال ننســاق بآراء 
اآلخرين. يجب أن نكون أذكياء فنطلب املشورة احلكيمة في 
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األوقات املناســبة، ثم نأخذ النصيحة التي تلقيناها إلى الرب 
ونطلب منه أن مينحنا ســالًما من جهــة القرارات التي يريدنا 

أن نتخذها.

يج��ب اأن نك��ون اأذكي��اء فنطل��ب امل�س��ورة احلكيم��ة يف 

االأوقات املنا�سبة، ثم ناأخذ الن�سيحة التي تلقيناها اإىل 

ا من جه��ة القرارات  ال��رب ونطلب منه اأن مينحنا �س��الماً

التي يريدنا اأن نتخذها.

اتبع ما بقلبك

لكي يستمتع اإلنسان حًقا بحياته ويتخذ قرارات جيدة، 
يجب أن يفهم ما بقلبه. وقد أدرك الناس هذا األمر منذ قرون 
بعيــدة. فــي الواقع كتــب »ويليــام شكســبير«ـ  وهو مؤلف 
مســرحي كان يكتب أعماله في أواخر القرن الســادس عشر 
وأوائل الســابع عشــر ـ في مســرحيته »هاملت« قائاًل: »كن 
صادًقا مع نفســك«. أنت هو الشــخص الــذي البد أن يعيش 
مــع توابع قراراتك. وأفضــل طريقة تكون بها ســعيًدا بهذه 

القرارات هي أن تتبع ما بقلبك، ال ما بقلب اآلخرين.
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سوف تشعر بالتعاســة وعدم اإلشباع إذا كنت باستمرار 
تفعــل ما يريــد اآلخرون منك أن تفعله. بالــذات إذا لم تكن 
تريــد أن تفعل ذلك. هذا ال يعني أنك لن تفعل أبًدا ما يريده 
منك شخص آخر، ألننا أحياًنا نحتاج أن نقدم تضحيات ألننا 
نحــب الناس، لكن املوضوع ببســاطة أنــك ال يجب أن تعتاد 
علــى أن تســمح لآلخريــن أن يتحكموا فيــك أو أن يوجهوا 

حياتك.

كقائــدة خلدمة جويــس ماير، فأنا مســئولة عن املؤمترات 
التي نعقدها. ولكي أكون أمينة للدعوة التي وضعها اهلل على 
حياتــي وموقــع القيادة الذي منحه لي، فأنــا أحدد ما يحدث 
في مؤمتراتنا بحســب قيادة الروح القــدس. أنا ال أصعد أبًدا 
إلــى املنبــر وأســأل احلاضرين عمــا يريدون أن يســمعوه في 
ذلك اليوم، لكنني أذهب ومعي رســالة معدة ســابًقاـ  رســالة 
أؤمــن أن اهلل قادني ألشــارك بهــا هذه املجموعــة املعينة. وأنا 
أفعــل ما يقودنــي اهلل ألفعله، ال ما يعتقد الناس أنني يجب أن 
أفعله. والرســالة التي يعطيني اهلل إياها ال تكون دائًما رسالة 
مريحــة، بل كثيًرا ما متثــل عظاتي حتدًيا لكــي ينهض الناس 
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ويسموا في ســلوكهم. أحياًنا يطلب مني الناس أن أعلم عن 
موضوع محدد يهمهم. ودائًما أجيب أنني ســآخذ هذا األمر 
فــي االعتبــار لكنني يجب أن أنقــاد بالروح القــدس. أعتقد 
أن كثيــًرا من اخلــدام يقعون في املشــكالت ألنهم يعظون مبا 
يظنــون أن الناس يريدون أن يســمعوه بداًل مــن أن يعظوا مبا 
يقوله لهم اهلل. بعض العظات ليس من السهل سماعها. كان 
يســوع كثيًرا ما يضايق الناس بعظاته وتعاليمه، وكان يفعل 
ذلك ألنه كان مصًرا على أن يقول لهم ما سيســاعدهم حًقا، 

ال ما سيكون مستساًغا لديهم.

يجب اأن اأقف اأمام اهلل واأعطي ح�س��ابُا عن حياتي وعن 

��ا كذلك. اهلل ال  املوهبة التي و�س��عها اهلل يّف، واأنت اأي�ساً

يريد اأن ي�سمع اأننا مل نطعه الأننا مل نكن نريد اأن نغ�سب 

ا.  اأحداً

يجــب أن أقــف أمام اهلل وأعطي حســابُا عــن حياتي وعن 
املوهبــة التي وضعها اهلل فــّي، وأنت أيًضا كذلك. اهلل ال يريد 
أن يســمع أننا لم نطعه ألننا لم نكــن نريد أن نغضب أحًدا. 
إذا كنــت ترغب في املزيــد من التعليم حول هــذا املوضوع، 
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ميكن أن جتد مصدًرا ممتاًزا في كتابيَّ »تقبل من تكون«، »كسر 
القوى املسيطرة«.

�سع بع�ص احلدود

أنا أمتتع بشــخصية قوية، بينما شــخصية »ديف« أســهل 
بكثيــر. فهو ليــس لديه مشــكلة أن أفعل ما يســرني معظم 
الوقت. على سبيل املثال، عندما نخرج لتناول الطعام، عادة 
مــا يترك لي اختيار املطعم الذي ســنذهب إليه ألن األمر حًقا 
ال ميثل له أهمية كبيرة. وفي معظم الوقت يوافق على اخلطط 
االجتماعية التي أقوم بها. فهو ال يشــكو أو يقاوم ما أريد أن 
أفعله. لكــن بالرغم من هذا القدر من الســهولة واللطف في 
شــخصيته فهو أيًضا لديه حدود، وهو يرفض أن يســمح لي 
)أو لغيري( أن يتحكم فيه. وفي كثير من املواقف يسمح لي 

بقدر معني. أتعرف؟ أنا أحترمه ألجل ذلك.

