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أرادت إحــدى األمهــات أن تشــجع ابنها في دراســته 
للبيانو، فأخذته حلضور حفل موسيقي يقوده باديروسكي. 
وبعد أن إتخذا موقعهما بني احلاضرين رأت األم صديقة لها 

وسط اجلمهور، فسارت نحوها لتحييها.

انتهز الولد الفرصة الكتشاف عجائب املسرح. فنهض 
مــن مكانه وبدأ يستكشــف الطريق حتى عبــر من البوابة 

التي كانت حتمل عالمة »ممنوع الدخول«.

عندما خفتت أضواء املســرح وكانت احلفلة املوسيقية 
على وشــك البدء، عادت األم إلى مقعدها واكتشــفت أن 
ابنها لم يكن هناك. وفجأة ُرفع الســتار وتركزت األضواء 

على البيانو الرائع على خشبة املسرح.

ارتعبــت األم إذ رأت ابنها الصغير يجلس على البيانو، 
وينقر ببراءة أغنية من أغاني األطفال املعروفة.

فــي تلــك اللحظة دخل عــازف البيانــو العظيم، واجته 
بسرعة إلى البيانو، وهمس في أذن الولد الصغير قائالاً »ال 
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تتوقف، بل واصل العزف«.

ثــم انحنــى باديروســكي، وبيده اليســرى بــدأ يضع 
النغمات املنخفضة في العزف. ثم بســرعة مد يده اليمنى 

حول الولد من اجلهة األخرى وأضاف نغمات عالية.

ا في  واشترك ذلك الفنان الكبير مع الهاوي الصغير معاً
حتويــل ذلك املوقف املخيف إلــى جتربة إبداعية رائعة انبهر 

بها اجلمهور.

وهكذا احلــال مع اهلل. ما ميكننا أن نحققه بأنفســنا ال 
قيمــة له. فنحن نبــذل أقصى ما في وســعنا، لكن النتائج 
ال ترقى ملستوى املوســيقى البديعة احلاملة. لكن مع تدخل 

يدّي الفنان العظيم، ميكن أن تصبح احلياة بالفعل رائعة.

فــي املــرة القادمة التي تشــرع فيها في حتقيــق إجنازات 
ا. ميكنك أن تســمع صــوت الفنان  عظيمــة، أنصت جيداً
: »ال تتوقــف، بل واصل  العظيــم يهمــس في أذنك قائــالاً
العزف«. اشــعر بيديه احملبتني وهما حتيطان بك. واعلم أن 

يديه القويتني تعزفان مقطوعة حياتك املوسيقية.
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ا عن  ــا هاماً لقــد تعلم الولد الصغير في هذه القصة درساً
ا – ورمبــا عقاباًا من  ا شــديداً الثقــة. فقد كان يتوقع إحراجاً
ا ـ قبل أن يأتي العــازف القدير إلنقاذه. هناك  والدتــه أيضاً
أوقــات فــي حياتنــا كلنا جند فيها أنفســنا في نــوع ما من 
ا أوقعنا أنفســنا فيه أو رمبا ال  املشــكالت. رمبا يكون موقفاً
يكــون األمر كذلك، ورمبا يكــون أخطر بكثير من مغامرة 
ذلــك الولد الصغير في احلفل املوســيقي. لكننا ندرك أننا 

نحتاج إلى معونة السيد.

�أو غيير  �أن نختييار �ختيييار�ت غيير حكيميية  ميكننييا 

�صييحيحة عندما تو�جهنا �ل�صعاب، ميكننا �أن نحاول 

�أن نتوىل �لأمور باأنف�صنا. �أو ميكننا �أن نثق يف �هلل. 

كلنــا نواجــه امتحانات وجتــارب في حياتنــا، وميكننا 
أن نختــار الكيفية التي نريد أن نتعامــل بها معها. ميكننا 
أن نختــار اختيــارات غير حكيمة أو غيــر صحيحة عندما 
تواجهنــا الصعــاب، ميكننــا أن نحــاول أن نتولــى األمور 
ا  بأنفســنا. أو ميكننــا أن نثــق في اهلل، وأنا أشــجعك كثيراً
علــى أن تثــق في اهلل. فهو الشــخص الوحيــد الذي ميكنه 
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ا أن يعيننا ويخلصنا ويرشدنا ويعطينا ما نحتاج إليه،  حقاً
ويشجعنا بحضوره عندما جنتاز في الصعوبات.

إن ما أرجوه هو أن تستمتع بكل يوم من حياتك، لكن 
احلقيقــة هي أنك البد أن تواجه التحديات والتجارب. رمبا 
جتتاز في أيام مظلمة أو قاســية في حياتك، لكن هذه األيام 
فــي حقيقتهــا هي فرصة لكــي تثق في اهلل. لقــد رأيت اهلل 
ا مدهشــة في حياة الناس على مر السنني، وقد  يجرى أموراً
اختبرت قوته املعجزية في حياتي اخلاصة وفي عائلتي وفي 
خدمتي. وتعلمت أن أفضل طريقة جنهز بها أنفسنا لتلقي 
املعجزات هي أن نثق في اهلل في وسط املشكالت والتجارب 
ا يوجد لنا  التي نواجهها في حياتنا. إنه إله أمني، وهو دائماً

عندما نثق به.

تقدم باإميان

»�ل�صيء �لوحيد �لذي يحد �إدر�كنا للغد هو �صكوكنا يف 

�ليوم. لهذ� فلنتقدم باإميان قوى وفعال«

فرانكلني د. روزفلت
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شابة صغيرة اصطحبت خطيبها للبيت ملقابلة والديها. 
وبعد العشاء طلبت أمها من أبيها أن يعرف املزيد عن هذا 
ا. الشاب. فدعا األب هذا اخلطيب إلى مكتبه ليتحدثا معاً

: »وما هي خططك؟« فسأل األب ذلك الشاب قائالاً

فأجابه: »أنا طالب في كلية الالهوت«.

فقــال األب »طالب في كلية الالهــوت. مممممم. هذا 
ا جميالاً تعيش  رائع لكن ماذا ستعمل لكي توفر البنتي بيتاً

فيه؟«

فأجاب الشاب »سوف أدرس واهلل سيدبر لنا«.

فسأل األب »وكيف ستشترى لها خامت خطوبة جميل، 
ذلك اخلامت الذي تستحقه؟«

فأجاب الشــاب »ســوف أركز في دراستي واهلل سيدبر 
لنا«.

ســتعول  كيــف  األوالد؟  عــن  »ومــاذا  األب  فســأل 
أوالدك؟«
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فأجاب اخلطيب »ال تقلق يا سيدي. اهلل سيدبر لنا«.

واستمرت احملادثة على هذا املنوال وكل مرة كان األب 
، كان الشــاب املثالي يصر على أن اهلل  فيها يســأل ســؤاالاً
ســيدبر الالزم. وبعد فترة ســألت األم »كيف كان األمر يا 
عزيزي؟« فأجــاب األب قائالاً »ليس لديــه وظيفة، وليس 

لديه خطط، ويعتقد أنني أنا اهلل«.

هناك أمر واحد حقيقي عن هذا الشاب في هذه القصة: 
أنه باحلق كان لديه إميان. كلنا يجب أن نبذل أقصى ما في 
وســعنا، ونعمل باجتهــاد، ونعيش بتعقــل، لكننا يجب 
ــا أن يكــون لنا إميان فــي اهلل، فنثق فيه أنه ســيعبر بنا  أيضاً
وقــت الصعــاب ويرينا كيــف ينبغي أن نعيــش ويدبر لنا 
أمورنا ويرشــدنا في املســائل اليومية فــي حياتنا. البد أن 
منزج كل شــيء نفعله باإلميان ألننا ال ميكننا أن ُنرضي اهلل 

بدون اإلميان )انظر عبرانيني 11: 6(.

لكي تســتمتع باليوم وتنتظر الغد يجب أن تتعامل مع 
احلياة بإميان، وانتظار الغد معناه أن تتطلع إليه بتوقع. فال 
تخشــى املجهــول أو األمــور اخلفية التي رمبــا ال تريدها أن 
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حتــدث. اخلوف مضاد لإلميان. يقــول الكتاب املقدس أننا 
ينبغي أن نحيا باإلميان، وأن نتعامل مع كل شــيء باإلميان 
)انظر حبقوق 2: 4(. اإلميان ليس مجرد عملية ضرورية 
لكــي نحصل على اخلالص، لكنه أســلوب حيــاة. ونحن 
نحتــاج إلى اإلميان في تدبير أمورنا املالية، وتربية أوالدنا، 
وبنــاء بيــوت وزيجــات ناجحة. كمــا نحتاج إلــى اإلميان 
ــا في وظائفنــاـ  اإلميان في العمــل باجتهاد والتصرف  أيضاً
باســتقامة، واإلميان فــي النظر إلى اهلل علــى أنه هو مصدر 
إمدادنا وليس الشركة أو املؤسسة. نحن نحتاج إلى اإلميان 
ليغطــي أخطــاء ماضينا، ولكــي يجعلنا نواجه املســتقبل 
ا ما سوف نصل لنهاية حياتنا على األرض،  بشــجاعة. يوماً
ا في اإلميــان، إذ نؤمن أن اهلل  وســنحتاج إلــى أن منوت أيضاً

يتطلع إلى استقبالنا في محضره األبدي في السماء.

كل مييا هو �صييو�ه قد يخذلنييا، لكن �هلل هو �صييخرتنا، 

وملجاأنييا، و�صييرنا، وبرجنا �ملنيع، وح�صييننا يف �أزمنة 

�ل�صيق. 

أجــل نحتــاج إلى اإلميان لليــوم واإلميان للغــد. فبدون 
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تلك الثقة في اهلل قد نصبح شكاكني ومترددين في احلاضر 
وخائفني من املســتقبل. اهلل وحده مينحنا القوة لنواجه كل 
يــوم، ولذلــك نحتاج أن نرجــع إليه ونضــع إمياننا فيه هو 
وحــده. كل ما هو ســواه ـ النــاس، املمتلــكات، التعليم، 
العالقــات، املؤسســات، األمــوال ـ قد يخذلنــا، لكن اهلل 
هو صخرتنا، وملجأنــا، وبرجنا املنيع، وحصننا في أزمنة 
الضيق، وسترنا. هو رجاؤنا، وسالمنا، وفرحنا، وقوتنا، 
ومصــدر كل ما نحتاج إليه. هو الوحيــد الذي ال يخذلنا، 

والوحيد الذي يستحق أن نضع إمياننا فيه.

ثقة مطلقة

يعجبني التعريف الذي ورد في الترجمة املنقحة للكتاب 
املقــدس عــن اإلميــان فــي )كولوســى 1: 4( »�إذ �صييمعنا 
�إميانكييم بامل�صيييح ي�صييوع )اســتناد شــخصيتكم البشرية 

بالكامــل عليه في ثقة مطلقــة وإتكال على قوته وحكمته 
وصالحه(، وحمبتكم )التي لديكم وتظهرونها( جلميع 
�لقدي�صيين )املفرزين هلل(«. هــذا يعلمنا أن اإلميان في اهلل 

هو »اســتناد شــخصيتك البشــرية بالكامل عليــه في ثقة 
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مطلقــة وإتكال علــى قوتــه وحكمته وصالحــه«. عندما 
منارس أنــا وأنت إمياننا، فنحن بذلك نســتند بكل ما فينا 
على اهلل ونضــع ثقتنا واتكالنا علــى ثالثة صفات محددة 

من شخصيته، وهي: قوته، وحكمته، وصالحه.

قييوة �هلل

عندمــا نقترب من اهلل باإلميــان، يجب أوالاً أن ندرك أن 
لديه القــوة والقدرة الفائقة للطبيعة أن يســدد احتياجاتنا 
ويحــل مشــكالتنا. وهــو قادر علــى أن يوظــف الظروف 
واألحــداث، ويرتــب العالقــات، ويفتح أبــواب الفرص، 
وينقذنا من الضيق، ويرسل لنا اإلمدادات املالية أو املادية، 
ويعمل أي نوع نحتاجه من املعجزات. يســوع نفســه قال 
»عند �هلل كل �صيييء م�صييتطاع« )متــى 19: 26(. أنت 

وأنــا محــدودان في قوتنا البشــرية، لكن اهلل يســتطيع أن 
يفعل أي شيء. وتصديق هذا األمر ضروري لإلميان.

حكمة �هلل

ا على الثقة املطلقة واإلتكال على  اإلميان يشــتمل أيضاً
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حكمة اهلل. عندما ال نعلم نحن ما الذي يجب أن نفعله أو 
كيــف نفعلــه، اهلل يعلم ذلك. وهو لديه القــوة الكافية أن 
يفعل أي شيء. لكنه في حكمته رمبا يختار أال يفعل كل ما 
ا  هو قادر عليه. فهو يعرف األفضل بالنسبة لنا، وهو دائماً
ا  يعمل فــي حياتنا ألفضل ما في صاحلنــا. فهو يعرف متاماً
مــا الذي ينبغــي أن يفعله ألجلنا والطريقة التي يســاعدنا 
بها. عندما يســتجيب لصلواتنــا بطرق ال نفهمها، يجب 
أن نســتند على حقيقة أنه إله حكيم يرى الصورة الكبرى 
ا خليرنا )انظر رومية  حلياتنا، ويجعل كل األشياء تعمل معاً
ــا أن يخلصنــا مــن املشــقات،  ـ 8: 2ـ 8(. اهلل قــادر دائماً
لكنــه رمبا يختــار أن أال يفعل ذلك خليرنــا. أحياناًا نحتاج 
إلى اختبار اجتياز أمر ما بدالاً من اخلالص منه. في إشــعياء 
41 دعا اهلل الشــعب أال يخافوا ألنه هو ســيمنحهم القوة 
في وســط املشــقات )انظر اآلية 10(. أعتقد أن هذا أمر 
نحتــاج أن نفهمه. فــإن مواجهة التحديــات تعلمنا كيف 
نتغلــب عليها بدالاً مــن أن تغلبنا. هناك بعــض األمور في 
حياتــي اختــار اهلل أال يخلصني منها. كنــت أتضايق منها 
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فــي البداية، لكنها لم تعد تزعجنــي على اإلطالق. ملاذا؟ 
ألنني من خالل خبرتي اكتشــفت أنني كنت أقوى في اهلل 

مما كنت أظن.

�صالح �هلل

اهلل إلــه صالــح، ويجــب أن نثق في صالحــه. الكتاب 
املقدس مليء باآليات التي تخبرنا عن مدى صالحه ومقدار 
ــا صاحلة حلياتنا. في  ا خططاً محبتــه لنا. كمــا أن لديه أيضاً
إرميا 29: 11 يعدنا اهلل قائالاً »لأين عرفت �لأفكار �لتي 
�أنييا مفتكر بها عنكم.... �أفكار �صييالم ل �صيير، لأعطيكم 

�آخرة ورجاء«. وفي املوضوع نفسه يقول الكتاب املقدس 

فــي )أفســس 2: 10( أن اهلل قــد أعــد لنا أعمــاالاً صاحلة 
»لكي ن�صلك فيها )نعيش احلياة الصاحلة التي سبق وأعدها 

ورتبها لنا لكي نحياها(«.

عندمييا ت�صييع �إميانييك يف �هلل، فاأنييت تثييق بالكامل يف 

قوته ويف حكمته ويف �صالحه. 

عندما تضع إميانك في اهلل، فأنت تثق بالكامل في قوته 
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وفي حكمته وفي صالحه. أنت ال تســتعطي البركات من 
الدّيان الســماوي الذي يتربص بــك، وال حتاول أن تتصل 
بإله بعيد يراقب الكون من عليائه. عندما يكون لك إميان 
تكون لك ثقة كاملة في اهلل املوجود في كل الوجود، الذي 
هــو قدير يســتطيع أن يحقق أي شــيء لصاحلك، وحكيم 
يعــرف احتياجــك بالضبــط، وصالــح يعمل فــي حياتك 

بطرق جتلب لك أعظم بركة ممكنة.

ا أن أقــول »اهلل لديه من القــوة ما يكفي أن  أحــب دائماً
يفعــل ما يجــب فعله في حياتي، وهو يعــرف كيف يفعل 

ذلك، وهو يريد أن يفعل ذلك ألنه صالح«.

من �إميان لإميان

تخبرنــا الرســالة إلــى روميــة 1: 17 »لأن فيييه )في 
اإلجنيل( ُمْعَلن بر �هلل باإميان، )يقود( لإميان )في طريق 
اإلميان الذي يؤدي إلى املزيد من اإلميان(، كما هو مكتوب: 
�أمييا �لبار فبالإميان يحيييا«. هذه اآلية تذكرنا أننا نحتاج 

أن نتعلم كيف نحيا من إميان إلميان. وهذا يعنى أن نتعامل 



ـ 15 ـ

باإلميان مع كل شــيء نواجهه، ومع كل حتــٍد نقابله، ومع 
كل قــرار نتخذه، ومع كل شــيء نفعله. يجــب أن يكون 

اإلميان هو حالة قلوبنا وإجتاه أذهاننا في كل املواقف.

بالتأكيد أحتاج لإلميان في حياتي اليومية وفي خدمتي. 
عندما أسافر في املؤمترات، أذهب بإميان أنني سأصل ساملة 
إلى املــكان الذي أقصده. وعندما أبــدأ التعليم أفعل ذلك 
بإميــان أن اهلل قد أعطاني الرســالة الصحيحة للحاضرين. 
عنــدي إميان أنني قد ُمِســحت ألعلم بكلمة اهلل، وأســاعد 
النــاس، وأتكلم بالكلمات الصحيحــة. وعندما أنزل من 
علــى املنبر يكــون لي اإلميــان أن اهلل قد اســتخدم خدمتي 
ليغير حيــاة الناس. وعندما أرجع لبيتــي يكون لي اإلميان 
أنني سأصل بسالم. وبعد سنوات كثيرة عشتها في الشك 
ننا  واخلــوف، قررت أن اإلميان أفضل بكثير. فاإلميان ُيـَمكِّ
مــن أن نســتمتع بحياتنــا ونقــوم بأمــور مذهلــة. واحلياة 
باإلميان ليست مجرد شــعور لدينا، لكنها قرار واٍع يجب 

أن نتخذه.

تخيــل مــاذا ســيكون األمــر بالنســبة لــي كخادمة لو 
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أننــي ليس لدّي إميان بخصوص العظــات التي أقدمها. لن 
أكــون فعالة إذا بــدأت التعليم وأنا أؤمن أننــي أقدم كلمة 
اهلل ملجموعــة من الناس وبعدها فقــدت ثقتي في منتصف 
ا ما تثاءب أو متلمل أو غادر  الطريق أثناء العظة ألن شخصاً
الغرفــة أو نظر إليَّ نظرة غير لطيفة. ســيعرف الشــيطان 
أنني فقدت ثقتي، وهذا ســيفتح له باباًا به يدمر االجتماع 
ا أنني لســت واثقة  بالكامل. كما ســيدرك احلاضرون أيضاً
مما أقوله ولن يستطيعوا أن يقبلوا أية مساعدة من الرسالة. 
ا  فعل األشــياء بخوف يعذبنا، وليس هــذا فقط لكنه أيضاً
يضيــع وقتنــا. ال ميكــن أن يأتــي خير من ذلــك ألن اهلل ال 

يعمل من خالل اخلوف، فهو يعمل من خالل إمياننا.