فــي العديد مــن العالقات يكون أحد الطرفني ـ ســواء في 
عالقــة الصداقــة أو العمــل أو الــزواج ـ صاحب الشــخصية 
األقــوى من اآلخــر. بعــض النــاس بطبيعتهم يتولــون موقع 
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القيــادة، واآلخرون يتصرفون بالتبعية. أنا شــخصية قائدة، 
وأنــا أقــود أينما كنــت، وأًيــا كان مــا أفعله. وأنــا ال أتعمد 
أن أتولــى مســئولية املواقــف، لكــن القيادة جــزء فطري من 
شخصيتي. لكن تذكر أن هناك فرًقا بني أن تكون قيادًيا، وأن 
تكون متحكًما ومســيطًرا. معظم من لهم شخصيات قيادية 
قوية سيكتشــفون هذا بشــكل أو بآخر. لقد قضيت سنوات 
فــي محاولة التحكــم في كل األشــخاص وفي كل األشــياء، 
وأدركــت أخيًرا أن هناك فرًقــا كبيًرا بني الســيطرة والقيادة 

بحسب فكر اهلل.

إذا كان لديــك قائــد أو صاحب شــخصية أو إرادة قوية، 
أريدك أن تعرف شــيًئا قد يكون مفاجأة بالنســبة لك. معظم 
ذوي الشــخصيات القوية ال يحترمون من يســمحون لهم أن 
يكونوا مســيطرين. هؤالء الناس يحترمونك حًقا إذا صنعت 
حدوًدا ال تســمح لهم بتخطيهــا. متاًما كما أحترم أنا »ديف« 

ألنه ال يسمح لشخصيتي القوية أن تتحكم فيه.

وبالرغم من أنك قد تكون صاحب شــخصية مرنة وحتب 
السالم والهدوء، فالبد أن تبني بعض احلدود في حياتك. إذا 
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لم تفعل ذلك فيوًما من األيام ســوف تراجع حياتك وتشــعر 
أن الناس استغلوك، وأساءوا إليك، وساروا فوقك، وتعاملوا 
معك بوجه عام بدون احترام. وقد ينتهي بك األمر بالشــعور 
باملرارة واالمتعاض، وهذا لن يكون خطأ أي شــخص ســواك. 
أنت مســئول عن الدفاع عن نفســك. لن يبني شــخص آخر 
احلــدود التي حتتاجها أنــت. إذا كنت قد تعـبت من الشــعور 
أن هناك من يســيطر عليك، ابدأ في وضع احلدود. إذا كنت 
قد ســمحت للناس أن يفعلوا ما يريــدون طوال الوقت، فقد 
يواجهــون صعوبــة عندما تضع احلــدود في البدايــة، لكنك 

يجب أن تثابر وتفعل هذا ألجلهم كما ألجلك أنت أيًضا.

اأنت م�سئول عن الدفاع عن نف�سك. لن يبني �سخ�س اآخر 

احلدود التي حتتاجها اأنت. اإذا كنت قد تعبت من ال�سعور 

اأن هناك من ي�سيطر عليك، ابداأ يف و�سع احلدود.

واجه ال�سيطرة

اعتــدت أن أغالي فــي التحكم والســيطرة. وأتذكر على 
وجه اخلصوص العديد من األصدقاء ذوي الشخصيات التي لم 
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تكن قوية مثل شــخصيتي والذين كانوا مرنني ويتكيفون مع 
األوضــاع. كنت قوية جًدا في تعامالتي معهم، فكنت أتعالى 
عليهم وأحتكم فيهم بغضبي. وكانوا يعرفون أنهم ســيعانون 

من رفضي وكلماتي القاسية إذا تسببوا في غضبي.

وعندما أنظر اآلن إلى هذه العالقات القدمية أفكر »ملاذا لم 
يقل أحد منهم قط اخرسي يا جويس. أديري شئونك اخلاصة 
وكفــي عن إخباري ماذا ينبغي أن أفعل في شــئوني أنا!«. أنا 
أعتقد حًقا أنه لو كان أحدهم واجهني فقط، هذا كان سيغير 
الكثير بصورة أسرع. إذا كان هناك من يتحكم فيك ال تكتف 
بالغضب من هذا الشــخص، لكن حتمل املسئولية وواجهه هو 
أو هي. بالتأكيد ال ينبغي أن يكون الناس مســيطرين، لكنك 
إذا ســمحت لنفســك أن يســيطر عليك أحــد، فأنت مذنب 
مثلهــم متاًما. حتــى إذا غضب هؤالء النــاس عندما تواجههم 

ألول مرة، فسوف يحترمونك في النهاية.

الســيطرة واالســتغالل تســتنفذ الطاقة والفرح واحليوية 
منا، وتخنــق قدراتنا الذهنيــة والعاطفية وإرادتنــا وعالقاتنا 
وجوانب أخرى من حياتنا. إذا كنا نريد أن نختار أن نستمتع 
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بحياتنــا، يجــب أن نختــار أن نواجــه من يحاولــون التحكم 
فينا.