فعل �لأ�صييياء بخييوف يعذبنا، ولي�س هييذ� فقط لكنه 

ا ي�صيع وقتنا. �أي�صً

ا مع ما ســبق؟ هل شعرت من  هل جتد في حياتك تشــابهاً
ا وتأخذ خطــوة إميان، ثم بعدها  ا صحيحاً قبــل أنك تفعل أمراً
عندما ال ترى االســتجابات املناســبة، تقع في الشــك وعدم 
اإلميــان وتقضي األيــام التالية في التفكيــر: »آه. لقد فعلت 
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األمــر اخلطأ، كان علــيَّ أال أفعل ذلــك. كان يجب أال أقول 
هذا«؟ اهلل ال يريدنا أن نحيا بهذا النوع من احليرة في حياتنا، 
فــال نعرف مــاذا نفعل وال نثق فــي كلماتنــا وأفعالنا. لكنه 

يريدنا أن نحيا باإلميان ونفعل كل ما نفعله واثقني فيه.

حتى إذا اكتشــفت أنك إتخذت القرار اخلطأ في شــيء 
ــا أن يكون لك إميان أن اهلل ســوف يخرج  مــا، ميكنك أيضاً
ا، فهو يفتح الباب هلل لكي  ا. اإلميان أمر مذهل حقاً منه خيراً
يتدخل في كل شــيء نفعله، وعندما يكون اهلل في صفنا، 

ا. ال ميكن أن نخسر أبداً

ا إذا كنــا نتأرجح بني  ال ميكننــا أن نعيــش باإلميــان حقاً
اإلميــان واخلــوف وعدم اإلميــان، ثم نرجع إلــى اإلميان مرة 
أخــرى، ومرة أخرى نعــود إلى اخلوف واملزيد من الشــك 
ا إلى اإلميان. يجــب أن نتخلص من  وعــدم اإلميــان، وأخيراً
هذا اخللط. هذه الطريقة غير املســتقرة في احلياة تســبب 
، لذلك نحتــاج أن نصل إلــى نقطة نقرر  لنــا عذاباًا هائــالاً
فيها بشــكل حاســم ونهائي مباذا نؤمن ومبن نؤمن. يجب 
أن نقرر من الذي يســتطيع أن يحل مشــاكلنا ومن الذي ال 
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يســتطيع. ومبجــرد أن نقرر ذلك بحســم، يجب أن نقف 
ثابتــني ونتمســك باقتناعاتنا بشــدة. وهذا ما يشــير إليه 
الكتاب املقدس بعبارة »جاهدت �جلهاد �حل�صن«. بالطبع 
يوجد حتٍد فــي مواصلة اإلميان عندما ال يكون هناك شــيء 
يســانده في ما تراه أو تشعر به أو تفكر فيه. لكن هذا هو 
الوقــت الذي نحتــاج فيه أن نفحص قلوبنا بشــكل أعمق 
لنــرى ما فيهــا. وعندما نفعل ذلك ســنجد أن اهلل موجود 

ا يشجعنا أن نستمر مؤمنني. دائماً

�لإميان �لب�سيط

�حلييياة بالإميييان هييي �أن تنظر لكل �لأمييور بطريقة 

�إيجابييية. ول �أعنييي بذلييك �لثقيية يف قييوة �لتفكيير 

�لإيجابييي، و�إمنييا �لثقيية يف قييوة �هلل، �لييذي يحبنييا 

ويريد �لأف�صل لنا.

أحب أن أعّرف اإلميان بطريقة بســيطة وســهلة الفهم 
للغايــة. فاإلميان هو: احلياة بإجتاه إيجابــي. احلياة باإلميان 
هــي أن تنظر لكل األمور بطريقة إيجابية. وال أعني بذلك 
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الثقــة في قــوة التفكير اإليجابي، وإمنا الثقــة في قوة اهلل، 
الــذي يحبنــا ويريــد األفضل لنــا. عندما يكــون لنا إميان 

ميكننا أن نقول بثقة في قلوبنا:

k »أنا ال أعلم ماذا أفعل، لكن اهلل يعلم«.

k »أنا ال أفهم ما الذي يجري في حياتي، لكن اهلل سيجعل 
ا«. لي طريقاً

k »أنا ال أعرف كيف سأسدد الفواتير املستحقة علّي هذا 
الشهر، لكن اهلل سيدبر«.

k »هــذه التجربــة التي أتعــرض لها تتعبنــي، وال أحبها، 
لكنني أؤمن أن اهلل يجعل كل �لأ�صياء تعمل مًعا للخر 

للذين يحبونه �ملدعوين ح�صب ق�صده«

)انظر رومية 8: 28(.

k »أنا ال أحب هذا املوقف الذي أجتاز فيه، لكن ما يقصد 
ا لي«. ا لي يقصد به اهلل خيراً به الشيطان شراً

هــذه العبارات واإلجتاهــات التي تنطــوي عليها تظهر 
ا يثق في محبــة اهلل وينظر إلى ما وراء  اإلميــان. اإلميان دائماً
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املوضــع الذي يقف فيه، ليــرى النتيجــة النهائية. اإلميان 
ــا يرجــو ويرفــض أن يقبــل الهزميــة، ومن يعيشــون  دائماً
باإلميــان ميكنهم أن يســتمتعوا بكل يوم فــي حياتهم وأن 

ينتظروا الغد بحماس.

�إميان لكل يوم

)أفســس 2: 8 ، 9( يقول »لأنكم بالنعمة )رضا اهلل 
ون، )أنقذمت من الدينونة وأصبحتم  لَّ�صُ الذي ال نستحقه( ُمَ
شــركاء في خالص املســيح( بالإميان )إميانكم(، وذلك 
)اخلــالص( لي�ييس منكم )مــن أعمالكم، لم يــأت نتيجة 
جهادكم(. هو عطييية �هلل. لي�س من �أعمال )ال بتتميم 
متطلبات الناموس( َكْياَل يفتخر �أحد«. ال يوجد على قيد 
احلياة اليوم من رأى يســوع وهو ميوت على الصليب، لكن 
ألن لنــا إمياناًا فنحن نؤمن بإخــالص أن هذا األمر قد حدث 
بالفعل. وكمســيحيني فقد قررنا عــن قصد أن نؤمن بقوة 
حدث لم نشهده أو حتى نسمعه بأنفسنا. عندما نقرأ قصة 
الصلب في الكتاب املقدس أو نســمع الناس يتحدثون عن 
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كيف غّير يسوع حياتهم، ميكننا أن نختار أن نصدقهم أو 
ال نصدقهم، والقــرار متروك لنا بالكامل. أؤمن أن اإلميان 
يأتي عندما نســمع اإلجنيل، لكننا مــع ذلك البد أن نتخذ 
القرار. عندما نختار أن نصدق أن يسوع مات عنا وقام من 
بــني األموات، فهذه بداية ما ميكــن أن يكون حياة اإلميان. 
فإمياننا املبدئي ســيقودنا إلى املزيد من اإلميان بينما ندرس 
كلمــة اهلل ونتعلــم كيف نســير معه. وكل مــرة نرى فيها 
كيــف يعمل اإلميان في حياتنا، فهــذا يزيد إمياننا لنثق في 

اهلل في مواقف أخرى.

وكمــا ذكرت من قبــل، اهلل ال يريدنــا أن نقصر إمياننا 
على اختبار اخلالص. )كولوسي 2: 6( يقول »فكما قبلتم 
�مل�صيح ي�صوع �لرب )لذلك( ��صلكو� فيه )نظموا حياتكم 

وهذبوها باحتاد معه وبتوافق معه(«. لذلك مادمنا قد قبلنا 
املســيح باإلميان، يجب أن نحيا حياتنــا بالكامل باإلميان. 
فــال يجب أن نقرر أن نؤمن باهلل في مشــروعات محددة أو 
مواقف معينة، ونحاول أن نتولى أمر باقي األشياء بأنفسنا. 
لكننا أحياناًا نتعامل مع احلياة بهذه الطريقة، ونفكر قائلني 
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»يا رب لديَّ مشكلة كبيرة اليوم. هذا األمر خطير بالفعل. 
ا«. يا رب أحتاج معونة في هذا األمر حقاً

�هلل يريد �أن ي�صيياعدنا يف �لأمييور �لتي تبدو »كبرة« 

بالن�صبة لنا ويف �لأمور �لتي تبدو �أقل �أهمية.

اهلل يريــد أن يســاعدنا في األمــور التي تبــدو »كبيرة« 
بالنســبة لنا وفي األمــور التي تبدو أقــل أهمية. فهو يريد 
أن يســاعدنا عندما نشعر باليأس وعندما ال نشعر بذلك. 
لقد اكتشــفت منذ عدة سنوات أن كل شيء في احلياة هو 
فوق رأسي، وهذا كثير علّي ال أستطيع أن أحتمله وحدي. 
ا أجري إلى اهلل فقط عندما كنت أشعر باليأس.  وكنت دائماً
ا أنني كنت يائسة طوال  لكن في يوم من األيام أدركت أخيراً

الوقت. لكنني فقط لم أكن أعرف ذلك.

ل اهلل  ا. فأنت تريد تدخُّ واألمر صحيح بالنسبة لك أيضاً
ا لذلك أم ال. يقول  بشــدة طوال الوقت ســواء كنت مدركاً
يسوع في )يوحنا 15: 5( »�أنا �لكرمة و�أنت �لأغ�صان. 
�لييذي يثبييت يّف و�أنييا فيه هييذ� ياأتي بثمر كثيير. لأنكم 

بييدوين )إذا ابتعدمت عــن اإلحتاد احليوي معي( ل تقدرون 
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�أن تفعلو� �صيييًئا«. والثبات فيــه يعني أننا يجب أن يكون 

لنــا إميان. ال ميكننــا أن نرى اهلل بعيوننا اجلســدية، أو مند 
أيدينــا ونلمســه بأصابعنــا، لكننــا ميكــن أن نتعامل معه 
بطرق قوية وشخصية عندما يكون لنا إميان. وبينما نثبت 
ا عنه ال  فيــه باإلميان، ميكننا أن نفعل أي شــيء. لكن بعيداً

ا له قيمة باقية. ميكننا أن نفعل شيئاً

إن احتياجنا الشــديد إلــى اهلل ورغبتــه أن نثبت فيه ال 
يعنــى أننا يجــب أن نكون »كائنات روحيــة خارقة« طوال 
الوقت. ال يجب أن نشــعر أننــا مضطرين أن نقرأ الكتاب 
املقــدس أو نحبس أنفســنا فــي مخدع صالة ملدة ســاعات 
ــا ويكون هو  طويلــة كل يــوم. لكن عندمــا نحب اهلل حقاً
ا ألننا نفعله  األول في حياتنا، كل شيء نفعله يصبح روحياً

معه، وفيه، ومن خالله، وبه، وألجله، وملجده.

يجب أن ندرس الكتــاب املقدس ونصلي ألننا نريد أن 
نفعل ذلك، ونشــعر أن هذا امتياز رائع. وال يجب أن نقرأ 
أو ندرس فقط بدافع الواجب أو ألننا نظن أننا بذلك نزيد 
ا من حياتنا،  رصيدنــا لــدى اهلل. يجب أن يكون هذا جــزءاً
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لكننــا ال يجــب أن نشــعر كما لــو أننا نصبــح »روحيني« 
عندمــا نفعل ذلــك، ونصبح »غير روحيــني« عندما نفعل 
ا أنني أدركت  األمور العادية. من األمور التي حررتني كثيراً
ا أن كل شــيء يأخذ الصبغة الروحيــة إذا عملناه من  أخيــراً
خالل يســوع وبه وألجله ومعه. حتــى اختيار الثياب التي 
سترتديها في كل يوم يصبح له معنى أكبر إذا فكرت أنك 

تريد أن ترتدي الثياب ألجل مجده.

أريد أن أشــجعك أن تدعو اهلل في كل منطقة من مناطق 
حياتــك باإلميــان. لقد مات يســوع حتى ميكننــا نحن أن 
نســتمتع بحياتنــا – وكل شــيء فيهــا. وبينمــا ننمو في 
اإلميان ســوف تزداد قدرتنا على االســترخاء واالســتمتاع 

بكل جانب من جوانب اليوم، وسوف نتطلع إلى الغد.

�لثقة و�صط �لتجارب

»ل ميكيين �أن تنمييو �ل�صخ�صييية يف �لي�صيير و�لهييدوء. 

لكن فقط يف �ختبييار �لتجربة و�ملعاناة تتقوى �لروح 

ويزد�د �لطموح ويتحقق �لنجاح«

هيلني كيلر
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ــا عندمــا نفكر فــي الثقة في اهلل، نفكــر في الثقة  غالباً
فيــه للحصــول على األشــياء التــي نريدهــا أو نحتاجها ـ 
احتياجات مالية، شفاء جسدي، استرداد عالقات، ترقية 
في العمل، مكان للســكن، فرصة نريــد احلصول عليها، 
مكســب كبير في نوع ما من املنافســة. لكــن عالقة الثقة 
احلقيقية مع اهلل متتد إلى ما هو أبعد من الثقة فيه للحصول 
على شــيء ما وتشــمل الثقة فيه وســط بعض الظروف أو 
أثنــاء اجتياز موقف ما. يجب أن نتعلم أال نتطلع إليه فقط 
ألجل احلصول على النتائج التي نرجوها. نحتاج أن نتعلم 

أن نثق فيه أثناء عملية الوصول إلى تلك النتائج.

في وقت ما من حياتي كنت أركز فيه بشــدة على الثقة 
في اهلل للحصول على أشياء معينة، فكنت أقول »أريد هذا 
يــا رب«، »أريد ذلك يــا رب«، »أحتاج كذا وكذا يا رب«. 
وفي وســط طلباتي، بــدأ اهلل يريني أن احلصــول على كل 
هذه األشياء ليس هو أهم شيء في حياتي في ذلك الوقت. 
ا. لكن فــي ذلك الوقت،  فهذه األشــياء ســوف تأتي الحقاً
كان اهلل يريــد أن يعلمنــي كيف أثق فيه بينمــا ال أزال في 
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تلك املواقف، وكيف أثق فيه بالدرجة الكافية التي جتعلني 
ا. كان  أجتاز وسط هذه املواقف بثبات وبتوجه صحيح دائماً
ا من ظروفنا عندما  يريد مني أن أتعلم أنه رمبا ال ينقذنا دائماً

ا معنا ونحن جنتاز فيها. نرغب في ذلك، لكنه دائماً

�هلل ل يخل�صنا د�ئًما من كل �صيء نعتقد �أنه يجب �أن 

يخل�صنا منه، فعرب �لكتاب �ملقد�س نقر�أ عن �أنا�س كان 

عليهم �أن يجتازو� يف �أمور معينة.

ا من كل شــيء نعتقد أنه يجب أن  اهلل ال يخلصنــا دائماً
يخلصنــا منــه، فعبر الكتــاب املقدس نقرأ عــن أناس كان 
عليهــم أن يجتازوا في أمور معينــة. هناك آية معروفة لدى 
ييا �إذ� �صرت يف  الكثيرين في )مزمور 23: 4( تقول »�أي�صً
و�دي ظييل �ملوت )املظلــم العميق( ل �أخاف �صييًر�، لأنك 

�أنت معي«. و)مزمور 66: 12( يقول »رّكبت �أنا�ًصييا على 

روؤو�صيينا )عندما كنا منبطحــني على وجوهنا(. دخلنا يف 

�لنار و�ملاء، ثم �أخرجتنا �إىل �خل�صب )إلى اخلير الوفير 

واالنتعــاش والهواء النقي(«. وإشــعياء النبــي يقول على 
لســان اهلل »�إذ� �جتييزت يف �ملييياه فاأنييا معييك، ويف �لأنهار 
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فييال تغمييرك. �إذ� م�صيييت يف �لنار فال ُتْلييَذع، و�للهيب ل 

يحرقك«. )إشعياء 43: 2(.

أحــد أبــرز القصص عــن الثقة في اهلل وســط املصاعب 
هي حكاية ثالثة فتيان شــجعان أســماؤهم شدرخ وميشخ 
وعبدنغــو. هددهم امللك نبوخذنصر فــي العهد القدمي أن 
ى، لكي ميوتوا محروقني إذا  يلقيهم في أتون النــار الـُمَحمَّ
لــم يعبدوا أصنامه. وأجابوه هم قائلني »هوذ� يوجد �إلهنا 
�لذي نعبده ي�صييتطيع �أن ينجينا من �أتون �لنار �ملتقدة، 

و�أن ينقذنييا ميين يدك �أيها �مللييك، و�إل فليكن معلوًما لك 

�أيها �مللك �أننا ل نعبد �آلهتك ول ن�صييجد لتمثال �لذهب 

�لذي ن�صبته«. )دانيال 3: 17، 18(.

غضــب امللك نبوخذنصــر، وألقى بالفتيــة الثالثة في 
أتــون النــار، وبعد أن أمر زيــدت حرارته ســبعة أضعاف. 
كانت ألسنة النيران اخلارجة من األتون شديدة لدرجة أنها 
أحرقــت الرجال الذين أوثقوا الفتيــة الثالثة ورموهم فيه. 
ا أن يجد الفتية  عندمــا نظر نبوخذنصر إلى األتــون متوقعاً
الثالثــة محترقــني، قال في اندهــاش »ها �أنا ناظيير �أربعة 
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رجال حملولن يتم�صييون يف و�صييط �لنار وما بهم �صييرر« 

)ع 25 ]كثيــرون يعتقــدون أن الشــخص الرابع هو أحد 
ظهورات الرب يســوع قبل التجســد[(. نادى امللك على 
شــدرخ وميشــخ وعبدنغو ليخرجوا من األتــون، وعندما 
ظهــروا لم تكن هناك حتى شــعرة واحــدة منهم محترقة، 

وثيابهم لم تتغير ولم تكن فيهم رائحة النار.

هذه الشــهادة عن االجتياز فــي الصعوبات بثقة مطلقة 
فــي اهلل ألهمت الكثيرين عبر أجيال كثيرة. واليوم ميكننا 
أن نحصل على قدر كبير من التشجيع من حقيقة أن شدرخ 
وميشخ وعبدنغو اجتازوا في موقف مرعب، موقف نتوقع 
أنهــم بالتأكيد كانوا يريدون أن ينقذهم اهلل منه، ويســوع 
كان فــي أتون النار معهم. وبينمــا نتبع مثالهم، ميكننا أن 
جنتاز وســط التجارب في حياتنــا بتوجهات ثابتة وإيجابية 
ونحــن نثق في اهلل بالتمام، حتى بالرغــم مما يبدو أنه أمور 
مستحيلة. عندها ميكن آلخرين أن يجدوا القوة والتشجيع 
من حياتنا، كما جند نحن القوة والتشجيع من قصة شدرخ 

وميشخ وعبدنغو.
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�أفييكارك يف كل  �لييذي تتحكييم يف  �أنييت  �أنييك  تذكيير 

موقف.

تذكــر أنــك أنــت الــذي تتحكم فــي أفــكارك في كل 
موقــف. ال ميكــن أن يرغمك أحد علــى أن تكون أفكارك 
صحيحــة أو خاطئــة، فاألمــر يرجع لــك بالكامل. حافظ 
على اإلميان والتسبيح والشكر والتوقع اإليجابي، وسوف 
ا في  تخــرج بالتأكيد مــن املوقف الــذي جتتاز فيــه منتصراً

الوقت الصحيح.

�لثقة عندما ل نفهم

أحــد أعظم األســرار واحلقائق في مســيرتنا مع اهلل هي 
ا ما نفهم كل شــيء يفعلــه اهلل في حياتنا. إذا كنا  أننا نادراً
ا جند  ا فلن نحتاج أن نثق فيــه. وكمؤمنني غالباً نفهــم دائماً
أنفســنا في موضع عدم املعرفة، وجند أنفسنا نسأل اهلل »ما 
الــذي يخبئه لي مســتقبلي؟«، »هل ســأتزوج في يوم من 
األيام؟«، »ماذا ســيصبح أوالدي عندمــا يكبرون؟« »هل 

سأجد احتياجاتي املادية عندما أكبر في السن؟«
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يجب أن نتعلم أن نثق في اهلل عندما ال نفهم ماذا يحدث 
فــي حياتنا. ويجــب أال نتضايق من األســئلة الغير ُمجاب 
عنهــا. أنــت وأنا رمبا ال نحصــل علــى كل اإلجابات التي 
نريدها عندما نريدها. لذلك يجب أن نهدأ ونســتريح في 
معرفة أن اهلل يعرف كل شيء ولذلك نثق فيه. فبدون الثقة 
يســتحيل علينا أن نســتمتع باليوم، وأن نكون مستعدين 

ملواجهة الغد بتوقع.

أيوب كانت لديه أســباب كثيرة جتعله يسأل اهلل عندما 
واجهته سلســلة مؤملة مــن املصائب واخلســارة. لكنه قال 
»هييوذ� َيْقُتُلنييي. ل �أنتظيير �صيييًئا. فقييط �أزكييي طريقي 

قد�مه )حتى إذا قتلني سأنتظره وأثق فيه(« )أيوب 13: 

15(. لــم يكــن أيوب يفهــم ما يحدث فــي حياته، لكنه 
اتخذ قراره أن يثق في اهلل في كل األحوال. وأعتقد أن هذه 
كانــت الطريقة الوحيدة التي وجد من خاللها الســالم في 
ا  وسط هذه الظروف القاسية. وباملثل أنت وأنا، لن جند أبداً
الســالم فــي حياتنا قبل أن نتعلم كيــف نكف عن محاولة 

فهم كل شيء، ونبدأ في الثقة في اهلل أكثر.
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)أمثــال 3: 5، 6( يقول »توكل على �لرب )اســتند 
عليــه وثــق فيه( بكل قلبييك، وعلى فهمييك ل تعتمد. يف 
م )وميهد( �ُصييُبلك«. الحظ  كل طرقييك �عرفه، وهو ُيَقوِّ

أننــا يجب أن نثــق في اهلل بكل قلوبنــا وعقولنا. ال ميكننا 
أن نقول بأفواهنا »أنا أثق في اهلل« ثم نســمح ملشــاعرنا أن 
تكتئب أو ألفكارنا أن جتمح. يجب أن نسهر على احلفاظ 
علــى إمياننا وثقتنا فــي اهلل ثابتني غير متزعزعني في قلوبنا 

وعقولنا.

ل ميكننا �أن نقول باأفو�هنا »�أنا �أثق يف �هلل« ثم ن�صمح 

مل�صاعرنا �أن تكتئب �أو لأفكارنا �أن جتمح.

ا في حياتي أن أكون صادقة مع نفســي  ســاعدني كثيراً
فيمــا يتعلــق مبا إذا كنت حًقا أثق فــي اهلل أم ال. كان علّي 
أن أواجه حقيقة أنني إذا كنت أقلق فهذا يعني أنني ال أثق 
ا في اهلل. والصدق في مســتوى اإلميان الذي أصل إليه،  حقاً
ســاعدني بالفعل أن أمنــو في اإلميــان، وأن أصل للموضع 

الذي يجب أن أكون فيه.

إذا كنــت من األشــخاص الذين يجــب أن يفهموا كل 
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شــيء وإال لــن يهدأوا، فأنــا أدعوك اليــوم أن تقبل حقيقة 
أنــك لن حتصــل على كل اإلجابــات التي تريدهــا في هذه 
احليــاة. فاختر أن تكف عــن طلب التفســيرات وابدأ في 
ممارســة الثقة. وبدالاً من أن تســأل اهلل ملاذا، قل له أنك تثق 
بــه. هذا جــزء من الكيفية التي ميكنك بهــا أن تثق في اهلل 
بطريقة عملية عندما ال تفهم ما يحدث. مرت علّي أوقات 
كثيــرة في حياتي كنــت أريد من كل قلبــي أن أعرف ملاذا 
حدث شــيء ما أو ملاذا لم يحدث شيء آخر؟ لكنني كنت 

أعلم أن اهلل يريد ثقتي، ال أسئلتي.

عندمــا جتــد نفســك ال تــرى إال خطوة واحــدة أمامك 
لكنك تفضــل أن ترى الرحلة بأكملهــا، خذ هذه اخلطوة 
وثق في اهلل أنه ســيريك اخلطوة التــي تليها. عندما تعرف 
ا ما لديك بدون مجهود كبير  أن اهلل ميكنه أن يسدد احتياجاً
لكن اســتجابته تتأخر، ثق فيه أنه ســيجيبك في التوقيت 
الصحيح. في )إشــعياء 55: 8( يقــول اهلل »لأن �أفكاري 
لي�صييت �أفكاركييم، ول طرقكييم طرقييي، يقييول �لييرب«. 

أفــكاره وطرقه أعلــى وأفضل وأحكم مــن أفكارنا وطرقنا 



ـ 33 ـ

نحن، فهو ميكنــه أن يرى النهاية منذ البداية، وهو يعرف 
اإلجابات التي ال ميكننا أن نفهمها اآلن. يجب أن نثق فيه 

عندما ال نفهم.

�لثقة و�سط �لمتحانات

�هلل يريييد �أن يفعل �خلر لنا. فهو يريييد �أن يباركنا، 

ييا يريدنا �أن نن�صج بالدرجة �لكافية لتلقي  لكنه �أي�صً

�لربكة �لتي يريد �أن ي�صكبها علينا.

اهلل يريد أن يفعل اخلير لنا. فهو يريد أن يباركنا، لكنه 
ــا يريدنا أن ننضج بالدرجة الكافية لتلقي البركة التي  أيضاً
ــا ميتحنا اهلل لكي يرينا ما  يريد أن يســكبها علينا. وأحياناً
فــي قلوبنا، وما ميكننــا أو ال ميكننا التعامل معه، ميتحننا. 
وهــذا بالضبط ما فعله مع بني إســرائيل في البرية قبل أن 
يدخلــوا أرض املوعد، كما جاء في ســفر التثنية اإلصحاح 
الثامــن: »وتتذكيير كل �لطريق �لتي فيها �صييار بك �لرب 
�إلهك هذه �لأربعن �صنة يف �لقفر، لكي يذّلك ويجربك 

ليعرف ما يف )عقلك و( قلبك: �أحتفظ و�صاياه �أم ل«. 
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)ع 2(. الحــظ أوالاً أن اهلل قــاد بني إســرائيل في البرية، 
فهم لم يضلوا الطريق ليجدوا أنفســهم في البرية لكن اهلل 
هو الذي قادهم في البرية بقصد امتحانهم ليرى إذا كانوا 
سيحفظون وصاياه ويعبدونه في وسط صعوبات البرية أم 
ال. وباملثل، فإن اهلل سيقودك في بعض االمتحانات وبعض 
التجارب التي ستمتحن إميانك. وأثناء ذلك الوقت سوف 

يراقبك ليرى ما في قلبك.

اآليتــان 3 و 4 تصفــان وقــت امتحــان بني إســرائيل 
بالتفصيــل: »فاأذلييك و�أجاعييك و�أطعمك �ملييّن �لذي مل 
تكيين تعرفييه ول عرفه �آبيياوؤك، لكييي يعّلمك �أنييه لي�س 

باخلبز وحده يحيا �لإن�صييان، بل بييكل ما يخرج من فم 

�لرب يحيا �لإن�صييان. ثيابييك مل تبل عليك، ورجلك مل 

تتوّرم هذه �لأربعن �صنة«. وعندما كان اهلل ميتحن شعبه 

كان يذلهــم، فيجعلهــم يثقون فيه للحصــول على قوتهم 
ا ما يضمن أنــه في الصباح  اليومــي. ولم يكن لديهــم أبداً
التالــي ســينزل املن من الســماء. لكن اهلل طلــب منهم أن 
ا بيوم. وقد  يجمعوا من املن فقط ما ميكنهم أن يأكلوه يوماً
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علمهم بهذه الطريقة وبطرق أخرى، كما نقرأ في اآليتني 
)5 و 6(: »فاعلم يف )عقلك وفي( قلبك �أنه كما يوؤدب 
�لإن�صييان �بنه قييد �أدبك �لييرب �إلهك. و�حفظ و�صييايا 

�لرب �إلهك لت�صلك يف طرقه وتّتقيه«.

عندما ميتحننا �هلل، فذلك لأنه يريد �أن يباركنا.

عندمــا ميتحننا اهلل، فذلك ألنه يريــد أن يباركنا. وفي 
حالة بني إسرائيل قد امتحنهم اهلل وأدبهم لكي ينقلهم إلى 
فيض أرض املوعد وبركاتهــا. اآليات )7 ـ 9( ترينا خطة 
اهلل من جهتهم: »لأن �لرب �إلهك �آٍت بك �إىل �أر�س جيدة 
�أر�ييس �أنهييار من عيون، وغمار تنبييع يف �لبقاع و�جلبال. 

�أر�ييس حنطة و�صييعر وكرم وتيين ورمان. �أر�ييس زيتون 

زيت، وع�صل. �أر�س لي�س بامل�صكنة تاأكل فيها خبًز�، ول 

يعوزك فيها �صيييء. �أر�س حجارتها حديد، ومن جبالها 

حتفر نحا�ًصا«.

ويســتمر احلديث في وصف األرض اجليــدة التي يقود 
اهلل شــعبه إليها. ويجب أن نتذكر أنه قادهم أوالاً في رحلة 
طويلة وقاسية. فامتحنهم وأدبهم في البرية قبل أن يدخلوا 
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األرض التــي وعدهم بها. كان اهلل ميتحن شــعبه منذ قرون 
مضــت، واليــوم ال يزال ميتحن من يحبهــم. عندما تواجه 
االمتحانات والصعوبات، تذكر أن البركة أمامك. وتقدم 
لألمــام بثقة مطلقة فــي اهلل. ركز على اجتيــاز امتحاناتك 
أكثــر من مــدى صعوبتها. أنــت قادر على ما هــو أكثر مما 
ا ســيخلصك في الوقت  قد تعتقده في نفســك، واهلل دائماً

الصحيح.

�لثقة عندما ل ن�ستطيع �أن نرى

نحتاج �ليييوم �إىل �أنا�س مثل هوؤلء يقفون لأجل �لرب 

ولأجل ما يتفق مع كلمة �هلل.

ا عن شــدرخ وميشــخ وعبدنغــو. هؤالء  حتدثنــا ســابقاً
الشــبان الثالثــة لم تكن لديهم أدنى فكرة عما ســيحدث 
لهــم عندمــا ألقــوا بهــم فــي أتــون النــار، لكنهــم كانوا 
مســتعدين أن يضحوا بحياتهــم وأن ال يعصوا اهلل. نحتاج 
اليــوم إلى أناس مثل هؤالء يقفون للدفــاع عن البر، وعّما 
يتفــق مع كلمة اهلل. إذا لم يحدث هذا فإن عاملنا ســيكون 
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في ورطة حقيقية. لكن في أوقات كثيرة يفشــل الناس في 
الوقوف ألجــل البر ألنهم يخافون مما ميكن أن يحدث لهم 
إذا فعلوا ذلك. هل ســيفقدون وظائفهم؟ هل ســيفقدون 
أصدقاءهم؟ هل سيسخر الناس منهم في وسائل اإلعالم؟ 
فــي مثل هذه املواقف عندما ال نعرف ماذا ســتكون نتيجة 
املوقــف، نحتاج أن نثق فــي اهلل ونظل على موقفنا في فعل 
ما هو صواب. حتى إذا تعرضنا لالضطهاد ألجل البر، فإن 

كلمة اهلل تقول إنه طوبى لنا )انظر متى 5: 10(.

العالم في أشــد االحتياج إلى رجال ونساء يفضلون أن 
يفقدوا وظائفهم علــى أن يتهاونوا مع أمانتهم ويحتفظوا 
بهذه الوظائف. نحتاج إلى سياســيني يفضلون أن يفقدوا 
أصوات الناخبــني إذا لزم األمر على أن يضحوا بنزاهتهم. 
اهلل ميكنــه أن يضعنــا في أماكن أفضل مــن تلك التي ميكن 
أن يضعنــا فيهــا النــاس إذا وضعنــا ثقتنــا فيــه، وإذا كنا 
أمناء ومســتقيمني. نحتاج إلى أناس يضحون بكل شــيء 
ويقولون »حتى إذا فقدت ما أريده، فلن أتهاون في فعل ما 
أعلــم في قلبي أنه خطأ«. أحياناًا ال نعطي اهلل حتى الفرصة 
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ليعمل في حياتنا، ألننا مشــغولون للغاية مبحاولة االعتناء 
بأنفســنا. ونفكر قائلني »مــن األفضل أن أفعل ذلك ألنني 
ال أريد أن أفقد وظيفتي«، »من األفضل أن أفعل ذلك لكي 
ال أفقــد أصدقائي«. ال ميكننا أن نســمح خلــوف الناس أن 

يصبح أعظم من خوف اهلل في حياتنا.

البــد أن نخاف اهلل فوق كل شــيء. وأن نثق به في كل 
األوقــات وكل املواقف، كل يوم مــن أيام حياتنا. إن كنت 
جتتــاز فــي أمر ما، أو متــر بظرف ال تفهمه، أو تشــعر أنك 
مُتَتحن، أو تتســاءل ماذا ســيحدث إذا رفضت املســاومة، 
فضع ثقتك في اهلل. وال تنس أن الثقة تسمح لك أن تدخل 
إلــى راحة اهلل، وفــي هذا املوضع فقط ميكنك أن تســتمتع 

ا بحياتك. حقاً

��صرح قليال

»كل �صيييء يف �حلييياة له �صييحره، حتى �لظلمة و�ل�صييمت. 

وقييد تعلمييت �أنه مهما كانييت �حلالة �لتي �أنا فيها، ف�صييوف 

�أر�صى بها«

هيلني كيلر
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معظمنا يدركون قيمة الراحة واالســترخاء اجلســدي. 
ــا من النوم  ا كافياً فنحــن نعرف أننا نحتاج أن نأخذ قســطاً
والراحة أثناء اليوم، وأن نسمح ألنفسنا بوقت ننتعش فيه 
وجندد طاقتنا إذا كنا نريد أن نعيش حياة صحيحة ونستمتع 
ا إلى راحة ألرواحنا،  بحياتنا كل يوم. كما أننا نحتاج أيضاً

ا مثل أجسادنا. فإن »داخلنا« يحتاج إلى الراحة متاماً

�سالم ور�حة

منذ سنوات عديدة سمعت أن إحدى صديقاتي القدامى 
مريضة. ومع أننــي لم تتح لي فرص كثيرة للحديث معها 
ملدة عشــر ســنوات، لكننــي إتصلت بها ألقــول لها أنني 
أصلــي مــن أجلهــا. كانت تصــارع في معركة شرســة مع 
ــا على التليفــون لتتحدث  الســرطان، لكنهــا وجدت وقتاً
. كمــا أنهــا حتدثت عن  ــا قليالاً ببســاطة بــل ومتــزح أيضاً
ا  ثقتهــا الكاملة في اهلل. وميكنني أن أقــول إنها كانت حقاً
مســتريحة في اإلميان. ومع نهايــة املكاملة قالت: »أتعلمني 
ا بالســالم«. هــذه املالحظة  يا جويــس؟ صوتك مليء حقاً
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باركتني بالفعل ألن هذه الســيدة كانت تعرفني منذ عشر 
ا. سنوات والحظت كيف غيرني اهلل كثيراً

فــي املاضي كنت أصارع مع القلق والتوتر باســتمرار. 
ا أن  وكنــت محبطــة معظم الوقت ألننــي لم أكن أثــق حقاً
اهلل ســيحل مشــكالتي، كانت ذاتــي هي التــي تعمل في 
مشكالتي ولم أكن أستريح في الرب. كنت أقول أنني أثق 
في اهلل، لكنني كنت قلقة طوال الوقت. لكن عندما قالت 
ا بالســالم« عرفت أن الســبب  صديقتي »صوتك مليء حقاً
األكبر هو أنني تعلمت أن أدخل إلى راحة اهلل. هذا ال يعني 
ا، لكن حتى عندما أخرج عنها  أنني لم أفقد تلك الراحة أبداً
أصبح تعيســة للغاية لدرجة أنني قد أفعل أي شيء ألسترد 
سالمي. عندما ندرك ما هو السالم، ال ميكننا أن نحتمل أن 
نعيش بدونه. عندما نختبر في حياتنا النزاع واالضطراب 
ا على السالم والراحة في اهلل، سوف  والتوتر ثم نعثر أخيراً

ا على أن نبقى في ذلك املوضع. نحرص دائماً

إن ســالم اهلل وراحتــه همــا لــكل مؤمــن. ليــس علينا 
أن نعيــش كل يــوم مضغوطــني أو متضايقــني أو قلقــني أو 
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مســتنزفني. )عبرانيني 4: 1( يقــول لنا إن وعد الدخول 
ا حتــى اليوم، وميكننا أن  ماً ا وُمقدَّ إلــى راحــة اهلل الزال قائماً

نستمتع براحته كل يوم من أيام حياتنا.

�لر�حة تتطلب عمال

يقــول الكتــاب املقدس فــي )عبرانيــني 4: 10ـ11( 
ييا ميين )تعب  »لأن �لييذي دخييل ر�حته ��صيير�ح هو �أي�صً

وألم( �أعماله، كما �هلل من �أعماله. فلنجتهد �أن ندخل 
تلك �لر�حة )راحة اهلل لكي نعرفها ونختبرها بأنفسنا(، 

لئال ي�صييقط �أحد يف عربة �لع�صيييان هييذه عينها )التي 

ســقط فيها من كانوا في البرية(«. هذه الكلمات تدعونا 
إلــى العمل مع الروح القدس، وإلى بذل اجلهد حتى نتعلم 
ا في مسألة الراحة. ارفض  كيف نعيش في راحة. كن صارماً
أن تعيــش حياتك في قلق وضيق وإحباط وغضب وحزن. 
ا اآلن أن تتعلم كيف تســكن في سالم وتستمتع  اتخذ قراراً

بحياتك.

كن �صارًما يف م�صاألة �لر�حة. �رف�س �أن تعي�س حياتك 
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يف قلق و�صيق و�إحباط وغ�صب وحزن.