كما ذكرت سابًقا فبمجرد أن نسمح للناس أن يتحكموا 
فينــا لفترة من الوقت، تصبــح مواجهتهم أمًرا صعًبا. وميكن 
أن يكــون األمــر قاســًيا على الطرفــني. فالــذي يواجه اآلخر 
غيــر معتاد علــى اتخاذ موضــع القوة نحو مــن يتحكم فيه، 
والشــخص املســيطر قــد ال يعجبه األمــر. لكــن الهدف من 
املواجهــة هو كشــف حقيقة الســيطرة في العالقة ثم كســر 
العادات واألمناط املترســخة في العالقــة. بعدها يجب تنمية 
عــادات وأمناط جديدة من االحترام املتبادل في العالقة، وهذا 
يستلزم وقًتا وجهًدا. فإن الطبيعة اجلسدية للشخص املتحكم 
قــد تثــور قبل أن يقــرر هو أو هــي أن يتفهم ويقبــل فكرة أن 

العالقة يجب أن تتغير.

اله��دف م��ن املواجه��ة ه��و ك�س��ف حقيق��ة ال�س��يطرة يف 

العالق��ة، ث��م ك�س��ر الع��ادات واالأمن��اط املر�س��خة يف 

العالقة.
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إذا كان هناك من يتحكم فيك سواء كان طفاًل يصرخ في 
الســوبر ماركت عندما ال تشتري له قطعة حلوى، أو شريك 
حياة يحاول أن يجعلك تشــعر بالذنــب ألنك ال تفعل املزيد 
ألجلــه، أو مديــًرا فــي العمل يطلب منــك أن تضع وظيفتك 
أولوية قبل أســرتك، فيجــب أن تكون أنت الشــخص الذي 
يوقف هذه السيطرة. الشخص املسيطر لن يفعل ذلك. لكن 
مبعونة اهلل ميكنك أنت أن تفعل ذلك. وعندما تفعل هذا األمر 

سوف تشعر بسالم وفرح وقوة داخلية أكثر مما سبق.

ال تســمح للخوف من فقدان العالقــة أن يجعلك تخضع 
للتحكم والسيطرة من قبل شخص آخر. إذا كان هناك شخص 
يجب أن يكون هو املتحكم واملسيطر فهو اهلل، لكن حتى اهلل 
نفســه يحترم حقنا في حرية االختيار. فهو يقودنا ويرشــدنا 
ويوجهنــا ويقترح علينا لكنه أبــًدا ال يرغمنا أو يتحكم فينا 

أو يستغلنا.

ع�ص لرت�سي اهلل

ذات مــرة قال الصحفي هربرت ب. ســووب احلائز على 
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جائــزة بوليتزر: »ال ميكنني أن أقدم لك وصفة للنجاح. لكن 
ميكننــي أن أقدم لك وصفة للفشــل ـ وهــي: حاول أن ترضي 
اجلميــع«. في احلقيقــة إن محاولة إرضـاء النــاس تؤدي بنا ال 
فقط إلى الفشــل وإمنا أيًضا إلى إحباط كبير. )كولوسي 3: 
22( يشــجعنا أن نســعى وراء خدمــة اهلل وإرضائه في كل ما 
نفعله وال نكون »كمن ير�س��ي النا���س«. ال ميكننا أن نرضي 
اهلل إذا كنـــا نطلــب أن نرضــي اآلخريــن بســماحنا لهــم أن 
يتحكمــوا فينا. يجب أن نختــار إذا كنا نريد أن نخدم اهلل أو 
أن نخدم إنســاًنا آخر. ال ميكننا أن نخدم ســيدين. ومع ذلك 
فكثيــرون يريــدون أن يخدموا اهلل، بينمــا يرضون الناس من 

حولهم أيًضا. وهذا لن ينجح.

يخاطــب الكتاب املقــدس هذا األمر فــي مواضع عديدة. 
قال يسوع في )يوحنا 12: 42، 43(:

»لكن مع ذلك اآمن به كثريون من الروؤ�س��اء )الســلطات 

��ا غري اأنهم ل�سبب الفري�سيني مل يعرفوا به  والنبالء( اأي�ساً
لئال )إذا اعترفوا به( ي�س��ريوا خ��ارج املجمع. الأنهم اأحبوا 

جمد النا�س )بداًل من و( اأكرث من جمد اهلل )كانوا يهتمون 
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بصورتهم أمام الناس أكثر من صورتهم أمام اهلل(«.

أدرك الرســول بولس أننا ال ميكننا أن نرضي اهلل واإلنسان 
مًعا فكتــب: »اأفاأ�س��تعطف االآن النا���س اأم اهلل؟..... فلو 
ا للم�س��يح«. )غالطية  كنت بعد اأر�س��ي النا���س مل اأكن عبداً

1: 10(. ما يقوله بولس في هذه اآلية هو: »إذا كنت أطلب 
رضا الناس، إذا كنت أحاول أن يكون كل من حولي ســعداء، 
لن أكون بذلك تلميًذا للرب يسوع املسيح، ولن يستخدمني 
اهلل بالطريقــة التي يســتخدمني بها، ولن تكــون لي البصيرة 
الروحية والفهم الروحي الذي لي، ولن أســتطيع أن أســاعد 
النــاس بالطريقــة التــي أســاعدهم بهــا اآلن«. هــذا يعني أن 
مســتقبل بولس املعد له مــن اهلل كان ســيفقد الكثير جًدا لو 
أنــه حاول أن يرضي الناس بداًل مــن أن يرضي اهلل. وأؤمن أن 
هذا صحيح بالنســبة لــك أنت أيًضا. اهلل لديــه خطة عظيمة 
وقصد عظيم حلياتك. لكن يجب عليك أن تطلب أن ترضيه 
هــو بداًل من أن تعمل على تلبية مطالب الناس إذا كنت تريد 
أن حتقــق كل ما أعده لك وتســتمتع به. صحيــح أن الكتاب 
املقدس يقول إننا يجب أن نعيش لنســعد اآلخرين، وأيًضا أن 
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نحاول أن نكيف أنفسنا معهم ومع آرائهم، لكن هذا ال يعني 
بــأي حال مــن األحوال أننا يجــب أن نعصــى اهلل حتى نطيع 

اإلنسان.