مــن الطرق التــي نتعلم بها أن نكون فــي راحة داخلية 
هــي أن نحدد األمور التي تزعجنا. العدو يريد أن يخرجنا 
خــارج راحــة اهلل، لكنــه ال يســتخدم األســاليب ذاتها مع 
ــا أقــول »الشــيطان يضّيــق علينــا  كل األشــخاص. دائماً
ا يعلم ما هي نقــاط ضعفنا، و  لكــي يضايقنا«. فهــو غالباً
»يضغــط على األزرار« مرة بعد مــرة حتى نريد أن ننفجر. 
وأنــا أشــجعك علــى أن تكتشــف مــا هــي »األزرار« التي 
يســتخدمها. اكتشف ما هي األمور التي تزعجك وجتعلك 
تفقد ســالمك حتــى ميكنك أن تتعلم كيــف تتعامل معها 

وتدخل إلى راحة اهلل.

ا أو يجعلك  ا يزعجك حقاً عندي يقني أنك ســتجد أمــراً
تفقد صبرك. قد يكون هذا األمر هو مشكالت الكمبيوتر، 
ا. أو قد يكون  أو زمالؤك في العمــل الذين يتحدثون كثيراً
أنــك ذهبت إلى محل البقالة لتكتشــف أنهم ليس لديهم 
كل مــا حتتاجه، أو رمبا يكون ابنــك املراهق الذي يتجاوب 
ا ال أجيد  مع كل تعليق منك بنظرة اســتهزاء. أنا شــخصياً



ـ 43 ـ

التصــرف عندما أكون مســتعجلة. بالــذات إذا اضطررت 
أن أعيش بهذا األســلوب لفتــرة طويلة. ميكنني أن أتعامل 
مــع القليــل من العجلــة، لكــن إذا مررت بيــوم كنت فيه 
باســتمرار مضطرة أن أسرع وأســرع وأسرع وأسرع، أبدأ 
في أن أنزعج وســرعان ما أريد أن أكف يديَّ عن كل شيء 

وأقول »كفى! لن أعيش بهذه الطريقة«.

مثال آخر يحضرني هو كيفية جتاوب »ديف« مع املرور. 
ا، لكــن »ديف« يتضايق  مشــكلة املرور ال تزعجنــي كثيراً
ا عندما ال يقود الناس ســياراتهم بشــكل صحيح. فإذا  حقاً
ظــل ينتظر وينتظر للحصول على مكان لوقوف ســيارته، 
وعندما يحني الوقت يجد أن السيارة الواقفة تخرج لتسرع 
ا.  ســيارة أخــرى وتأخــذ ذلك املــكان، فهذا يضايقــه حقاً
ولســبب ما ال يضايقني هذا األمــر مثلما يضايق »ديف«، 
لذلــك يجب أن نعرف أنفســنا. نحتاج أن ندرك الســبب 
الــذي يجعلنا نفقد ســالمنا، ونحتــاج أن نحرص على أن 
نتعلــم كيف نتغلب على هذه املواقف حتى ميكننا أن نظل 

في راحة اهلل.
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�لر�حة يف �لإميان

�حلياة بالإميان ت�صيياعدنا �أن ن�صييريح يف �لرب، لأننا 

عندما يكون لنا �لإميان ن�صدق �أن �هلل �صيخرج �خلر 

من كل �لأمور �أًيا كان ما يحدث يف حياتنا.

احلياة باإلميان تســاعدنا أن نســتريح فــي الرب، ألننا 
عندما يكون لنا اإلميان نصدق أن اهلل سيخرج اخلير من كل 
األمور أياًا كان ما يحدث في حياتنا. عندما نعيش باإلميان، 
ا يعمل ملنفعتنا ولبركتنا.  نثق فيه بالكامل ونعرف أنه دائماً
ا لنا من املوت في  رمبا يكون الزحام في إشــارة املرور منقــذاً
حــادث ســيارة. رمبا عــدم حصولنا على املــكان الذي كنا 
ا ما من الوقوف بجانب  نريده إليقاف الســيارة منع شخصاً
ســيارتنا والتســبب في إحداث ضــرر بها. هناك أســباب 
كثيــرة حلدوث األمــور التي حتدث لنا, وعندمــا نأَتـِمن اهلل 
ا يعتني  علــى حياتنا نحن بذلك نختار أن نصــدق أنه دائماً

بنا ويعمل خليرنا.

ا أننا يجب أن ندرك أنه بدون احلياة  أريــد أن أضيف أيضاً
باإلميان لن ميكننا أن ندخل إلى راحة اهلل. )عبرانيني 4: 3( 
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يقول »لأننا نحن �ملوؤمنن )الذين سلمنا حياتنا هلل وإتكلنا 
عليه ووثقنا فيه( ندخل �لر�حة، كما قال: حتى �أق�صمت 
يف غ�صييبي ليين يدخلو� )من لم يؤمنــوا( ر�حتي. مع كون 

األعمال )أعماله هو( قد �أُْكِملت )وتنتظر من ســيؤمنون( 
منــذ تأســيس العالــم«. الحــظ أن هــذه اآلية تقــول »نحن 
�ملوؤمنيين ندخل« راحــة اهلل. اإلميان هو البوابــة التي ندخل 

ا  مــن خاللهــا إلى راحــة اهلل. إذا أردنا أن نعــرف إذا كنا حقاً
نتصــرف باإلميــان في موقف ما، ليس علينا ســوى أن نقوم 
بفحص داخلي لنرى إذا كان لدينا ســالم أم ال. ال ميكننا أن 
ندخل إلى راحة اهلل إذا لم يكن لنا الثقة في اهلل، لذلك عندما 

ا في اإلميان. نستريح فيه، فمعنى هذا أننا نعيش دائماً

�نتظر دقيقة

)مزمــور 62( يعلمنــا عــن الراحــة فــي اهلل من خالل 
انتظاره:

»�إمنا هلل )وحده( انتظرت نفسي. من قبله خال�صي. 

�إمنا هو �صخرتي وخال�صي، ملجاأي، ل �أتزعزع كثًر�.... 
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�إمنييا هلّل �نتظييري يا نف�صييي، لأن من قبلييه رجائي. �إمنا 

هو �صييخرتي وخال�صييي، ملجاأي فال �أتزعزع. على �هلل 

خال�صييي وجمييدي، �صييخرة قوتييي حمتميياي يف �هلل. 

توكلو� عليه )اســتندوا عليه، ثقــوا فيه، اعتمدوا عليه( 

يف كل حيين يا قوم ��صييكبو� قد�مه قلوبكييم. �هلل ملجاأ 

لنييا )ملجأ وحماية(. �صيياله )توقفــوا وفكروا بهدوء في 

ذلك(«. )ع 1ـ2 ، 5ــ 8(.

مــا الذي تعنيه اجلملــة االفتتاحية لهــذا املقطع: »�إمنا 
هلل )وحــده( �نتظرت نف�صييي«؟ النفس تتكون من العقل 
واإلرادة واملشــاعر. عندمــا نثــق فــي اهلل ونســتريح فيه، 
عندهــا ال نحاول أن نحدد ما الذي يجري أو نتخيل كيف 
سيســتجيب اهلل لنا. لكن عقولنا تسكن، وإرادتنا تريد ما 
يريده اهلل لنا، ومشــاعرنا تهدأ بينما ننتظر بثقة استجابة 
ر األمور بقوتنــا، لكننا ننتظر هلل  اهلل. فــال نحاول أن ُنَســيِّ

حتى يتحرك بالنيابة عنا.

وبينمــا ننتظــر اهلل نتعلم أن ُننمي اإلجتــاه الذي أظهره 
يســوع في بســتان جثســيماني: »يا �أبتيياه، �إن �صييئت �أن 
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جتيييز عنييي هييذه �لكاأ�ييس. ولكيين لتكيين ل �إر�دتييي بييل 

ا( �إر�دتك« )لوقا 22: 42(. هذا هو املوضع الذي  )دائماً
نحتــاج أن نصل إليه في حياتنــا الروحية. نحتاج أن نصل 
للنقطــة التي فيهــا ميكن أن نقول »يــا رب ال يعجبني هذا 
األمــر فهذا مؤلم، ليس هذا مــا كنت أخطط له، ليس هذا 
ما كنت أريده. يا رب أريدك أن ُتْبِعد عني هذا األمر، لكن 
ا نعمة لكي أحتمله«.  إذا لــم تكن هذه خطتك، فامنحني إذاً
ا وسندخل إلى راحة تفوق تفكيرنا  ا عظيماً سوف جند سالماً
عندما نســتطيع أن ُنَسلِّم هلل. ففي النهاية يجب أن أعترف 
أن اهلل أذكــى مني بكثير. إذا لــم تكن قد وصلت إلى هذه 
النقطــة في احليــاة حتى اآلن، فاآلن وقت مناســب لذلك. 
احلياة تصبح أسهل بكثير عندما نؤمن بإخالص أن اهلل هو 

املتحكم في األمور، وأنه بالفعل يعرف ما يفعله.

�حلياة ت�صبح �أ�صهل بكثر عندما نوؤمن باإخال�س �أن �هلل 

هو �ملتحكم يف �لأمور، و�أنه بالفعل يعرف ما يفعله.

نحن ندخل في املشكالت عندما تقرر نفوسنا أن تتوقف 
عــن انتظــار اهلل – عندما ال تريد إرادتنــا أن تنتظر أكثر من 
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ذلك وتتعب عقولنا من الســكون، وجتد مشــاعرنا طريقة 
للتعبير عن نفسها. عندما يطلب منا اهلل أن نسكن وننتظر، 
لكننا نصر على أن نحاول أن جنري األمور مبعرفتنا، تكون 
النتيجــة هي الصراعات واإلحبــاط. وعلى اجلانب اآلخر، 
عندما نعدل أفكارنا وإرادتنا ومشــاعرنا لكي تستريح في 
ا خلطتــه الصاحلة وتوقيته.  اهلل، يعتنــي هو بــكل األمور تبعاً
ميكنــك أن تتحدث إلى نفســك بصوت عــاٍل إذا احتجت 

لذلك وتقول »توقف عن القلق وثق باهلل«.

�منح عقلك ر�حة

كيف نتعلم أن نســتريح في اهلل على املستوى العملي؟ 
ميكنني أن أقول لك انتظر الرب، واسترح فيه طوال اليوم. 
لكــن هذا لن يفيــدك إذا لم تكن تعرف كيــف تدخل إلى 
راحته. أعتقد أن أبسط وأسهل طريقة لكي تثق في اهلل هي 
أن حتول عقلك عن املشكالت. رمبا تعتقد أنك لن تستطيع 
ا أن تفعل ذلك، لكنك تستطيع. ميكنك أن تفعل ذلك  أبداً
عندمــا تختار أن تفكر في أمر آخر. أحياناًا يكون أفضل ما 
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ميكنــك عمله عندمــا تكون لديك مشــكلة وتبدو أنك ال 
ا آخر.  تستطيع أن تصل إلى حل، هو ببساطة أن تفعل شيئاً
 ، إتصل بصديق، اذهب إلى الســوبر ماركت، متشى قليالاً
ا كوميدياًا، اقرأ  ا نظيفاً ا جيداً غّير زيت سيارتك، شاهد فيلماً
كتاباًا، قم بعمل شــيء في البيت. فقط انشــغل بشيء ما. 
اســتثمر طاقتك الذهنية في شيء مختلف عن مشكلتك. 
ســوف جتــد أن الثقــة تصبح أصعــب عندمــا تتحدث عن 
مشــكلتك، ألنك كلما حتدثت أكثر عنها زاد انزعاجك. 
حّول أفكارك إلى مكان آخر. امنح عقلك راحة، وســتجد 

ا على الراحة في اهلل بشكل أفضل. نفسك قادراً

�إن �لنمييو يف �لقييدرة علييى �لثقيية يف �هلل، و�ل�صييلوك 

بالإميان هو رحلة �حلياة كلها.

إن النمو في القدرة على الثقة في اهلل والســلوك باإلميان 
هو رحلــة احلياة كلها، فهو أمر ال يحدث بســرعة. وبينما 
ا يجب أن نذكر أنفســنا مــرة بعد مرة بأن نلقي  ننمو روحياً
همومنــا علــى اهلل، وال نهتم بشــيء، وأن نثــق فيه في كل 
الظروف. وعندما نحرص على أن نفعل هذه األمور ســوف 
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جند أنفســنا نســتريح في الــرب أكثر وأكثــر، وعندها جند 
السالم والوضوح واحلكمة والقوة التي نواجه بها كل يوم.

�تركهم و�ساأنهم

أريد أن ألفت نظــرك إلى أمر يجعل الكثيرين يفقدون 
ســالمهم ويصبحون غيــر قادرين على أن يســتريحوا في 
اهلل. وهــو الرغبــة في مســاعدة اآلخريــن أو إصالحهم أو 
إنقاذهم أو تغييرهــم. هناك أمر ال ميكننا أن نفعله بإمياننا 
وهو التحكم في حق شخص آخر في حرية االختيار. وكما 
يقــول املثــل »ميكنك أن تقــود الفرس إلى النهــر، لكن ال 
ميكنك أن جتعله يشــرب«، هكــذا ال ميكننا أن جنعل الناس 
يحبون اهلل ويعيشــون بشــكل صحيح أو يفعلون ما نعتقد 
أنهم يجــب أن يفعلوه. أحياناًا أمتنى لو كنت أســتطيع أن 
أفتــح قلوب الناس وأحشــوها بكلمة اهلل، حتى يكفوا عن 
إتخــاذ قــرارات غير حكيمــة تدمرهم. معظمنــا نريد أن 
نساعد اآلخرين عندما نراهم يؤذون أنفسهم. لكن يجب 
أن نتذكر أن أحد أعظم عطايا اهلل للبشرية هي عطية حرية 
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اإلرادة. كل شخص على قيد احلياة هو حر في اختياراته.

عندمــا تؤمــن باهلل ألجل أمر ما في حياة شــخص آخر، 
فإن إرادتك ليست هي اإلرادة الوحيدة املتداخلة في األمر. 
فإرادة ذلك الشــخص ســوف تؤثر على الناجت – أكثر حتى 
مما تؤثر إرادتك أنــت عليه. عندما تصلي ألجل اآلخرين، 
أنــت بذلك تفتــح البــاب هلل أن يعمل فــي حياتهم، لكن 
الزال عليهم أن يختاروا أن يتعاونوا مع اهلل. ارفض أن تفقد 
فرحك بســبب اختيار خاطئ من شخص آخر. لديك حياة 
تعيشــها، أشجعك أن تعيشها من خالل تعلم الثقة في اهلل 
وانتظــاره والراحــة فيه. وتذكر أنك ال ميكنك أن تســاعد 

ا ال يريد املساعدة أو ال يؤمن أن لديه أية مشكلة. شخصاً

عندما ت�صييلي لأجل �لآخرين، �أنت بذلك تفتح �لباب 

هلل �أن يعمل يف حياتهم، لكن لز�ل عليهم �أن يختارو� 

�أن يتعاونو� مع �هلل.

�حزن على ما فقدته

»�حلزن يف حد ذ�ته دو�ء«

ويليام كاوبر
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في عــام 2005 كان هنــاك حوالــي 2.4 مليون حالة 
وفــاة فــي الواليات املتحــدة األمريكيــة. هــذا يعني على 
األقــل أن هناك الكثيريــن الذين عانوا من فقدان شــخص 
عزيــز عليهم. باإلضافــة إلى ذلك، هنــاك أعداد ال حصر 
لهــا ممن كابدوا خســائر متنوعة. على ســبيل املثال، زوج 
ــا من الزواج، إعصار أو كارثة  يتــرك زوجته بعد ثالثني عاماً
ا بأكمله ومتحوه من الوجود، أحد  طبيعيــة تضرب مجتمعاً
األشــخاص يحترق منزله، شــخص يذهــب للطبيب وهو 
يشــعر أنه في حالة جيدة لكنه يكتشــف بعد الفحوصات 
أنه مصاب بالســرطان في املرحلــة الرابعة، موظف حقود 
ينشر أكاذيب فظيعة عن رئيس سابق ويدمر سمعته. هذه 
الظروف حتدث كل يوم، ويجد الناس أنفســهم مضطرين 
ا من  ملواجهتهــا. ال ميكن ألي مقدار من اإلميان أن مينعنا أبداً
الشــعور بألم الفقدان واخلســارة، لكنه ميكن أن يساعدنا 

على التعافي واالستمرار في احلياة.

ا أو منذ عدة ســنوات إلى حادث  رمبــا تعرضت مؤخــراً
مدمر، وفي مواجهة اخلســارة أريد أن أقدم لك اليوم رجاء. 
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مهما كان موقفك، فاهلل يريد أن يشفيك ويقويك ويقودك 
إلى موضع تســتطيع فيه أن تســتمتع باحليــاة مرة أخرى. 
بالتأكيــد البــد أن حتــزن، لكنــك ميكنــك أن تفعل ذلك 
بطــرق صحيحة مناســبة حتفظك من البقاء فــي حزنك أو 
أملك، ومتكنك من أن ُتْشَفي وتتقدم في خطة اهلل ومقاصده 

حلياتك.

هيا �بِك

ا ما في حياتــك، يجب أن متر بعملية  عندمــا تفقد أمراً
احلــزن عليه. في احلقيقة تعتبــر الطريقة الوحيدة للتغلب 
على اخلســارة بشــكل صحــي هي احلــزن عليهــا بطريقة 
مالئمــة. احلزن على أمر ما هــو املعاناة الذهنية العميقة أو 
األســى الشديد بسبب خسارة ما. ومعناه أن حتزن أو تنوح 
أو تتضايق. وعملية احلــزن على ما فقدته عملية ضرورية 
عندما حتدث هذه اخلسارة، فهي أمر صحي للذهن والروح 

بل وحتى للجسد.

�لطريقة �لوحيدة للتغلب على �خل�صارة ب�صكل �صحي 
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هي �حلزن عليها بطريقة مالئمة.

واحلزن ضروري وصحي ألنك البد أن تواجه مشكالتك 
وأملــك، وإال فســتواجهك هي. فإن آجالاً أو عاجالاً ســوف 
تلحــق بك هذه املشــكالت إذا لم تواجههــا بأمانة وحتاول 
ا اليوم أنك ســوف حتزن على  التعامل معها، لذلك خذ قراراً
ما خسرته في حياتك. يعتبر اجتياز هذه العملية من احلزن 
ا ومؤملاًا أحياناًا. لكن اهلل ســوف مينحك القدرة أن  ا صعباً أمراً
تفعل ذلك وهو سيكون معك خالل هذه العملية، فاإلنكار 

ليس هو احلل للصعوبات.

تذكــر أن اهلل أعطاك قنوات دمعية لســبب وجيه، فهو 
يعرف أنك ســتحتاج أن تبكي في أوقــات معينة. والبكاء 
ليــس عالمة ضعــف، لكنــه جزء مــن عملية الشــفاء من 
املواقــف واألحــداث املؤملة. دعنــي أكرر ما قلتــه: عملية 
ا  احلــزن عملية مهمة، وهي أمر طبيعي. إذا كنت مســيحياً
ا،  ا عصيباً ا وتعرضت للفقدان أو اخلسارة، وتواجه وقتاً مؤمناً
فــإذا كانت هناك أيام جتد فيها نفســك تبكي بســهولة أو 
تبكي لفترات متكررة كل يوم، فال تفكر في نفســك أنك 
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ضعيــف أو أنك ليس لديك أي إميان. مثل هذا التعبير عن 
العواطف يعني ببســاطة أنك فــي مرحلة احلزن التي حتتاج 
فيهــا أن تبكــي، وال بأس من هــذا. إن اهلل يهتــم بدموعنا 
ويحفظهــا في زق، وعندمــا حتتاج للبكاء، هــو يريدك أن 

تفعل ذلك.