أشــجعك اليــوم أن تتحرر من آراء النــاس فيك وحكمهم 
عليك وانتقاداتهم لــك وتوقعاتهم منك وأفكارهم عنك. ال 
تسمح لآلخرين أن يؤثروا على حياتك بشكل غير صحيح. 
اطلب اهلل واتبعه واعرف نفســك جيــًدا. اهتم برأي اهلل أكثر 
مــن رأي النــاس، وارغــب في إرادتــه أكثر مــن رغبتك في أن 
تكون محبوًبا من الناس. اختر اختياراتك وعش حياتك حتت 

قيادة الروح القدس.

ا كن مبتكراً

ا« »لتكن لك ال�سجاعة اأن تعي�س مبتكراً

االن إلدا

قالــوا قدمًيــا إن التنوع هو مــا يعطي احليــاة مذاًقا. وأحد 
الطرق التي تستمتع بها بيومك وتتطلع بها إلى غدك هي أن 
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تضيف جرعة جيدة من االبتكار والتنوع إلى حياتك اليومية. 
أعرف أن ضغوط احلياة واألســرة وااللتزامات األخرى كثيًرا 
مــا جترنــا نحو الروتــني الذي نحــاول فيه فقــط أن ننجز كل 
املطلوب. لكنني أشجعك أال تدع هذا الروتني يصبح روتينًيا 
أكثر من الالزم. فإن قضاء أيام كثيرة في فعل األشياء نفسها 
بالطريقة نفســها في الوقت نفسه ميكن أن يسلب الفرح من 

حياتك ويقودك إلى امللل.

ســوف تعيش حياتك مرة واحدة، لذلــك ال تنجذب إلى 
احليــاة العادية الرتيبة. أضــف مذاًقا جديًدا حلياتك من خالل 
االبتــكار وافعــل كل مــا ميكنك فعلــه لتحافظ علــى حيوية 
حياتك ونشــاطها ومرحها. عــش حياتك بحماس ألن احلياة 

بدون احلماس ليست حياة حقيقية. 

اأنت اإن�سان مبدع

كلنا نعلم األشخاص الذين ميكن أن نسميهم »مبدعني«، 
فهم من لهم القدرة على الرسم أو التلوين، أو الكتابة أو التقاط 
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الصــور اجلميلة، أو عزف املوســيقى أو تصميم الديكورات. 
وعادة عندما نفكر في املبدعني نفكر في املوهوبني فنًيا.

لكنني أؤمن أن كل شــخص هو إنســان مبــدع من ناحية 
مــا. قد ال جنيد كلنا العزف على البيانو أو اســتخدام فرشــاة 
التلويــن، لكــن اهلل قد منح كاًل منا مقــداًرا من اإلبداع. على 
ســبيل املثال قد تظهر قدرة رجل األعمال اإلبداعية من خالل 
ابتــكار نظــم توزيــع غيــر املعتادة أو مــن خالل القــدرة على 
تشــكيل شراكات اســتراتيجية ناجحة لم حتدث ألي شخص 
من قبــل. الطالب قد تكمن قدرتــه اإلبداعية في القدرة على 
حتليل عمل أدبي أو حــدث تاريخي من منظور لم يتطرق إليه 
أحــد من قبل. مندوب املبيعات قــد يظهر قدرات إبداعية في 
التفكيــر في طرق جديدة ومختلفة ميكن أن يســتخدم الناس 
بها املنتج الذي يبيعه. إبداع الـُمَدرِّسة قد يظهر في مساعدتها 
ألحد الطالب على التعلم عن طريق االســتماع إلى القصص، 
وإدراكها أن طالًبا آخر ســوف يتعلم بشــكل أفضل من خالل 

مشاهدة الصور.

اإلبــداع يعبر عن نفســه بالعديد من الطــرق الرائعة التي 



ـ 97 ـ

تختلف من شــخص آلخر. اهلل نفســه في غايــة اإلبداع، وقد 
صمم كل شخص على وجه األرض مبستوى معني من اإلبداع. 
كلنــا بداخلنا احتياج ورغبة وقدرة على اإلبداع واالســتمتاع 

بالتنوع والتجدد.

اهلل نف�س��ه يف غاية االإبداع، وقد �س��مم كل �سخ�س على 

وجه االأر�س مب�ستوى معني من االإبداع.

نحن نتوق اإىل االإبداع واالبتكار

لقد وضع اهلل داخلنا احتياًجا ورغبة في اإلبداع واالبتكار، 
وهذا هو الســبب الذي يجعلنا نشــعر بعدم الراحة واإلحباط 
وامللــل عندما تتســم أنشــطتنا وعالقاتنــا وأعمالنــا والبيئة 
احمليطة بنا بالروتني الزائد. ليس هناك خطأ في الشعور أحياًنا 
أننــا نحتاج إلى التغيير. فــي احلقيقة، معظمنا يحاربون امللل 
في بعض األوقات، فنحن ببساطة نتعب من فعل األشياء التي 
طاملا ظللنا نفعلها يوًما بعد يوم وأسبوًعا بعد أسبوع. وكثيًرا 
مــا نقع في فــخ الروتني ونصبح ممســوكني في هــذه األمناط. 
فنحن نريد شــيًئا جديًدا لكننــا بعد ذلك نرجع ونفكر أن ما 
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نحن فيه مينحنا شعوًرا باألمان ألنه مألوف أو مريح.