عملية �حلزن على ما فقدته

احلــزن مثل أشــياء أخرى كثيرة في احليــاة هو عملية، 
ــا ال يريد الناس أن يســيروا  لهــا بداية ولهــا نهاية. أحياناً
كل الطريق في هذه العملية، ألنهم يشــعرون بالذنب جتاه 
التحرك بدافع األلم الشــديد ملا فقــدوه. ومن فقدوا أحباء 
لهم قد يشعرون بالذنب من فكرة أنهم لن يكونوا حزانى 
طــوال الوقت على موت ذلك الشــخص. قــال لي البعض 
إنهم يشــعرون بالذنب عندما يشــعرون بالســعادة. هذه 
طريقــة إبليس في إبقائهم في فــخ املاضي الذي ال ميكنهم 
فعل أي شيء حياله. عندما تدخل في عملية احلزن على ما 
فقدته ســوف متر مبرحلة أســى عميق ووقت حتتاج فيه إلى 
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البكاء، لكن ال تدع نفســك تبقــى في هذا املوضع. يجب 
أن جتتــاز فــي العمليــة بأكملها ألنك إذا ســمحت للحزن 
املطــول أو املبالــغ فيــه أن يســيطر على حياتك، فســوف 
يدمرك. لذلك أشــجعك أنك في أسرع وقت ممكن بعد أن 
ا أن تقول لنفسك »لن أدع هذا  حتدث اخلســارة، تتخذ قراراً
األمر يهزمني أو يغرقني. ســوف أستمر حتى إذا كان كل 
شــيء قد تهدم. حتى إذا حتتم علَيَّ أن أبدأ من جديد، فمع 
اهلل كل شيء مستطاع«. لديك تصريح من اهلل أن تستمتع 

بحياتك مرة أخرى!

عندمييا تدخل يف عملية �حلزن على ما فقدته �صييوف 

متر مبرحلة �أ�صى عميق ووقت حتتاج فيه �إىل �لبكاء، 

لكن ل تدع نف�صك تبقى يف هذ� �ملو�صع.

اهلل هو شافي القلوب وهو يريد أن ُتْشَفى قلوبنا وتتجدد 
وتتقــوى بعد أن احتملنا ألم الفقدان. وفي هذا اجلزء أريد 
أن أساعدك لتفهم عملية احلزن على ما فقدته لكي تعرف 
ما الذي تتوقع حدوثه وما هو صحي وطبيعي خالل حزنك 
على اخلسارة التي تعرضت لها أو ستتعرض لها، وتبدأ في 
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التعامــل مع هذه األمور. وكما ترى كلنا نتعرض خلســارة 
من نوع مــا في أوقات من حياتنا، ولكي نســتمتع باحلياة 
وال نخــاف من الغد البــد أن نعرف أننا ميكننــا أن نتعافى 

من اخلسارة.

�ل�سدمة

عندما تختبر خسارة عظيمة في حياتك فإن استجابتك 
ا لهذه  ا هــي الصدمة. حتــى إذا كنــت متوقعاً األولــى غالباً
اخلســارة، فمع ذلك ســوف تشــعر بالصدمة عندما حتدث 
ا. والصدمة أمر جيد وصحي ألنها تعمل في  اخلســارة فعلياً
حياتك عمل »املساعدين« أو ممتص الصدمات في السيارة. 
عندما تصطدم بحفرة أثناء القيادة، فهذه األجهزة حتفظك 
مــن االنقــالب أو االرتطام بســقف الســيارة، ألنها متتص 
الصدمــة. وفترة الصدمة بعد خســارة معينــة تعمل نفس 

األمر مع مشاعرك.

توقــع فترة مــن فقدان الشــعور أثناء احلزن. ال تشــعر 
بالذنــب من كونك ال تشــعر مبا هو أكثر مــن ذلك، لكن 
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افهــم أن وقــت الصدمة وفقدان الشــعور يفيدك، ألنك لو 
شــعرت بكل شيء دفعة واحدة سوف ُيْقَضى عليك، ولن 
تستطيع عواطفك أن حتتوي األمر. لكن قليالاً قليالاً سوف 
يطلق اهلل هذه املشاعر ويساعدك أن تبدأ في التعامل معها. 
الصدمة أمر مؤقت، فهي مثل املخدر، ولن تدوم إلى األبد، 

لكنها جزء من عملية الشفاء.

ا للشعور بعد مأساة  ا وفاقداً أحياناًا عندما تكون مصدوماً
أو خسارة، ســوف تكون متأملاًا للغاية لدرجة أنك ال تقوى 
على الصالة. قد ال تستطيع أن تفعل أكثر من مجرد النظر 
إلــى النافذة وتقــول »آه يا رب، آه يا رب، آه..«. وهذا أمر 
ا. وهو جزء من الصدمة التي هي مرحلة  مفهوم ومقبول متاماً

مهمة من عملية احلزن.

�لإح�سا�س

مع مرور الوقت تبدأ الصدمة في االنحسار، وتبدأ أنت 
في اإلحســاس بألم الفقــدان. قال لي صديق فقــد ابنه أن 
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أصعب وقت عليــه كان بعد انتهاء اجلنازة، ألنه عند ذلك 
الوقت توقف الناس عن اإلتصال والزيارة وإرسال الزهور، 

وُتِرك هو وزوجته يعانيان أملهما.

عندما »ُتْتَرك لتعاني األلم« فهذا جزء من عملية احلزن 
على مــا فقدته، وهو جــزء صعب لكنه ضــروري. عندما 
تصــل لنقطة اإلحســاس باأللم، هذا معنــاه أنك تتقدم في 
تلــك العملية. واإلحســاس باأللم نقطــة حيوية في احلزن 
على اخلســارة، ومحاولة عدم الشــعور باأللــم هو أمر غير 
ا. فــي احلقيقة أؤمن أن مواجهة  طبيعــي، وغير صحي أيضاً
األلم الذي يصاحب اخلسارة واإلحساس به هو أمر ضروري 
لتجاوز اخلسارة والتحرك نحو املوسم التالي الذي أعده اهلل 

حلياتك.

�لإح�صييا�س بييالأمل نقطيية حيوييية يف �حلييزن علييى 

�خل�صارة.

�لغ�سب

الغضــب مظهــر آخر من عملية احلزن علــى ما فقدته، 
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ــا يأتي بعد انحســار الصدمة عندما تشــعر بألم  وهــو غالباً
ا حتبه رمبا تغضب ألن  اخلســارة. إذا كنت قد فقدت شخصاً
ذلك الشخص قد تركك، ورمبا تغضب من نفسك بسبب 
أشياء فعلتها أو قلتها أو لم تفعلها ولم تقلها، ورمبا تغضب 

من األصدقاء أو العائلة ألسباب متنوعة.

أحياناًا يغضب الناس من أنفســهم أو يلومون أنفســهم 
 ..... علــى ما فقــدوه، فهم يقولــون »يا ليتنــى كان لديَّ
ملــاذا لــم أفعــل......؟ كان ميكــن أن..... كان يجــب 
أن...... كان يجــب أاّل....«. مثل هذه املالحظات غير 
مجديــة. كلنا الذين تعرضنا للفقدان واخلســارة ميكننا أن 
ننظــر للوراء ونتمنى أننا كنا فعلنا أو قلنا أشــياء بشــكل 
مختلــف. وفي ظل هذه الظروف البــد أن نؤمن أننا فعلنا 
أفضل ما ميكن في هذا املوقف، ويجب أن نســمح ألنفسنا 

أن تتقبل ذلك.

ا مــن اهلل، وهذا شــائع فــي احلاالت  رمبــا تغضــب أيضاً
املفجعة. فالغضب من اهلل هو االســتجابة األولية التي يريد 
العدو أن يراها منك عندما حتل بك املأساة. فهو يريدك أن 
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تســتاء من اهلل، وتصدق أن اهلل لــم يعد يحبك، وأن تكف 
ا أن تصل  عن الصالة واحلديث مع اهلل. كما أنه يريدك أيضاً
إلــى موضــع ال ميكنــك فيه أن تقبــل أية تعزية مــن الروح 
ا  القدس ألنه إذا حدث ذلك فهو يعرف أنك لن ميكنك أبداً

أن تكمل عملية احلزن على ما فقدته وتتجاوزه.

قييد ل تفهييم بع�س �لأمييور �حلادثيية يف حياتك، لكن 

هذ� ل يعني �أن �هلل غر حمب.

ا  ا سيقول شيئاً الشخص احلزين الذي يغضب من اهلل غالباً
مثل: »أنا ال أفهم. إذا كان اهلل يحبني كيف سمح لذلك أن 
يحدث؟« أول شــيء يريد الشخص الغاضب أن يفعله هو 
أن يلقــي باللوم على أحد، وهــذا طبيعي وعادي. لكن إن 
آجــالاً أو عاجالاً البد أن تأتي لنقطة تقول فيها »إذا غضبت 
من اهلل فالشــخص الوحيد الذي ســيتأذى هــو أنا فقط ألن 
اهلل هو الشــخص الوحيد الذي ميكنه أن يساعدني«. قد ال 
تفهم بعض األمور احلادثة في حياتك، لكن هذا ال يعني أن 
ا مــن اهلل، فأدعوك أن جتد  اهلل غيــر محــب. إذا كنت غاضباً
الســالم معه وتكف عن محاولة أن تفهمــه. إذا فهمنا اهلل 
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بالكامل، فلن يصبح اهلل. اهلل يعرف األشياء التي ال نعرفها 
نحــن، فحكمته ال حــدود لها، وتفوق أي شــيء ميكن أن 

نتخيله.

ال ميكنني أن أفســر ملاذا حتدث األشــياء بهذا الشــكل. 
لكننــي فقط أعــرف أننا يجب أن نثق فــي اهلل عندما نواجه 
أســئلة ال جند لها إجابات. نحن نعيش فــي عالم واقع حتت 
تأثير اخلطية، يتعرض فيه الناس الصاحلون ألمور سيئة. اهلل 
ا لنا حياة خالية من املتاعــب، لكنه يعدنا أن  ال يضمــن أبــداً
يقوينــا. وهــو ميكننا مــن أن نتقدم في احلياة ونســتمتع مبا 
تبقــى منها بــدالاً من أن نضيعها في مــا ال ميكننا تغييره في 
املاضي. احلقيقة هي أننا ببســاطة ال منتلــك اإلجابات على 
أمور كثيرة، وعندما نصل للنقطة التي فيها ميكننا أن نتقبل 
ا في احلياة مرة  ذلك، عندها ســنكف عن الغضب ونبدأ حقاً

ا بعد يوم. أخرى بدالاً من مجرد البقاء على قيد احلياة يوماً

��ستاأنف حياتك

أريــد أن أؤكــد مرة أخــرى على أن عمليــة احلزن على 
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ــا أريد أن أكون  مــا فقدته هي عملية صحيــة، لكنني أيضاً
واضحة بشأن أنها البد أن تنتهي. املشكالت تظهر عندما 
ال تصل هذه العملية إلى نهاية. هناك وقت للحزن والنوح 
والبــكاء. عندمــا تتعــرض خلســارة عظيمة فــي حياتك، 
ا للتعافي، فســوف  البــد أن تتألم. إذا لم متنح نفســك وقتاً
تعانــي أكثر مــن الالزم. لذلك هيا ادخل فــي هذه العملية 
لكن تذكر أنه ســيأتي وقت يقول فيه اهلل: »لقد حان وقت 

التحرك«.

ا عــن احلزن على  ــا قيماً )تثنيــة 34: 8( يعلمنــا درساً
اخلســارة: »فبكى بنو �إ�صيير�ئيل مو�صييى يف عربات مو�آب 
ثالثيين يوما. فكملت �أيام بكاء مناحة مو�صييى«. عندما 

ا في  نقرأ هذه اآلية يجب أن نتذكر أن موســى كان شــخصاً
غاية األهمية في حياة بني إســرائيل، وعندما مات حزنوا 
ا وبكوا على خســارة ذلك القائد البارز.  عليه حزناًا شــديداً
الحــظ أنهم بكوا على موســى »يف عربييات مو�آب ثالثن 

يوًما. فكملت �أيام بكاء مناحة مو�صى«.

أنــا ال أقصد بهذا اجلزء الكتابي أن أقول بأية صورة من 
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ا عليــه يجب أن يتوقف  ا عزيزاً الصــور إن من يفقد شــخصاً
ا فقط، لكنني أريدك أن ترى أن  عن احلزن بعد ثالثــني يوماً
العهد القدمي كان يســمح لبني إســرائيل مبناحة ملدة ثالثني 
ا فقط، بعدها يجب أن يكملوا املسيرة. كان يجب أن  يوماً

يتحركوا.

�أحياًنا يكون �أف�صل ما تفعله عندما تتاأمل هو �أن تفعل 

�صيًئا. لذلك ��صتاأنف �حلياة.

املبدأ وراء هذه اآلية مبدأ مهم لكل من يتألم من خسارة 
مــا. أحياناًا يكون أفضل ما تفعله عندما تتألم هو أن تفعل 
ا، لذلك استأنف احلياة. اســتمر فقط في التحرك إذا  شــيئاً
لم ميكنك فعل شــيء آخر. اذهب في متشية، أو اخرج إلى 
ا  موضع مشــمس، وقل هلل ما تشــعر به. اذهب وافعل شيئاً
ا ما تكون أفضــل طريقة للتعاون  ألجل شــخص ما. كثيــراً
مع عمل اهلل الشــافي في نفسك هو أن تبحث عن أشخاص 
آخريــن متأملــني، وتــزرع في حياتهــم وتكــون بركة لهم. 
وبينمــا جتتاز فــي عملية احلزن رمبا جتد نفســك في أوقات 
حتتــاج فقط إلى أن تبعــد تفكيرك عن ما جتتاز فيه ألنك قد 
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فعلــت كل ما ميكن عمله بخصوصه. وال يوجد أي شــيء 
آخــر ميكنك أن تفعلــه. واآلن حتتاج أن تنتظــر حتى يأتي 

الشفاء الكامل.

ــا كان ما تفعله، فال تكتِف باجللوس والتفكير في ما  أياً
ا يلقي بك في  فقدته مرة بعد مرة. ميكنك أن تفكر تفكيراً
وسط اإلحباط واالكتئاب. إذا كنت قد عانيت من خسارة 
ما، رمبا حــان الوقت لتنهض وتتحرك في إجتاه إيجابي مرة 

أخرى.

ا، رمبــا ال تكون  إذا كنــت قــد اجتــزت مبأســاة مؤخــراً
ا حتى للتفكير في مواصلة احلياة بعد، وال بأس من  مستعداً
ذلك. لكن سيأتي وقت تعرف فيه داخل قلبك أنك يجب 
أن تتخلى عن املاضي، وأن تنشغل باملستقبل. عندما يحني 
ا ال ميكن لغيرك  ذلك الوقت ســيكون عليك أن تتخذ قراراً
أن يتخــذه. عندمــا يأتــي ذلك الوقت، متســك به وثق في 

الروح القدس أنه سيرشدك ويعزيك بينما تتقدم لألمام.

ا  ا جداً ا قاســياً كانــت وفاة عمــي منذ عدة ســنوات أمراً
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علــى زوجتــه، ألنهما كانــا يتمتعان بعالقــة قوية مذهلة. 
ا طويالاً حتى تكون مســتعدة أن  واســتغرق األمر منها وقتاً
تعيش بأســلوب جديد في احليــاة. فقد كانت معتادة على 
ا. عاشت في بيت  فعل كل شيء معه وفجأة لم يعد موجوداً
كانا يتشــاركان فيه لســنوات قليلة، ثم انتقلت بناء على 
اقتراح مني لتجمع سكني آخر. كنت أريدها أن تكون في 
مكان مع أناس آخرين وتنشــغل في أنشــطة أخرى حتى ال 

تبقى وحيدة.

حتى بعد أن انتقلت هناك، استمرت في البقاء مبفردها 
معظــم الوقت ـ وبقي احلال كذلك حتــى وقت قريب منذ 
حوالي عامني، ثم قررت أن تشــترك في بعض النشــاطات 
ا  املوجــودة فــي مــكان إقامتهــا. واآلن هــي مشــغولة جداً
باالستمتاع بهذه املرحلة اجلديدة، لدرجة أنني قلما أجدها 
ا أصبحت  في منزلها. لم تشترك فقط في النشاطات بل أيضاً
موزعة محلية لكل كتبي وأشــرطتي. كانت حتب أن تبارك 
الســكان كبار الســن مبصادر تســاعدهم، وهذا ســاعدها 
ا في انتظار كل يوم بشــوق وتطلع. لقد توقفت عن  كثيــراً
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ا مبا تبقى  ا مثمراً التفكير فيما فقدته وقررت أن تفعل شــيئاً
لديهــا. كان لديها الكثيــر من احلياة والفــرح، لكن كان 

عليها أن تقرر أن تستغل هذه الفرصة.

�ملعزي

�أوؤميين �أن هنيياك �أمرييين ميكنهمييا �أن ي�صييفيا �لقلييب 

�لك�صيير يف مرحلة ما بعد �خل�صييارة: �لزمن وتعزية 

�لروح �لقد�س.

أؤمن أن هناك أمرين ميكنهما أن يشفيا القلب الكسير 
فــي مرحلة ما بعد اخلســارة: الزمن وتعزية الروح القدس. 
)2كورنثــوس 1: 3( يقول »مبارك �هلل �أبو ربنا ي�صييوع 
�مل�صيييح، �أبو �لر�أفة )العطف والرحمــة( و�إله )مصدر( 

كل تعزية )تعضيد وتشــجيع(«. عندما نختبر خســارة 

هامــة مــن أي نــوع، البــد أن نتذكر أن اهلل هــو مصدر كل 
تعزية. الناس ال ميكنهــم أن يقدموا تعزية حقيقية، لذلك 
يجب أن نكف عن الشــعور بالضيق من أصدقائنا ألنهم ال 
يستطيعون أن يجعلونا نتحسن. إذا نظرنا إليهم منتظرين 
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املعونــة التي ال يســتطيع أن مينحها آخر ســوى اهلل، رمبا ال 
يســمح اهلل لهم أن يقدموها، فهو وحده مصدر كل تعزية. 
رمبا يختار اهلل أن يعزينا من خالل الناس، لكن هذا سيكون 
. وهــو قــرر أن يعمل من  بســبب أننــا التجأنا له هــو أوالاً
خاللهم ويســتخدمهم ليباركنا. وعندما يفعل ذلك يجب 
أن نتذكر أن نعطيه املجد وال مننحهم هم املديح – ألنه هو 

الذي يعمل من خاللهم ليعيننا.