بعضنا لهم من الشــجاعة ما يجعلهــم يجرون التغييرات 
في حياتهم باستمرار ويستمتعون بتجربة شيء جديد. بينما 
آخرون يريدون أن يفعلوا شــيًئا مختلًفا لكنهم يصارعون مع 
حتديد ما يجب أن يفعلوه أو يترددون في فعله نتيجة اخلوف. 

فهم يفضلون األمان والراحة وامللل على اإلثارة واملغامرة.

بعــض الناس يســتمرون في نفس الوظيفة ويعيشــون في 
نفــس املنــزل ويصاحبون نفــس األصدقاء طــوال حياتهم ال 
ألنهم حًقا يريدون ذلك، وإمنا ألن هذا الوضع مألوف ومريح 
بالنســبة لهم. بــل إنهم رمبــا يكرهون وظيفتهم ويشــعرون 
فيهــا بعدم اإلشــباع، لكن فكرة عمل أي شــيء مختلف هي 
فكــرة مرعبة للغاية. رمبا تتغير احتياجاتهم في املنزل لكنهم 
يتكاســلون عن االنتقال ألنهم مرتاحــون في منزلهم القدمي، 
حتــى لو كانوا ال يحتاجون إلى البــدروم املمتلئ الذي أعادوا 
تصميمه ليناســب أوالدهم منذ خمســة وعشرين عاًما أو إذا 
كانــوا يحتاجــون إلى غرفة نــوم في الدور األول بــداًل من أن 
تكون كل غرف النوم في الدور العلوي. رمبا تأتيهم فكرة أن 
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التعرف على بعض املعارف اجلدد ســيكون أمًرا ممتًعا، لكنهم 
ال يســعون وراء ذلــك خوًفــا مــن الرفض. رمبا تكــون لديهم 
أحالم لكل أنواع التغيير التي يتمنون لو يستطيعون حتقيقها 
فــي حياتهم، لكنهــم ال ينتهزون الفرصــة لتحقيق أحالمهم 

خلوفهم من الفشل.

كلنا نت��وق اإىل التجدد والتنوع. وال�س��بب وراء ذلك 

ا  هو اأن اهلل خلقنا للتنوع. وهو �سنعنا بحيث نحتاج دائماً

اإىل التجديد.

وبرغــم اختــالف املوانــع التــي تعــوق الناس مــن اتخاذ 
قرارات جديــدة مبتكرة في حياتهم، فإننــي لم أقابل قط أي 
شخص يستمتع بامللل. بعض الناس يختارون امللل، لكنهم ال 
يتلــذذون به. كلنا نتوق إلى التجدد والتنوع. والســبب وراء 
ذلك هو أن اهلل خلقنا للتنوع. وهو صنعنا بحيث نحتاج دائًما 
إلــى التجديد. أنا ال أقصد بذلك أننا نخوض في أية فرصة أو 
فكرة تقابلنا في الطريق، لكنني أؤمن أن هناك أوقات نحتاج 
فيهــا أن نخرج عن األمــور العادية والروتينيــة ونترك منطقة 

الراحة وندخل إلى أمور جديدة.
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هنــاك أوقات ال نحتاج فيها أن نقوم بتغييرات رئيســية، 
لكننــا فقط نحتــاج إلى إضافة مذاق مختلف ملــا نفعلهـ  متاًما 
كمــا نحتــاج أحياًنا أن نضيــف بعض التوابــل للطعام والتي 
بدونها يصبح الطعام ماســًخا وبال طعم. أحياًنا ميكن ألشياء 

بسيطة مثل تغيير تسريحة الشعر أن حتدث فرًقا.

أعتقــد أن اهلل يعطينا عالمات إنــذار تظهر في صورة ملل 
خفيــف. فهذه هي طريقته في تعريفنــا أننا نحتاج إلى بعض 
التغيير. هناك أوقات أشعر فيها أنني أريد فقط أن أجلس في 
مكان مختلف في بيتي أشرب فيه القهوة الصباحية. فاملنظر 
املختلــف ينعشــني لفتــرة ما وبعد عــدة أيام أكون مســتعدة 
للعودة ملكانــي املعتاد. إذا انتبهنا لهــذه احلاجة إلى التغيير، 
ميكننــا أن نتفــادى بعــض املشــكالت اخلطيــرة. إن تكويننا 
العاطفي يحتــاج إلى التغيير. وعندما نحرم أنفســنا من هذا 
التنوع الضروري بســبب الكســل أو اخلــوف أو عدم األمان، 
أو أي ســبب آخر، فهــذا له خطورة. إذا فعلنا ذلك فســنفقد 
استمتاعنا بشــكل كبير. لكن إذا كنا مبتكرين ندخل بعض 
التنويــع علــى حياتنا، فســنجد أننا قادرون على االســتمتاع 
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باليوم والتطلع إلى املستقبل.

ال تبالغ

بالرغــم مــن أن رغبتنا في اخلبرات والفــرص اجلديدة هي 
أمــر صحــي وينبع مــن الرغبــة املمنوحــة لنا مــن اهلل للتنوع 
والتغييــر، إال أننا البد أن نتذكر أن كلمة اهلل تشــجعنا أيًضا 
أن نكــون مكتفني )انظر فيلبي 4: 11 وعبرانيني 13:5(. 
البــد أن جند طريقة نــوازن بها بــني االكتفاء واالشــتياق إلى 
أمــر مختلف، ألن هذا التوازن هــو مفتاح احلياة املمتعة املليئة 

باالبتكار وباالكتفاء أيًضا.

1بطرس 5: 8 يشــجعنا قائاًل: »ا�س��حوا )كونوا متزنني 
وذوي عقل واٍع( وا�س��هروا الأن اإبلي�س خ�سمكم كاأ�سد زائر 
ا من يبتلعه هو«. في  )نتيجة اجلوع الشــديد( يجول ملتم�ساً
هذه اآلية نرى أن التوازن أمر مهم للغاية حلياتنا. فعندما نفعل 
شــيًئا ما بقدر كبير ونهمل في فعل شيء آخر فنحن بذلك ال 

نحقق التوازن وبالتالي نفتح الباب للعدو.

إن كلمــة اهلل تعلمنا أن نفعل كل شــيء باعتــدال )انظر 
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1كورنثــوس 9: 25(. وهــذه طريقــة أخــرى يشــجعنا بها 
الكتــاب أن نكــون متوازنــني. إن عدم التوازن قد يســبب لنا 
املشــكالت. فاملرض اجلســدي والضغوط الذهنية والعاطفية 
ومشــكالت العالقات وفقــدان الفرح قد تكــون كلها نتائج 

للحياة غير املتوازنة.

والعاط�في��ة  الذه�ني��ة  وال�س��غوط  اجل�س���دي  املر���س 

وم�س��كالت العالقات وفقدان الفرح قد تكون كلها نتائج 

للحياة غري املتوازنة.

أي خير ميكن أن يصبح شــًرا إذا ســمحنا له أن يخرج عن 
التوازن. على سبيل املثال، سمعت إحدى صديقاتي أن فيتامني 
)E( مفيد للجســم، فبدأت تتعاطاه مبقادير كبيرة. لم تكن 
معتدلة في اجلرعــات وبالتالي مرضت ألن هذا الفيتامني قلل 
من كمية الدم في جســدها بكثرة. صديقة أخرى اكتشــفت 
أنهــا كانت حتب مذاق نوعيــة معينة من الطعــام البروتيني، 
فتناولــت منــه الكثيــر حتى أصيبــت باحلساســية جتاهه. إن 
جســدنا دائًما يجنــح إلى التطرف. وإذا لــم نتحكم في هذه 
الرغبات، ســوف تســبب لنا املشــكالت. ال ميكن أن نسمح 



ـ 103 ـ

للجسد أن يأخذ أو يفعل كل ما يريد.

عندما أجد مطعًما أحبه وبه نوعيات الطعام التي أستمتع 
بهــا حًقا، فإن اإلغراء الطبيعي الــذي يواجهني هو أن أذهب 
لهــذا املطعم وأتنــاول هذا الطبق باســتمرار، إلــى أن أصاب 
بامللــل فال أرغب في الذهاب لهذا املطعم مرة أخرى. لكن إذا 
قمــت ببعض التنوع وتناولت ذلــك الطبق احملدد على فترات 
بداًل من أن أتناوله عدة أيام متتالية، ســوف أستمتع بالتأكيد 

بهذا املطعم.

إن التماثــل يفســح املجــال للركود. فعندمــا نفعل نفس 
األشــياء كثيًرا، ال نستمتع بالنشاطات التي كنا نستمتع بها 
قبــاًل. لكن التنوع يضمــن لنا القدرة املســتمرة طويلة املدى 
علــى االســتمتاع باألشــياء التي نتلــذذ بها ألن هــذا التنوع 
يجعل األشــياء متجــددة دائًمــا. وحتى عندما نفضل شــيًئا 
واحًدا على أشــياء أخرى كثيــرة، فمن احلكمة أن نتعامل مع 
األشــياء املختلفــة كلها بغرض التنوع واحلصــول على املنافع 

التي تقدمها هذه األمور حلياتنا.

وهــذا حقيقي في مناطق متعددة فــي احلياة. فقد وجدت 
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أننــي إذا قضيــت وقًتا طوياًل جــًدا مع الناس الذين أســتمتع 
بصحبتهــم، ولــم أقض وقًتا كافًيا مع آخرين، ســوف تصاب 
عالقتنا حتًما بالركود. فبعد أن منضي مًعا أوقات طويلة جًدا، 
ســوف نصل لنقطة ال نســتمتع فيها بصحبــة بعضنا البعض 
بالقــدر الذي كنا نختبره من قبل. عندما نذهب في مؤمترات 
أو حمــالت كرازية إلى دول العالم الثالث، نســافر مع طاقم 
عمــل محدد. هذه الرحــالت طويلة وقد يقضــي الفريق مًعا 
وقًتــا قد يصل إلى ثالثة أســابيع، فنحن نســتقل الطائرة مًعا 
ونتناول الطعام مًعا ونركب الســيارة مًعــا. صحيح أننا كلنا 
نحب بعضنا البعض، لكن بعد الرحلة ال يوجد فينا من يريد 

أن يقابل اآلخرين لبعض الوقت.

أنــا و»ديــف« نحــب أحدنا اآلخــر حًقا، ونتمتــع بعالقة 
رائعــة. فنحــن نرتاح أحدنا مــع اآلخر وهذا أمر حســن ألننا 
نقضــي وقًتا طوياًل مع بعض. فنحن ال نعيــش فقط مًعا وإمنا 
نعمــل أيًضا مًعا ، لذلك نقضي وقًتــا مًعا أكثر من أي زوجني 
عاديني. وبقدر ما نســتمتع أحدنا باآلخــر إال أننا نحتاج إلى 
وقــت منفرد ـ وقت ألنفســنا ومع اآلخرين. فهــو يحتاج أن 
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يخرج ويلعب اجلولف مع أصدقائه، وأنا أحتاج إلى الشــركة 
وتنــاول الغداء مع بعــض أصدقائي. هذا النــوع من التجديد 

مفيد لنا نحن االثنني كفردين ومفيد أيًضا لزواجنا.

نحن نحتاج إلى التنوع فهو يجعل من األمور العادية أموًرا 
متجددة.