يســتمر احلديث فــي 2كورنثــوس عن الــروح القدس 
فيقول »�لذي يعزينا )يعضدنا ويشجعنا( يف كل �صيقتنا 
)مصائبنــا وأزماتنا(، حتى ن�صييتطيع �أن نعييزي )نعضد 
ونشــجع( �لذين هم يف كل �صيييقة بالتعزية )التعضيد 
والتشــجيع( �لتي نتعزى )نعضد ونشجع( نحن بها من 
�هلل«. )ع 4( ميكنني أن أقدم لك املســاعدة في أمر احلزن 

على ما فقدته في هذا الكتاب، ألن اهلل قد ساعدني. لو لم 
أختبر تعزية اهلل، ما كان ميكنني أن أعزيك. كيف ميكنني 
أن أكتــب لــك اليوم ألخبــرك أن اهلل لديه مســتقبل عظيم 
لك، وأنك ليس عليــك أن تعيش في فوضى املاضي؟ ألنه 
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فعل ذلك معي. وبسبب ما فعله الروح القدس في حياتي، 
ميكننــي أن أقدم لــك التعزية التي تعزيت أنا نفســي بها. 

الروح القدس نفسه الذي عزاني سوف يعزيك.

�سالة لأجلك

أريد أن أقدم لك صالة ميكنك أن تصليها إذا كنت متأملاًا 
نتيجة خسارة معينة. مهما كان ما حدث لك فإن اهلل يهتم 
بك. وهو يريد أن يعزيك ويســاعدك علــى اجتياز عملية 

احلزن على ما فقدته ومينحك القوة لتستمر في حياتك.

�أيها �لآب، �آتي �إليك �ليوم يف ��س����م ي�سوع. �أقدم لك 

كل ما يوؤملني. �أقدم لك كل خ�س����ارة وكل �أمل �سعرت 

به. �أقدم لك �إح�سا�س �لظلم وكل موقف غري من�سف، 

وكل ما ل �أفهمه. �أقدم لك �لأ�سخا�س �لذين جرحوين. 

�أقدم لك ما�سّي. �أقدم لك �لكل، و�أتركه عندك �لآن.

�أطل����ب تعزية �لروح �لقد�����س �أن تاأتي �إىل حياتي. 

عزِّين ي����ا رب بالطريقة �لتي ل ي�ستطيع �سو�ك �أن 

يعزيني به����ا. �ساحمني لأجل �لتجائي �إىل �لب�رش، 
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وغ�سبي منه����م لأن هذ� مل ُيح�ّس����ن حالتي. �أنت 

�لوحيد �لذي ت�ستطيع �أن ُت�ّسن حالتي.

�أ�سك����رك يا رب لأج����ل �ل�سفاء. و�أ�سل����ي �أن تاأخذ 

عملي����ة �حلزن على ما فقدت����ه م�سارها �ل�سحيح 

يف د�خلي، و�أن تظهر يل عندما يحني �لوقت لكي 

�أو��س����ل حياتي �لطبيعية. �أتكل عليك يف نهو�سي 

ومو��سلتي حلياتي. يف ��سم ي�سوع. �آمني.

�صع �ملمتلكات يف مكانها �ل�صحيح

�صع �ملمتلكات يف مكانها �ل�صحيح

»�ملال غالًبا يكلف �لكثر جًد�«

رالف والدو اميرسون

بدون النظرة الصحيحة للمــال واملمتلكات، ميكن أن 
ا باألمور  تصبح احليــاة اليومية تعســة. من يهتمون كثيــراً
املاليــة واملمتلــكات املاديــة يعيشــون معظــم حياتهم في 
الســعي وراء التــرف، وهــذا يجعلهم غير مشــبعني. فهم 
يجدون أنفســهم أصحاب حســابات بنكية ممتلئة وقلوب 
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خاويــة، أو ينتهــي بهم احلــال بإنفــاق أكثر ممــا ميتلكون 
ويعانون حتت وطــأة الديون. هذه القصة التي حتمل عنوان 
ا ســينتهي« توضح بقوة االحتياج إلى أن نضع  »وهذا أيضاً

أموالنا وممتلكاتنا في مكانها الصحيح.

ذات يــوم قرر امللك ســليمان أن يــؤدب خادمه األمني 
بناياهــو بن يهويــاداع. فقال له: »يــا بناياهو هناك خامت 
معني أريدك أن حتضره لى. أمتنى أن أرتديه في العيد مما 

يعني أن أمامك مهلة ستة شهور لتجده«.
ا  فأجاب بناياهو »يا موالي إذا كان هذا اخلامت موجوداً
في أي مكان على األرض فســوف أعثر عليه وأحضره 

لك. لكن ما الذي مييز هذا اخلامت؟«
أجــاب امللك »إن به قوة ســحرية. إذا نظر إليه رجل 
ا، وإذا نظر إليه رجل حزين يصبح  ســعيد يصبح حزيناً
ا«. كان ســليمان يعرف أنه ال يوجد خامت مثل هذا  ســعيداً
في العالم، لكنه كان يريد أن يعلمه القليل من اإلتضاع.

مــر الربيع وبعــده الصيــف والزال بناياهــو ال يعرف 
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أيــن ميكنه أن يجد هــذا اخلامت. وفي الليلة الســابقة للعيد 
املقصود، قرر أن يتمشى في أحد أفقر املناطق في أورشليم. 
فمر بتاجر كان يرص بضاعته على ســجادة ممزقة. فســأله 
بناياهو »هل ســمعت عن خامت ســحري إذا ارتداه السعيد 

ينسى الفرح، وإذا ارتداه كسير القلب ينسى احلزن؟«

وراقب بناياهو ذلك الرجل العجوز وهو يأخذ من على 
ا مــا. عندما قرأ  ا وينقش عليه شــيئاً الســجادة خامتاًــا ذهبياً

بناياهو الكلمات على اخلامت، ابتسم ابتسامة عريضة.

فــي تلــك الليلــة كانــت كل املدينــة تســتقبل العيــد 
ا يــا صديقي  باحتفــاالت ضخمة. وقال ســليمان »حســناً
هل وجدت ما أرســلتك لتحضــره؟« كل اخلدام ضحكوا، 

وسليمان نفسه ابتسم.

ا  ا صغيراً لكن لدهشــة اجلميــع رفع بناياهو خامتاًــا ذهبياً
: »ها هو يا موالي«. ومبجرد أن قرأ ســليمان  وأعلــن قائالاً
النقش على اخلامت حتى اختفت االبتســامة من على وجهه. 

ا سينتهي«. لقد كتب الصائغ كلمات قليلة »هذا أيضاً
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في تلك اللحظة أدرك ســليمان أن كل حكمته وثروته 
ا  املذهلــة وقوته الهائلة لم تكن ســوى أمور زائلة، ألنه يوماً

ما لن يكون سوى تراب«.

ل ميكنك �أن تاأخذه معك

ا  فــي العديد من الثقافات حول العالم اليوم نؤكد كثيراً
علــى أهمية املــال، واملالبــس، واالكسســوارات الفريدة 
مــن نوعها، وااللكترونيــات العالية اجلودة، والســيارات 
الفارهــة، والســلع املادية األخرى. وكثير مــن املظاهر في 
احلياة اليومية وقعت فريسة للتجارة، وأصبحت املجتمعات 
ا للغاية. وأينما  ا هاماً تعتبر النجاح واملمتلكات العاملية أمراً
نظرنــا جند أن الرســالة التي تصلنا هي يجب أن تكســب 

املزيد، وأن تشتري املزيد، وأن متتلك املزيد.

لكنني لســت متيقنة أن »املزيد« هــو كل املطلوب. ال 
أعتقــد أن املزيد من املال أو املزيــد من املمتلكات هو احلل 
ملشــكالت الناس. أينما توجهت أالحظ الرجال والنســاء 
ا الصبية والفتيات كلهم مشغولون مبحاولة احلصول  وأيضاً
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علــى املزيد – املزيد من املال، املزيــد من األغراض، املزيد 
ا لبعضهم  ا ما أصبــح الناس يجدون وقتاً من أي شــيء. نادراً
البعــض. ويبــدو أن هــذا ال يضايقهم مثلمــا كان يضايق 
النــاس منذ ســنوات طويلة. لقــد أصبحت احليــاة معقدة 
للغاية، ويحكمها في كثير من األوقات الســعي وراء املال 
واملمتلــكات ـ وهــو ســعي يجعلنا نشــعر بالفــراغ وعدم 

اإلشباع إذا لم ننتبه لذلك.

�ملييال و�لأ�صييياء �لتي لدينييا على �لأر�س هييي لنا لكي 

ن�صتمتع بها ون�صتخدمها لربكة �لآخرين.

)1 تيموثــاوس 6: 7( يقول »لأننا مل ندخل �لعامل 
ب�صيء وو��صح �أننا ل نقدر �أن نخرج منه ب�صيء«. فبينما 

ننمــي بداخلنا نظرة صحيحة للممتلــكات واملال، يجب 
أن نــدرك أننــا لــن ميكننا أن نحمل أي شــيء معنــا عندما 
منوت. املال واألشــياء التــي لدينا على األرض هي لنا لكي 
نستمتع بها ونســتخدمها لبركة اآلخرين. وال يقصد بها 
أن جتعلنا نشــعر أننا أفضل من شخص آخر، أو أن نخزنها 
ونحميهــا، أو نتباهى بها. ال يجب أن نحب �لأ�صييياء أو 
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أن نعلــي قيمتها أو أن نخدمهــا. لكننا يجب أن نحب اهلل 
ونخدمــه. ال يجب أن نطلب أوالاً �لأ�صييياء، بل أن نطلب 
أوالاً وقبل كل شيء ملكوت اهلل ـ وهذه األشياء سوف تزاد 

لنا )انظر متى 6: 33(.

ليســت لدّي مشــكلة أياًا كانت مع من ميتلكون أشياء 
جميلة. فأنا نفســي أمتلك أشــياء جميلة وأســتمتع بها، 
لكننــي أحرص على أال أحب هذه األشــياء. في هذه األيام 
وفــي هــذا العصــر إذا أراد أي منــا أن يقــاوم إغــراء محبة 
املمتلــكات املاديــة، فيجــب أن يقاومهــا عن عمــد ألننا 
ا ما أســمع الناس يقولون عبارات  محاطون بالطمع. كثيراً
مثــل »ال ميكننــي أن أفرح إذا لم يكن لــديَّ بيت أكبر« أو 
»يجــب أن أمتلك هذه املالبــس ذات املوديالت احلديثة«. 
ا سمعت البعض يقولون »ياه. هذا )البيت أو  بل إنني أيضاً
السيارة أو الثوب( يســتحق املوت ألجله«. هذه العبارات 

متثل القيم في ثقافتنا، لكنها ال تعكس قيم ملكوت اهلل.

�لقناعة و�لكتفاء

ا عــن املــال واملمتلكات  إن كلمــة اهلل تتحــدث كثيــراً



ـ 76 ـ

 : امللموسة. في )1تيموثاوس 6: ـ 8( يكتب بولس قائالاً
»فاإن كان لنا قوت وك�صييوة، فلنكتييف )نقنع( بهما«. إن 

العقليــة احلديثــة ال ميكنهــا أن تفهم هذه العبــارة، فنحن 
نســأل: »كيف ميكن ألي شخص أن يكتفي مبجرد القوت 
والكسوة؟«. أؤمن أن النقطة التي يريد بولس أن يوصلها 
هنا هي أكثر من القوت والكسوة احلرفيني. فهو يشير إلى 
االحتياجات األساســية فــي احلياة. إذا كانــت احتياجاتنا 

األساسية مسددة، فيجب أن نكون سعداء.

يجييب �أن نكتفييي بالأ�صييياء �لتييي نحتاجهييا بالفعييل، 

بدون �ل�صييعور �أننا مدفوعون لال�صييتمر�ر يف �حل�صول 

على �ملزيد.

يجب أن نكتفي باألشياء التي نحتاجها بالفعل، بدون 
الشعور أننا مدفوعون لالستمرار في احلصول على املزيد. 
إذا ركزنا على أن نشــكر اهلل على تســديد احتياجاتنا وإذا 
حافظنــا علــى التفكير فيه، فســوف نشــعر بالبركة. في 
أحيان كثيرة ســوف ينتهي بنا األمر بأشــياء أكثر وأفضل 
مما ميكننا نحن أن نوفرها ألنفســنا فقــط إذا كنا نحب اهلل 
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ونحــب الناس ونحاول أن نســاعدهم ونظل متضعني أمام 
اهلل وعابديــن لــه وواثقني فيــه. عندما يــرى اهلل أن قلوبنا 
ملكه باحلق، يعرف أنه ميكن أن يعتمد علينا في أن نكون 
وكالء صاحلني على األشياء التي يعطيها لنا وأننا لن نحب 
هذه األشــياء بشكل مبالغ فيه أو نسمح ألنفسنا أن تكون 

لنا توجهات غير متوازنة نحوها.

�هرب

يستمر اجلزء الوارد في )1تيموثاوس( فيقول: »و�أما 
�لذين يريدون �أن يكونو� �أغنياء في�صييقطون يف جتربة 

وفييخ و�صييهو�ت كثرة غبييية )غير مفيــدة وغير صاحلة( 

وم�صييرة تغرق �لنا�ييس يف �لعطب و�لهييالك. لأن حمبة 

�ملال �أ�صييل لكل �ل�صييرور �لييذي �إذ �بتغاه قوم �صييّلو� عن 

�لإميان وطعنو� �أنف�صييهم باأوجيياع )ذهنية( كثرة. و�أما 

�أنت يا �إن�صان �هلل فاهرب من هذ�«.

هنا جند بولس يشــجع تيموثاوس كإنســان اهلل على أن 
يهــرب من العقلية التي تشــتهي الغنى وحتــب املال. وفي 
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احلقيقــة هو يتكلم إلينــا كلنا عن الطمع املادي ويقول »ال 
تدع هذا األمر يسيطر عليك«. مرة أخرى أريد أن أؤكد أن 
اهلل ُيَسر بنجاحنا ورخائنا و)تثنية ـ 8: 1ـ 8( يقول إن اهلل 
هــو الذي يعطينا القوة الصطنــاع الثروة، لكن الطمع أمر 

خطير ويسرق احلياة ممن يقتنيه )انظر أمثال 1: 19(.

يجــب أن ننتبه إلى ما يجري داخل عقولنا وفي رغباتنا. 
ا من  عندما نبدأ في الشــعور بالتعاســة ألننا ال منتلك »واحداً
ا آخر من هؤالء«، فنحن  ا من تلك« و »وواحداً هذه« و »واحداً
نتجه إلى تعامل غير متوازن مع املال واملمتلكات. اهلل ال ميانع 
أن منتلك أشــياء طاملا أن هذه األشــياء ال »متتلكنا«. وهو ال 
يعارض أن يكون لدينا املال، لكن محبة املال هي التي توقعنا 

في املشكالت وهي في احلقيقة »�أ�صل لكل �ل�صرور«.

�هلل ل ميانييع �أن منتلك �أ�صييياء طاملا �أن هذه �لأ�صييياء 

ل »متتلكنا«.

جيحزي �لطماع

أريــد أن أعرفــك بشــخص يدعى جيحــزي، وهو أحد 
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شــخصيات العهد القدمي، وكان يحب املــال للدرجة التي 
ا من الوصول للمستقبل الذي أعده اهلل له. منعته حرفياً

ا ألليشع النبي. وفي أحد األيام أتى  كان جيحزي خادماً
إلى أليشــع قائد عسكري اسمه نعمان، وكان أبرص وأتى 
يطلب الشــفاء. وبعد أن ُشــِفَي حاول بشدة أن يقدم هدية 

ألليشع، لكن أليشع رفض أن يقبل منه أي شيء.

في )2ملوك 5( نقرأ القرار الذي غير حياة جيحزي:

»قال جيحزي غالم �ألي�صييع رجل �هلل: هوذ� �صيدي 

قييد �متنييع عيين �أن ياأخذ من يييد نعمان �لآر�مييي هذ� ما 

�أح�صييره. حييّي هو �لييرب، �إين �أجييري ور�ءه و�آخذ منه 

ا  �صيييًئا. ف�صييار جيحزي ور�ء نعمان وملا ر�آه نعمان ر�ك�صً

ور�ءه نزل عن �ملركبة للقائه وقال �أ�صالم؟ فقال �صالم. 

�إن �صيييدي قد �أر�صييلني قائيياًل: هوذ� يف هييذ� �لوقت قد 

جيياء �إيلَّ غالمييان ميين جبييل �إفر�مي ميين بنييي �لأنبياء 

فاأعطهما وزنة ف�صة وحلتي ثياب«.

ا  فأعطــى نعمان جليحــزي املال والثياب، وأرســل أيضاً
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اثنــني من خدامه ليوصــال هذه األغــراض لبيت جيحزي. 
وعندما سأل أليشــع جيحزي بعد ذلك »�أين كنت؟« سرد 
جيحزي كذبة أخرى وأجاب »مل �أذهب �إىل هنا �أو هناك« 
)انظر ع 25(. لكن أليشع كان يعلم أن هذا غير صحيح 
فقــال له »�أمل يذهب قلبي )معك( حن رجع �لرجل من 
مركبتييه للقائك؟ �أهو وقت لأخذ �لف�صيية ولأخذ ثياب 

وزيتييون وكروم وغنم وبقيير وعبيد وجييو�ر؟« )ع26( 

ونتيجة تصرف جيحزي قال أليشع »فرب�س نعمان يل�صق 
بك وبن�صلك �إىل �لأبد. وخرج من �أمامه �أبر�س كالثلج« 

)ع 27(.

و�أنييا �أت�صيياءل يييا تييرى كييم مييرة يف حييياة جيحييزي 

جل�س فيها مع �مل�صييابن بالرب�س، ونظر �إىل غره من 

�لناجحن وفكر فيما كان ميكن �أن يكون عليه!

وأنــا أتســاءل يا ترى كم مرة في حيــاة جيحزي جلس 
فيها مــع املصابني بالبرص، ونظر إلــى غيره من الناجحني 

وفكر فيما كان ميكن أن يكون عليه!

لقد سمح جيحزي حملبة املال أن تغير مستقبله. كم من 
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الناس اليوم يفقدون عائالتهم بســبب محبة املال؟ كم من 
ا لدرجــة أن أوالدهم لم يعودوا  ا جداً الرجــال يعملون كثيراً
يريدونهم معهم، وزوجاتهم تشعرن بالوحدة فتدخلن في 
عالقات مع رجال آخرين؟ كم من النساء فشلن في تكوين 
عالقات صحيحة وعميقة مع األصدقاء أو عالقات قوية مع 
أزواجهــن، لكنهن حتظني باحتــرام وإعجاب مكتب كامل 
ا أكثر  ا؟ هذا يحــدث كثيراً ملــيء بزمالء ال يعرفوهــن حقاً
ممــا نريد أن نعتــرف ـ وكل هذا ألن هــؤالء الناس يريدون 
املال واألشياء. هذه هي محبة املال، وهي تؤدي لكل أنواع 

املشكالت.