نح��ن نحت��اج اإىل التنوع فه��و يجعل من االأم��ور العادية 

ا متجددة. اأموراً

امنح نف�سك بع�ص االختيارات

منذ ســنوات كانت إحدى أوائل الطــرق التي بدأ بها اهلل 
يتعامــل معــي بخصوص امللــل والتماثل هي من خــالل ألوان 
اجلوارب التي أرتديها. قد يجعلك هذا تضحك لكنني ظللت 
أرتدي اجلوارب الطويلة من اللون البيج الغامق لعدة سنوات. 
ولــم أرتــد أي نوع آخرـ  كانت دائًما مــن نفس املاركة ونفس 

اللون.

وعندمــا كنت أالحظ ســيدات أخريــات ترتدين جوارب 
سوداء أو زرقاء أو كرميي أو روز فاحت أو نايلون كانت تعجبني 
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لكنني كنت أظل أشــتري النوع الذي أشــتريه كل مرة. وقد 
اســتخدم اهلل هذا املثال البســيط والعادي جــًدا ليريني كيف 
أننــي كنت أمتســك مبا كنت أظــن أنه آمن، بالرغــم من أنني 
كنــت أريد حًقــا أن أغامــر بارتداء شــيء مختلــف بني احلني 

واآلخر.

رمبــا كان اللــون الذي أرتديه يتماشــى بصــورة أفضل من 
األلــوان األخــرى مع معظم مالبســي، لكن تغييــًرا قلياًل من 
وقت آلخر كان ســيضيف بعض املذاق حلياتي ويجنبني امللل 

من شكلي اخلارجي.

إن اهلل يســتخدم العديد من األمور البســيطة التي نتعامل 
معها في حياتنا اليومية لكي يعلمنا دروًسا حيوية عن أنفسنا 
إذا أصغينــا إليه. وبدأت أدرك من خالل هذه احلادثة الصغيرة 
كيف كنت أمتسك باألشياء ذاتها. ففي قلبي كنت أرغب في 
املغامــرة، لكن األمان الناجت عن الروتني كان يبقيني في امللل. 
وجعلنــي موقــف اجلوارب أبــدأ في فحص مناطــق أخرى من 
حياتي وســاعدني على االبتكار والتحرر من الروتني بأشكال 

كثيرة.
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حت��ى العلوم الطبيعية ت��درك فوائد التنوع. فقد اأثبت 

الط��ب اأن هن��اك الكثريي��ن الذين يعانون من ح�سا�س��ية 

ا.  جتاه االأطعمة التي يتناولونها كثرياً

حتى العلوم الطبيعية تدرك فوائد التنوع. فقد أثبت الطب 
أن هناك الكثيرين الذين يصابون بحساسية جتاه األطعمة التي 
يتناولونها كثيًرا. وجزء من العالج هو التنويع في اختياراتهم 

للطعام وإدخال أطعمة جديدة على وجباتهم.

كانت لــي صديقة تعاني من هذه احلالــة. ولكي تتخلص 
من احلساســية نصحهــا األطباء أن تتوقف ملــدة 21 يوًما عن 
تناول أنواع األطعمة التي تســبب لها احلساسية. وبعد ثالثة 
أســابيع كان باســتطاعتها أن جترب إدخال هذه األطعمة مرة 
أخــرى في الوجبات لكــن على فترات متباعــدة. ففي بعض 
األحيــان كانت تتناول طعاًما معيًنا مــرة كل أربعة أيام، تبًعا 

لشدة احلساسية جتاه كل نوع من األطعمة.

لقــد خلق اهلل أجســادنا باحتياج إلى التنــوع. إذا لم مننح 
أجســادنا التنــوع الــذي حتتاجه وتتــوق إليه فســوف تتمرد 
علينــا. كمــا لــو أنها تقــول »ال ميكننــي أن أتعامــل مع هذه 
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األطعمة. أنــت تعطيني قدًرا كبيًرا جًدا من شــيء ما. لذلك 
ســوف أمــرض أو يكون لي رد فعل ســلبي فــي كل مرة تقدم 
لي فيها هذا الطعام«. املرض أو األلم أو أية تفاعالت جســدية 
ســلبية أخرى هي كلها طريقة يقول بها اجلسد: »هناك شيء 
ما خطأ«. أحياًنا كثيرة يكون اخلطأ كله هو أننا غير متوازنني 
ـ نــأكل الكثير من طعام معــني، وال نتناول ما يكفي من طعام 

آخر.

رمبــا ال تنــال قســًطا كافًيا مــن الراحة أو الضحــك. رمبا 
تعمل أعمااًل شاقة. الضغوط الكثيرة أو املضايقات العاطفية 
املتكررة وقلة التنوع كلها أمور تؤثر بالسلب على صحتك.

عندما يريد اهلل أن يجذب انتباهنا ألمر ما يخص االبتكار 
والتنوع فهو يســتخدم أشــياء بســيطة للغاية مثــل اجلوارب 
الطويلــة أو عــادات األكل. لكــن مبــدأ التــوازن واالعتــدال 
واالبتــكار والتنــوع واالختــالف ميكن أن يطبق فــي جوانب 
كثيــرة مــن احليــاة. ومبجــرد أن تــدرك أهمية هذه األشــياء، 
ميكنــك أن تطبقهــا على العالقــات وعادات إنفــاق األموال 
واألكل والعمــل ومعايير الثياب والترفيــه وأي جزء آخر من 
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حياتك بدأت تشعر فيه أنك حتتاج إلى التغيير.