أحياناًا يكون البعض مضطرين أن يعملوا أعماالاً شــاقة 
ويحصلوا على وظيفة ثانية، أو يعملوا لوقت إضافي لفترة 
مــن الوقت حتــى ميكنهم أن يســددوا الفواتير املســتحقة 
عليهــم، أو يوفــروا النقود لشــراء شــيء هام أو يســددوا 
ا طارئاًا. والعمل اجلاد في تلك األوقات لفترة معينة  احتياجاً
من الزمن أمر حميد. لكن ُحمى العمل ال لشيء إال ملواكبة 
اآلخريــن أو التفــوق عليهم أمر ال يتناســب مــع التقوى. 
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ويجــب على مثل هؤالء الناس أن يفهمــوا أن قارباًا آخر أو 
ا أكبر ليس هو ما يسعدهم. فالسعادة  ســيارة أخرى أو بيتاً
والقدرة على االســتمتاع باحلياة تأتي من العالقات اجليدة 
ا من السالم  مع اهلل والعائلة واألصدقاء. السعادة تأتي أيضاً

الناجت عن معرفتك أنك ليس عليك دين.

تغريو�

أمتنــى أال تقع في فخ نظام العالم وقيمه. )رومية 12: 
2( يوضــح تعليمات اهلل للمؤمنني بالقول »ول ت�صيياكلو� 
هييذ� �لدهر )العصــر( )ال تتطبعوا أو تتكيفوا مع عاداته 

اخلارجية الســطحية(، بل تغييّرو� عن �صييكلكم بتجديد 
)كامل لـــ( �أذهانكييم )باملعايير والتوجهــات اجلديدة(، 
لتختربو� ما هي �إر�دة �هلل �ل�صيياحلة �ملر�صييية �لكاملة 

)في نظره لنا(«.

ا فيما  أمتنــى أن تطبق هذه اآلية علــى حياتك، خصوصاً
يتعلــق مبنطقة املــال واملمتلــكات. عش باحلق الــوارد في 
كلمــة اهلل عن هذه اجلوانــب، واطلب من الروح القدس أن 
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يقــودك في قراراتك. ال تســمح ألصدقائك أو زمالئك في 
العمل أن يقــودوك، بل عش في حدود إمكانياتك وليكن 
ــا من هويتك في املســيح، وال تطلب احلصول  أمانــك نابعاً
على تشجيع الناس أو إعجابهم من خالل املال أو األشياء. 
تصــرف بحكمــة فــي قراراتك املاليــة ومشــترياتك حتى 

تعيش حياة مباركة.

ت�صرف بحكمة يف قر�ر�تك �ملالية وم�صرياتك حتى 

تعي�س حياة مباركة.

قدم هلل قلبك كامال

في )مرقس 10( نقرأ قصة الرجل الذي ســأل يســوع 
ا(، ماذ� �أعمل  ا وفعلياً قائالاً »�أيها �ملعّلم �ل�صييالح )أخالقياً
لأرث �حلييياة �لأبدية )أشــترك في اخلــالص األبدي(؟« 

)ع 17(.

ــا  )أخالقياً �صيياحًلا  تدعييوين  »مليياذ�  يســوع  فأجابــه 
ا( �إل و�حد  ا وفعلياً ا(؟ لي�س �أحد �صيياحًلا )أخالقياً وفعلياً
وهييو �هلل. �أنييت تعييرف �لو�صييايا. ل تييزن. ل تقتل. ل 
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ت�صييرق. ل ت�صهد بالزور. ل ت�صييلب. �أكرم �أباك و�أمك« 

)ع 1ـ 819(.

وكان جــواب الرجــل علــى يســوع أنه أطــاع كل هذه 
الوصايــا طيلة حياته. الحظ ما حــدث بعد ذلك: »فنظر 
�إليه ي�صييوع و�أحبه« )ع 21(. وقدم يســوع لهذا الرجل 

اإلرشــاد ألنه أحبه فقال له: »يعوزك �صيء و�حد. �ذهب 
بييع كل مالييك و�أعط �لفقيير�ء )املال(، فيكييون لك كنز 

ا الطريق الذي  يف �ل�صييماء وتعييال )و( �تبعنييي )ســالكاً

أسلكه(« )ع 21(.

هذا اجلزء ال يعتبر أكثر جزء شائع في الكتاب املقدس. 
ا ألنهــم ال يفهمون القلب  كثيــرون ال يحبونه وهــذا غالباً
احملب وراء هذه الكلمات، فيتســاءلون »هل اهلل يريدني أن 
أبيــع كل ما عندي وأعطي العائد للفقــراء حتى أخدمه؟« 
كال علــى اإلطــالق. لكن املقصود مــن هذا املثــل هو أننا 
. البــد أن نحبه أكثــر مما نحب  البــد أن نحب يســوع أوالاً
»األشــياء« التــي لنا، وهــذا ما لم يحدث مــع ذلك الرجل 
في هذه القصة. البد أن نتخلص من أي شــيء مينعنا من أن 
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نحب اهلل ونخدمه بكل قلوبنا.

لبد �أن نتخل�س من �أي �صيييء مينعنا من �أن نحب �هلل 

و�أن نخدمه بكل قلوبنا.

إذا كانــت لديك وظيفة متنعــك من خدمة اهلل، فابحث 
عــن غيرها. إذا كان لديك صديــق أو صديقة ال يريدك أن 
حتب اهلل، فابحث عن شخص آخر. إذا كانت لديك موهبة 
أو هوايــة تبعدك عن خدمــة اهلل، فابحث عن طريقة أخرى 
تقضي بها وقتك. هذه هي نوعية الدروس التي أراد يسوع 
أن يعلمهــا لذلك الشــاب الغني بشــكل عملي. إذا كنت 
ا تريد عالقة أعمق مع اهلل، رمبا تضطر للتضحية ببعض  حقاً
ا ما يتحتم علينا  األشياء التي تعوقك. في اقتصاد اهلل كثيراً

أن نتخلى عن شيء أقل لكي نحصل على شيء أسمى.

الحظ ما قاله يســوع للتالميــذ بعد ذلك: »ما �أع�صيير 
دخول ذوي �لأمو�ل )الذين يتمسكون بها( �إىل ملكوت 

ا خطأ في أن  �هلل«. )ع 23(. لم يقل يسوع أن هناك شيئاً

يكون شــخص صاحب أموال، لكنه فقط قال إنه سيكون 
ــا على النــاس أن يدخلوا ملكــوت اهلل إذا كانت لهم  صعباً
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أموال ويتمسكون بها.

يجب �أن ناأخذ من �هلل ونتبارك ون�صييتخدم ما �أعطانا 

�إياه لنبارك �لآخرين.

عندمــا يتعلــق األمر مبصادرنــا املادية ينبغــي أن نكون 
قنــوات، ال خزانــات. يجــب أن نأخــذ مــن اهلل ونتبارك، 
ونســتخدم ما أعطانا إياه لنبارك اآلخرين. نحتاج أن ننظر 
إلــى مواردنــا املالية على أنهــا قناة متدفقة باســتمرار. إذا 
أوقفت سير املياه بسد، ستصبح راكدة. والطمع يفعل بنا 
نفس الشــيء، إذ ميكنه أن يجعلنا نريد أن نتمســك بكل 

شيء لدينا وال نشارك اآلخرين بالبركات التي عندنا.

ا. ال تنبهر بنظام العالم وقيمه  أدعــوك أن تكون معطاءاً
ومحاوالته أن يغريك لتطلب »املزيد واملزيد واملزيد«. انتبه 
ــا للمال. ادرس  إلــى أفــكارك ورغباتك حتى ال تصير محباً
كلمة اهلل لتكتشــف ما يقوله اهلل عن امتالك املال والوكيل 
الصالح. وحافظ على مواردك املادية في حالة تدفق مستمر 

عن طريق استخدامها خلدمة اهلل وبركة اآلخرين.
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حافظ على �إيجابيتك

»�ملت�صائم يجد �صعوبة يف كل فر�صة، �أما �ملتفائل فيجد 

فر�صة يف كل �صعوبة«

وينستون تشرشل

»فيكتور فرانكل« كاتب مشــهور وهو أحد الناجني من 
الهولوكوست. كتب يقول:

نحن الذين عشــنا في املعتقــالت نتذكر الرجال الذين 
كانــوا يعبرون بالزنزانــات ويعزون اآلخريــن، ويقدمون 
 ، لهم آخــر قطعة من اخلبز لديهم. رمبــا كان عددهم قليالاً
ا على أن كل شــيء ميكن  لكنهم كانوا يقدمون دليالاً كافياً
أن يؤخذ من اإلنســان إال شــيء واحد يعد آخر ما تبقى من 
احلريات البشرية: وهو اختيار الفرد لتوجهه في أي ظرف 

أو موقف.

أؤمــن أن أحد أعظم امتيــازات احلياة هــي القدرة على 
اختيار أفكارك. إذا اخترنا أن نكون إيجابيني سوف متضي 
ا بالنسبة لنا، وإذا اخترنا أن نكون سلبيني لن  احلياة حســناً
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يحــدث ذلك. التوجه اإليجابي أمر ضروري للغاية إذا كنا 
نريد أن نستمتع بحياتنا اليوم ونتطلع بأمل إلى الغد.

لأجل �سحتك

�أعتقييد �أن �أهم �إجتاه عقلي ميكن لالإن�صييان �أن يتحلى 

به هو �لتعامل �لإيجابي مع �حلياة. 

أعتقد أن أهم إجتاه عقلي ميكن لإلنسان أن يتحلى به هو 
التعامل اإليجابي مع احلياة، فالتوجه اإليجابي يساعدنا أن 
نتعامل مع الضغوط ويجعلنا صحبة ممتعة لآلخرين ويبقينا 
بصحة جيدة. نشرت مجلة نيوزويك مقاالاً للدكتور هوارد 
ليوايــن من جامعة هارفارد علق فيه علــى الفوائد الصحية 

للتوجهات اإليجابية:

ما معنــى أن يكون لك »توجه إيجابــي«؟ هذه الكلمة 
تســتدعي إلى األذهان صورة شخص نشــيط يحب املرح. 
لكــن مثل هذا الشــخص االجتماعي املنبســط قــد ُيْدِخل 
نفسه في سلوكيات خطيرة قد تسبب له األذى أو إعتالل 

الصحة.
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لكــن باألحــرى هناك عــدة مظاهر للتوجــه اإليجابي 
اكتشــفت األبحاث أنهــا ترتبط بالصحة اجليــدة بالرغم 
مــن تقدم العمــر. إذا كان لديك توجهــات إيجابية، يقل 
عــدد حتديات احليــاة التي تراها مهددة لك. فأنت تشــعر 
أنك أنــت املتحكم في األمور في معظــم األحيان، وتؤمن 
أنــه ميكنك أن تؤثــر بقوة، بل وحتى حتــدد بالكامل حال 
صحتك. على سبيل املثال: تؤمن أن اختياراتك ألسلوب 
حياتــكـ  كالطعــام الصحي والتدريبــات املنتظمة وجتنب 
ــا أن تؤثــر على  العــادات املهــددة للصحــة ـ ميكنهــا حقاً
صحتك. في الواقع أنت تستمتع بالتحكم في حياتك من 
خــالل اختياراتك، مع أنك تدرك أنه ليس هناك ما يضمن 

ذلك.

ا أنت شــخص مرن. تعرف أن احلياة ال تتيح لك  أخيراً
ا أن حتقق خططك الصحية. لكن إذا حدث ما يعوقك  دائماً
عــن أن تتبع برنامجك بدقة، فأنت تكيف نفســك مع ما 
ا وقت رمبا في وقــت الحق اليوم أو  يحــدث. وهنــاك دائماً
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ا لكي ترجع إلتباع مسارك مرة أخرى. غداً

ويستمر الدكتور ليواين ليصنف التوجه اإليجابي على 
أنــه العامل املســاهم األول في متتع اإلنســان بصحة جيدة 
مع تقدم عمــره. ويقدمه حتى علــى التدريبات الرياضية 
والتغذيــة الصحية، ويذكر الدراســة التــي أجرتها جامعة 
ييل والتي أقرت أن املتفائلني يزيد عمرهم في املتوسط عن 
من لهم نظرة سلبية للحياة بحوالي سبعة أعوام ونصف.

ا بطبيعتهــم متفائلون أكثر من  ومع أن هناك أشــخاصاً
غيرهم، لكن ميكن ألي شخص أن ينمي التوجه اإليجابي 
مبجرد أن يختار أن يفعل ذلك. ونتيجة لذلك تصبح احلياة 

ا. ا أكثر إمتاعاً أكثر صحة، بل وتصبح أيضاً

توجه �إيجابي، حياة �إيجابية

التوجــه اإليجابي احلقيقي ليس هو النشــاط واحلماس 
في يوم من األيام ثم التشــكك في اليوم التالي ثم اإلحباط 
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ثــم الرجاء مرة أخرى، لكن التوجه اإليجابي احلقيقي هو 
مســألة اختيار. البد أن نختــار أن نتخذ اإلجتاه املتفائل في 
ا، على  احلياة كل يــوم. وأن نركز تفكيرنا، ونبقيه مركزاً

التوجهات اإليجابية.

لبييد �أن نختييار �أن نتخذ �لجتيياه �ملتفائل يف �حلياة 

كل يييوم. و�أن نركييز تفكرنييا، ونبقيييه مركييًز�، علييى 

�لتوجهات �لإيجابية.

ا ما أقتبس اآلية التي تقول »هذ� هو �ليوم �لذي  كثيــراً
�صنعه �لرب، نبتهج ونفرح فيه« )مزمور 11ـ 8: 24(. 

عندمــا أردد هذه الكلمات مــن كل قلبي وأخصصها لي، 
بهــذا أمني التفكير اإليجابــي كل يوم. أنا أختار أن أبتهج 
وأن أســتمتع باحلياة وأفرح. أنا مــع الرأي الذي يقول إنه 
مهمــا كانت درجة الســلبية في حياة النــاس، ميكنهم أن 
يغيروا ذلك إذا رغبوا. لقد علمني والدي أن أكون سلبية. 
أتذكر أنــه كان يردد تعليقات مثل »ال ميكنك الوثوق في 
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أي شــخص، فكل الناس يســتخدمونك ليحصلوا على ما 
يريــدون«. النقطة املثيرة في األمر هي أنه كان يرى الناس 
بهــذه الطريقــة ألن هذا كان أســلوبه هو. كان يســتخدم 
النــاس ليحصل على ما يريد ولم يكــن يهتم بهم، لذلك 
افتــرض أن العالــم كله كان بنفس الطريقــة. وقد علمني 
أن أكون متشــككة، لذلك لم يكن ســهالاً علــّي أن أتعلم 
أن أثق، لكن مبعونة اهلل تغيرت من الســلبية الشديدة جتاه 
ا إلى اإليجابية الشديدة. ومبا أنني عشت  كل شــيء تقريباً
الطريقتــني، فأنــا مؤهلة ألن أخبــرك أن التعامل مع احلياة 

بالطريقة اإليجابية هو األفضل.

)أمثــال 23: 7( يقــول »لأنييه كمييا �صييعر يف نف�صييه 
هكذ� هو«. معنى ذلك أننا نصبح ما نفكر فيه. ما يجري 

فــي أذهاننا يؤثر مباشــرة على ما يحدث فــي حياتنا. إذا 
ركزنا أفكارنا على شــيء ما، سواء كان ذلك قطعة حلوى 
أو اســتكمال مشــروع كبير أو عالقة أقرب مع اهلل، فإننا 
ا في حياتنا  سوف نوجه أفعالنا نحوه. واألمر حقيقي أيضاً
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ا في احلياة، ســوف نثابر  ا إيجابياً ككل. إذا فكرنــا تفكيراً
ونستمتع بحياة سعيدة وواثقة ومشبعة.

�إذ� ركزنا �أفكارنا على �صيء ما، �صو�ء كان ذلك قطعة 

حلوى �أو ��صييتكمال م�صييروع كبر �أو عالقة �أقرب مع 

�هلل، فاإننا �صوف نوجه �أفعالنا نحوه.

ل تعتمد على �لظروف

مارثــا واشــنطن، زوجــة أول رئيــس أمريكــي، قالت 
: »اجلزء األكبر من ســعادتنا  ا كامالاً عبارة أتفق معها اتفاقاً
يعتمد على نزعاتنا ال على ظروفنا«. كثيرون يســمحون 
للظــروف أن تقرر إجتاهاتهم. فإذا كانــت ظروفهم جيدة 
ينظرون للحياة بعدســات إيجابيــة، وإذا كانت ظروفهم 
ســلبية يــرون كل املواقــف من وجهــة نظر ســلبية. البد 
ا من ذلك. يجــب أن نتحلى بنظرة  أن نكــون أكثــر نضجاً
إيجابيــة للحياة بغض النظر عما يحــدث. البد أن نكون 
إيجابيني عندما تتعطل السيارة أو عندما نحتاج إلى حشو 
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ــا مثلمــا نكون عندمــا نحصل علــى ترقية أو  جــذور متاماً
عالوة. ال ميكننا أن ننتظر حتى تتغير الظروف حتى نقرر 
أن نعدل توجهاتنا. نحتاج أن نكون ثابتني باســتمرار في 

تعاملنا مع كل موقف.

ولكــي نحصل علــى الثبات الــذي نحتاجه، يجب أن 
نتخلــى عن التفكير الذي يقول »ســوف أســتمتع باحلياة 
عندما ال يكون لدي أية مشــكالت«، »ســوف أســتمتع 

بنفســي عندمييا ُيَحــل هــذا املوقف«، »ســوف أســتمتع 
بأســرتي عندمييا يتحسن ســلوك أوالدي«، »ســوف ُأَسر 
عندمييا أنتهــي من ســداد كل الفواتير املســتحقة علّي«، 

»ســوف أسترخي عندما أنتهي من هذه املهمة الصعبة في 
العمل«.

ا ما تتحقــق. عندما ينتهي  احلقيقــة أن »عندمــا« نــادراً
املوقــف الذي ترى أنه يعوق اســتمتاعك باحلياة، ســوف 
يظهر شــيء آخــر. إذا كنــت مثل معظم الناس، فســوف 
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تقضــي مهلــة مؤقتة ثــم يبرز أمر آخر. أنا لســت ســلبية 
لكننــي فقط أحاول أن أخبرك أن هــذه هي احلياة. فاحلياة 
ا شيء ما يحتاج أن تتعامل معه  ليســت مثالية: هناك دائماً

أو تصلحه أو حتله أو تواجهه.