التنوع ال�سهل

إن إضافــة التنوع واالبتكار إلى حياتك ال يجب أن يكون 
مكلًفا أو معقًدا. إذا أردت أن تفعل شــيًئا مختلًفا كل مساء، 
فاخــرج بعائلتــك إلــى خارج البيــت. إذا كان لديــك أطفال 
صغار، رمبا يســتمتعون بنزهة في الســيارة يرون منها املناظر 
مــن النافذة. رمبا يكــون كل ما حتتاجه هو ثالثــون دقيقة. أو 
اذهــب لتناول كوًبا من القهوة. صحيح أنك ميكنك أن تفعل 
ذلك في املنزل لكنك رمبا ال تستمتع كثيًرا به كما ستستمتع 
بــه في جــو الكافيتريــا. اذهب لتتمشــى. اركــب دراجة أو 
راقب األطفال وهم يلعبون في املتنزه. أثناء االحتفاالت ســر 
بســيارتك حول احلــي الذي تعيــش فيه وانظر إلــى األضواء 

والزينات امللونة في البيوت املختلفة.

اإذا كان اأمام��ك م�س��روع كب��ري ي�س��تغرق الي��وم بكامل��ه 

فخطط لبع�س اال�س��راحات الق�سرية اأثناء اإكمال هذا 

امل�سروع. 
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إذا كان أمامك مشروع كبير يستغرق اليوم بكامله فخطط 
لبعــض االســتراحات القصيــرة أثنــاء إكمال هذا املشــروع. 
اخــرج خارج املكتب لدقائــق قليلة إذا كان الطقس جيًدا. ثم 
اشــرب كوًبا من عصيــر الليمون أو أي مشــروب مثلج. إذا 
رأيــت جيرانك ابدأ معهــم محادثة أو على األقــل ألق بتحية 
لطيفة. خذ اســتراحة ذهنية من خالل ابتعادك عن املشــروع 
الــذي تعمل فيه ملــدة قصيرة. ال أقصد أبــًدا أن حتول عينيك 
مــن على هدفك. لكن االســتراحات القصيرة التي أســميها 
»إجــازات مصغرة« ميكنها أن تؤثــر إيجابًيا على قدرتك على 

اإلنتاج وشعورك جتاه املشروع.

هيا جرب االأمر

بعد أن قرأت هذا اجلزء، رمبا شــجعك هذا الكالم على 
أن تقوم ببعض التغييرات في حياتك. رمبا تولدت داخلك 
رغبــة أكبــر في أن تفعل ذلــك، لكنك متردد فــي التنفيذ 
بســبب اخلــوف. أشــجعك أال تخاف مــن أن تتجاوب مع 
الرغبــة التي وضعها اهلل في قلبك. هيــا، جرب األمر. إذا 
ارتكبت خطأ، لن تكون هذه هي نهاية العالم. إذا فشلت، 
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فيكفيك أنك حاولت.

أرجــوك أال تكبر في الســن وتتمنى لو كنــت قد اتخذت 
قــرارات مختلفة، أو انتهــزت الفرص للتغيير، أو ســمحت 
لنفســك باختبار جتارب جديدة. ال أريــدك أن تراجع حياتك 
وتشــعر باحلزن، وتتساءل عما كان ميكن أن يحدث. ميكنني 
أن أؤكد لك أنك لن تستمتع بكل ما حتاول أن تفعله، لكنك 
على األقل ســوف تكتسب خبرة املعرفة. لن يكون عليك أن 
تقضي حياتك كلها تســمع عما يفعله اآلخرون وتتساءل يا 

ترى ما هو هذا.

لســنوات كثيرة كان مكانــي املفضل لتنــاول الطعام هو 
أحد املطاعم الشــرقية الذي اكتشفته أنا وصديقة لي في أحد 
األيام. كنا قد سمعنا أنه مطعم جيد جًدا، لكن لم نستطع أن 
نعثر على معلومات محددة عن موقعه. بل إننا أيًضا ناقشــنا 
عدة مرات محاولة التعرف على موقعه، لكن في كل مرة كنا 

نقرر أال نفعل ذلك.

ثم في أحد األيام كنا نشــعر بالرغبة في املغامرة، فأخذنا 
هذه املعلومات الضعيفــة وقررنا أن جنده حتى لو تعرضنا ألن 
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نضــل الطريــق ـ ووجدناه! ونتيجــة اســتعدادنا لبذل اجلهد 
استمتعنا بالطعام هناك لعدة سنوات.

أنــا ال أنصحك باحلماقة، لكنني أشــجعك أن تكتشــف 
التــوازن بــني احليــاة في اخلــوف واحليــاة في احلكمــة. كنت 
ســأكون حمقاء إذا بدأت البحث فــي الظالم وحدي عن هذا 
املطعــم وليس معــي تليفون في ســيارتي. لكنني خرجت في 
النهــار وكانت معي صديقة وكان معنا تليفون محمول. كان 
اخلطــر الوحيد الذي واجهنــاه هو احتمــال أن نضل الطريق 

فنضطر لسؤال أحد عن طريق العودة للبيت.

أدعــوك أن تكون مبتكــًرا ومغامًرا في حياتك. ال تقع في 
فخ الروتني أو تســمح لنفســك أن تصبح »راكًدا«. في األمور 
الكبيــرة والصغيــرة كن مبتكــًرا، كن مغامًرا، كــن متجدًدا 
ونشــيًطا، وأضــف لكل يوم مــن حياتك بعــض التنوع، فهو 

الذي يعطي احلياة مذاًقا مميًزا.

ا،  ا، ك��ن مغامراً يف االأم��ور الكب��رية وال�س��غرية ك��ن مبتكراً

ا، واأ�سف لكل يوم من حياتك بع�س  ا ون�س��يطاً كن متجدداً

ا. ا مميزاً التنوع، فهو الذي يعطي احلياة مذاقاً
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