ا ما ســيتحتم علينــا أن نواجهه أو  نحــن ال نعــرف أبداً
متى ستتطلب املواقف غير املتوقعة إهتمامنا. احلياة مليئة 
باملفاجــآت. أحياناًا تكون مفاجــآت رائعة، وأحياناًا تكون 
ا ُمَحِطمة. أياًا كانت األحداث  مفاجآت غير سارة، بل أيضاً
غيــر املتوقعة واملفاجــآت التي نقابلها، فالبــد أن نقابلها 
ا. والفكر اإليجابي ال يعني أن  بفكر إيجابي محدد ســابقاً
مــا نواجهه من إحباطات ال يؤملنا. ميكننا أن نشــعر باأللم 
ومــع ذلــك نقرر أال ندع مشــاعرنا تتحكم فينــا. إن أحد 
أعظم االمتيازات التي لنا كبشــر هــو قدرتنا على أن نقرر 
كيف ســنتصرف بغض النظر عما نشعر به. وهذه القدرة 
علــى االختيار هــي عطية مــن اهلل ويجب أن نســتخدمها 
ا ويجب أال نضيع وال حتى  لفائدتنا. فاحلياة قصيرة نسبياً
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ا في السلبية واإلحباط. ا واحداً يوماً

�بتهج �ليوم

عندما نترك مرحلة »ســوف أبتهج عندما...«. يجب 
ا  أن نبدأ في القول »أنا ســعيد اآلن. وســوف أكون ســعيداً
ــا اليــوم. رمبا ال تكون حياتي مــا أريدها أن تكون  وإيجابياً
ا اليوم«. ال زلت أعمل  عليه، لكنني أختار أن أكون سعيداً
مــع الروح القدس على كســر عادة القول »ســوف أبتهج 
ا، لكنني الزلت أجد  ا كبيراً عندما..«. وقد حققــت تقدماً
نفســي أردد هذه العبــارة حتى في األمــور الصغيرة. ذات 
يوم سمعت نفسي أقول »سوف ابتهج عندما يصبح املناخ 
ا سعيدة اآلن«. إنني  أدفأ«. ثم أضفت بسرعة »لكنني أيضاً
أجاهد جهاد اإلميان احلســن في هذه املنطقة، وأثق باهلل أنه 
ســيجعلني أســمع نفســي في كل مرة أقول فيها »سوف 

أبتهج عندما..«. أنني مصممة على أن أبتهج �لآن!

ا اليوم؟ ألن اإلجتاه اإليجابي  ملــاذا البد أن تكون إيجابياً
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مينحنا القوة ال فقط لنتحمل املواقف التي نواجهها، وإمنا 
ا لكي نتغلب عليها. أي شخص ميكن أن يجتاز بوقت  أيضاً
عصيب بتوجه ســلبي، لكن الشــخص اإليجابي هو الذي 

يتحمل ذلك الوقت بانتصار.

والكتاب املقدس مليء باآليات التي تشجعنا على هذا 
مثل:

k »ولكننييا يف هييذه جميعها يعظم �نت�صييارنا بالذي 
�أحبنا« )رومية 8: 37(

k »�لييذي فيكم �أعظييم )أقوى( من �لذي يف �لعامل« 
)1يوحنا 4: 4(

k »�أ�صييتطيع كل �صيييء يف �مل�صيييح �لييذي يقوينييي« 
)فيلبي 4: 13(

هــذه اآليات وغيرها تذكرنا أن نقابل كل موقف بقوة 
وفــرح يصاحبان نصرة مؤكــدة. إن اهلل فــي صفنا ـ وهذا 
هــو كل ما نحتاجــه ليكون لنا توجــه إيجابي في مواجهة 
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التحديات والصعوبات.

ا لأللم أو املشــقة أو  والتوجــه اإليجابــي ليــس إنــكاراً
املعانــاة أو احلزن، وهو ال يحمينا مــن أن نتألم، وال مينعنا 
من أن نبكــي، وال يجنبنا املواقف الصعبة، أو مينع »األيام 
الرديئــة« بني احلــني واآلخر. لكنه ببســاطة يعني أننا نثق 
في اهلل ونحافظ على مشــاعرنا حتت السيطرة، ونرفض أن 

نترك مشاعرنا تقرر إجتاهاتنا وأفعالنا.

كتب الرســول بولس الذي عانى الكثير من املشــقات 
خالل خدمته يقول:

ا للدرجة التي  »قييد تعلمييت �أن �أكييون مكتفًيا )مشــَبعاً

ال أشــعر فيها بالضيق أو التوتر( مبييا �أنا فيه. �أعرف �أن 
ا �أن �أ�صتف�صل. يف كل �صيء ويف جميع  �أت�صع و�أعرف �أي�صً

�لأ�صييياء قد تدربت �أن �أ�صييبع و�أن �أجوع، و�أن �أ�صتف�صل 

و�أن �أنق�س« )فيلبي 4: 11، 12(.

كان توجــه بولس الذي يظهر في هذه الكلمات مبثابة 
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ا. كما أنه  صدمــة بالنســبة لي، فهــو يعطيني رجاء كبيــراً
يرينا أنه تعلم ســر االكتفاء والرضــا. وإذا كان بولس قد 
ا. رمبا لم  ا ميكننا أنا وأنــت أن نتعلمه أيضاً تعلــم ذلك، إذاً
نتكمل في هذه املنطقة، لكن الزال ميكننا أن نســتمر في 

السعي نحو اإليجابية واالكتفاء، مهما كانت ظروفنا.

كل �لأ�سياء تعمل مًعا للخري

ا ســعيد وهادئ.  زوجي رجل ســعيد للغاية، فهو دائماً
ا كزوجني كان يستمتع  وعلى مر الســنني التي عشناها معاً
ا  ا كثيراً بحياته أكثر منــي بكثير، ولم يقض )يضيع( وقتاً
مثلــي في الشــعور بالغضــب والضيق واإلحبــاط. معظم 
الوقت كنت أنا التي أعاني من املواقف وأســمح لألشــياء 
أن تزعجنــي، بينمــا كان »ديــف« يعيش حياتــه في مرح 

ويستمتع بكل يوم.

عندمــا كانت مشــكالت معينة تظهــر، كان »ديف« 
يقول »إذا كان باستطاعتك عمل شيء حيال هذه املشكلة 
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فافعليه، وإذا لم يكن باســتطاعتك عمل شيء فاستمري 
في عملك وثقي باهلل وهو سيعتني باألمر«. كان هذا يبدو 
ا أطول  ا كنت أستغرق وقتاً ا بالنسبة لي، لكني دائماً منطقياً
من »ديف« في إفالت قبضتي عن األمر والسماح هلل بتولي 

املسئولية. لكنني اآلن أحتسن.

ا، وتلقى »ديف« مكاملة  ا كنا نستقل سيارتنا معاً مؤخراً
تليفونية عن تغيير في توقيت أحد برامجنا التليفزيونية. 
وكانت القنــاة التي تعرض هذا البرنامــج هي أحد أفضل 
القنــوات بالنســبة لنا، ولم يعجب »ديف« هــذا التغيير. 
فبدأ يتضايق وســمعت نفسي أقول له: »ال تدع هذا األمر 
يضايقــك. ســوف ُينِجــح اهلل األمــر لألفضــل إذا صلينا 
ألجلــه«. لــم أحاول حتــى أن أكــون إيجابيــة، لكن هذه 
كانت استجابتي األولية. وأنا أندهش باستمرار من مقدار 
التغييــر الــذي يحدثــه اهلل فينا عندما نســتمر في الصالة 
والســماح له بالعمل في حياتنا. في هذا املوقف كنت أنا 
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التي أشجع زوجي اإليجابي، في حني أنه طوال حياتي كان 
هو الذي يشجعني. وهذا شعور طيب.

من �لو�صييائل �لتي جتعلنا نظل هادئن ور��صن وغر 

منزعجيين هو �أن نعرف كيييف »نلقي همنا على �لرب« 

)انظر 1 بطرس 5: 7(.

مــن الوســائل التي جتعلنــا نظل هادئــني وراضني وغير 
منزعجــني هــو أن نعرف كيــف »نلقي همنــا على الرب« 
)انظر 1 بطرس 5: 7( وأن نتجاوب مع كل موقف صعب 
بآية مثل رومية 8: 28»ونحن نعلم �أن كل �لأ�صياء تعمل 
مًعييا )داخل خطة( للخر للذين يحبون �هلل، �لذين هم 

مدعوون ح�صب ق�صده«.

هــذه اآلية تعلمنا كيف نتعامل مع كل أمر نواجهه في 
ا نحب اهلل ونريد أن نفعل  احلياة. وهو يعني أننا إذا كنا حقاً
ا أن نؤمن ـ بغض النظر عّما يحدث في  مشيئته، فيجب إذاً
حياتنــا ـ أن اهلل هــو املتحكــم في األمور وأنه ســيأخذ كل 
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ا خليرنــا. هناك ظروف معينة  األشــياء ويجعلها تعمل معاً
ا، لكن اهلل سيجعلها تعمل مع أمور  رمبا ال تبدو للخير دائماً
أخرى في حياتك لتخرج اخلير. اهلل إله صالح، ويستطيع 

ا. ا إيجابياً أن يأخذ حتى أسوأ املواقف ويخرج منها شيئاً

أؤمن أن )رومية 8: 28( هي مفتاح االستمتاع باحلياة 
اليــوم ومواجهة الغــد بثقة. ال ميكننــي أن أعدك بظروف 
ا، فالتحديات جــزء من احلياة.  تعجبــك أو تريحــك دائماً
لكننــي أؤمن أنه بغض النظر عن الظروف التي تواجهها، 
فــإذا كنــت تقول من قلبــك »أؤمن أن هذا األمر ســيعمل 
ا يا رب، لكنني أعلم  خليري. أنا ال أحب ما أشــعر به حالياً
أنك حتبني. أعلم أنني أريد مشيئتك، ولذلك أؤمن أن هذا 

سيعمل خليري«، فهذا بالضبط ما سوف يحدث.

اهلل يريدنــا أن نبقــى إيجابيني وفرحــني، مهما كانت 
الظــروف التي نواجهها. ألن فرح الرب هو قوتنا، )انظر 
نحميــا 8: 10(. وســبب أهميــة أن نكــون فرحــني في 
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التجارب هو أن التجارب والصعوبات تستنفذ قوتنا لكن 
الفــرح يرد قوتنا. فالضحكة التي من القلب جتعل اجلميع 
يشــعرون بتحسن. إذا سمحنا ألنفسنا أن ن�صتنفذ بدون 
إعادة شــحن للطاقة، ســيتمكن العدو مــن هزميتنا. لكن 
إذا كنا نحاربه بثمر الفرح، ســوف نتقوى ونســتطيع أن 

نتحمل املشقات ونحقق النصرة.

�إذ� �صييمحنا لأنف�صيينا �أن ُن�صييَتْنَفذ بدون �إعادة �صييحن 

للطاقيية، �صيييتمكن �لعييدو ميين هزميتنا. لكيين �إذ� كنا 

نحاربه بثمر �لفرح �صوف نتقوى ون�صتطيع �أن نتحمل 

�مل�صقات ونحقق �لن�صرة.

إن التعامل مع احلياة بأمانة وواقعية يحتم علينا أن نقبل 
فكرة أننا البد أن نواجه أوقات عصيبة. في )يوحنا 16: 
33( يقول يسوع »يف �لعامل �صيكون لكم �صيق )وجتارب 
وضغــوط وإحباط(، ولكيين ثقو� )تشــجعوا وتيقنوا وال 
تتزعزعــوا(: �أنا قد غلبت �لعامل )لقد جردته من قدرته 

على أن يؤذيكم وانتصرت عليه ألجلكم(«.
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مبعنــى أننا ميكننا أن نتيقن أننا ســنواجه صعوبات في 
ا ميكن أن نتشــجع، وهي طريقة أخرى  حياتنا، لكننا أيضاً
للتعبير عن معنى أن »نظل إيجابيني«، ألن يسوع قد جرد 
الضيــق من قدرتــه على أن يؤذينا. ال أعتقــد أن هذه اآلية 
ا، لكــن املواقف املؤملة ال  تعنــي أننا لن نتألــم أو نحزن أبداً
ميكن أن تســبب لنــا أي أذى دائم. تذكر أن كل األشــياء 
ا خليرنا. يجب أن نؤمن بذلك ونؤسس توجهاتنا  تعمل معاً

اإليجابية في احلياة على هذا احلق.

كلماتنا توؤثر على فرحنا

مثلما تســاعدنا التوجهات الذهنية اإليجابية على أن 
نســتمتع بحياتنا، هكذا الكلمات التــي نتكلم بها تؤثر 
ا على مســتوى الفرح الذي نختبره. )متى 12: 34  أيضاً
(يوضح ســبب صحــة هذه احلقيقــة فيقول: »من ف�صييلة 
�لقلييب يتكلييم �لفييم«. عندمــا منتلــئ بالفــرح والســالم 

والتفاؤل سوف نتكلم بكلمات تعكس هذه التوجهات. 



ـ 105 ـ

إذا أنصتنا ملا نقوله سوف ميكننا أن نتعرف على ما يجري 
داخل قلوبنا.

�إن كلماتنا لها قوة! فهي تعك�س �أحو�ل قلوبنا، وتوؤثر 

ا على قدرتنا �أن ن�صتمتع بحياتنا.  �أي�صً

إن كلماتنا لها قوة! فهي تعكس أحوال قلوبنا، وتؤثر 
ا على قدرتنا أن نستمتع بحياتنا. )أمثال 18: 20،  أيضاً
21( يوضــح هذه النقطة: »من ثمر فم �لإن�صييان َي�ْصييَبع 
بطنه )داخله(، من غلة �صييفتيه ي�صييبع )سواء باحلسن 

أو الــرديء(. �ملييوت و�حلييياة يف يييد �لل�صييان، و�أحباوؤه 
ياأكلون ثمره )للموت أو احلياة(«.

اختبــارات  ســنختبر  ســلبية،  بصــورة  تكلمنــا  إذا 
ســلبية. ومن الناحية األخــرى إذا تكلمنا بصورة إيجابية 
ا جيــدة وإيجابية حتدث فــي حياتنا. إذا  ســوف نرى أموراً
تكلمنا عن مشــكالتنا ســوف تبــدو مشــكالتنا وكأنها 
تكبــر وتصبــح أصعب في التعامل معهاـ  وسنشــعر نحن 
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باإلحبــاط واالكتئــاب. لكن إذا تكلمنا عــن قدرتنا على 
حتمــل مشــكالتنا والتغلــب عليها، ســوف جند أنفســنا 
، ونشــعر بالقــوة والثقة، ونســتطيع أن  نكتشــف حلوالاً
نعمــل على حل املشــكالت لتحقيق نتائــج إيجابية. ملاذا 
تعتبر هذه املبــادئ حقيقية؟ ألننا نأكل ثمر كلماتنا كما 
جــاء في )أمثــال 18: 21(. إن األفــكار التي نتفكر بها 

والكلمات التي نتكلم بها ميكنها أن تسمم فرحنا.

إذا كنا نريد أن نســتمتع بحياتنا، يجب أن نراقب ما 
نقوله ونختــار كلماتنا بعناية. )1بطرس 3: 10( يقول 
»لأن من �أر�د �أن يحب )يســتمتع بـ( �حلياة ويرى �أياًما 

ا أم ال(، فليكفف  �صاحلة )صاحلة ـ سواء كان ذلك ظاهراً

ل�صييانه عن �ل�صر و�صييفتيه �أن تتكلما باملكر«. ليس هناك 

مــا يوضح العالقة بني االســتمتاع باحلياة فــي كل يوم من 
حياتنا وبني الكلمات التي نتكلم بها أكثر من هذه اآلية. 
ا، ونتحدث عن األمور التي  ا إيجابياً نحتاج أن نتكلم كالماً
جتعلنــا ســعداء، ونســتخدم كلماتنا لتشــجيع اآلخرين، 
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ونرفض أن نتكلم بالشــر على اآلخرين أو نتكلم بسلبية 
على الظروف.

ا إلى )أمثــال 15: 23(: »لالإن�صييان فرح  انظــر أيضاً
بجييو�ب فمه و�لكلمة يف وقتها ما �أح�صيينها!« كلماتنا ال 

ا أن نستخدمها  جتلب الفرح لنا نحن فقط، لكننا ميكن أيضاً
ألغــراض إيجابية في حياة اآلخريــن. إذا حدث معك من 
قبــل أن تكلم شــخص ما إليك بالكلمــات الصحيحة في 
الوقــت الصحيح، فأنــت تعرف أن هــذه الكلمات ميكن 
ا  أن تغيــر نظرتك وتشــجعك على االســتمرار، بــل أيضاً
تؤثر على مســار حياتك. وألننا نحصد ما نزرعه، فكلما 
ا للناس من خالل كلماتنــا، زاد الفرح الذي  أعطينــا فرحاً

ا. نختبره نحن شخصياً

�سمم على �أن ت�ستمتع باحلياة

أريد أن أشــجعك على أن تصمم أن تستمتع بكل يوم 
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مــن حياتك عن طريق أن حتافظ علــى توجهك اإليجابي. 
ا إيجابية وفمــك لينطق  اســتخدم عقلــك ليفكــر أفــكاراً

بكلمات إيجابية.

��صييتخدم عقلك ليفكر �أفكاًر� �إيجابية وفمك لينطق 

بكلمات �إيجابية.

ا للحفاظ على إيجابيتك،  سيكون عليك أن تظل يقظاً
لكنك ميكنك أن تفعل ذلك. ففي اللحظة التي تشعر فيها 
ا، توقف واعمل تعديالاً في التوجهات.  أنك أصبحت سلبياً

ا مع اهلل. أفضل طريقة لفعل ذلك هي أن تقضي وقتاً

ا مع اهلل، حتــى إذا كان ذلــك يعني أن تغلق  فخــذ وقتاً
الباب على نفسك في دورة املياه لتنال حلظات من الهدوء 
والســالم وســط البيت املزدحم، أو أن جتلس في سيارتك 
أثناء ســاعة الغــداء وتقول لــه: »يا رب لقد بــدأت أفكر 
ا ســلبية. بدأت أشعر باإلحباط، وأريد أن أستسلم.  أفكاراً
اكشــف لي أين تكمــن املشــكلة، امنحني القــوة اآلن يا 
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رب. إذا كان هنــاك أمــر ما يجــب أن أراه فدعني أراه. إذا 
كان هناك تغيير أحتاج أن أقوم به، فســاعدني على ذلك. 
وامنحني قوتك ونعمتك ليكون لي إجتاه إيجابي فأفعل ما 
أحتــاج أن أفعله، وأفعله بفرح. أنتظرك يا رب ألنني أعلم 
أنك مصــدر كل عطية صاحلة في حياتي«. ال ترض مبجرد 
»محاولة« أن يكون لك توجه أفضل، لكن صِل ألجل هذا 

األمر.

ا مع اهلل رمبا يكشف لك ملاذا توقفت  وبينما تقضى وقتاً
عن االســتمتاع باحلياة في تلك اللحظة، أو ملاذا أصبحت 
ا. على سبيل املثال، رمبا يريك اهلل أن سبب فقدانك  ســلبياً
لتوجهك اإليجابي هو أن زميالاً لك في العمل حصل على 
ترقيــة كنت تريدها أنت. رمبا شــعرت بالغيــرة أو املرارة 
وبدأت األفكار السلبية تتكون بداخلك ألنك كنت تريد 
أن تترقــى لكنــك اآلن مضطــر أن تســتمر فــي وظيفتك 

القدمية.
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ا مثــل هذا ميكنك أن تقول:  عندما يظهر لك اهلل شــيئاً
»معك حق يا رب. أنا آسف، لن أشعر بالغيرة. بارك ذلك 
الشــخص يــا رب وامنحه حكمــة ونعمة ليــؤدي وظيفته 
اجلديــدة. أعــرف أن لديــك خطة حلياتي، وأعــرف أنه ال 
يوجد شيء سيمنع عني األمور الصاحلة التي قصدتها لي. 
أنا أختار أن أؤمن أن هذا األمر ســيعمل خليري. ومبا أنني 
لــم أحصل على هذه الترقية التي كنــت أريدها، فالبد أن 
ا أفضل تذخره لي. وســوف أنتظر هذا الشيء  لديك شــيئاً

بتوجه إيجابي«.

ا يزعجك باســتمرار.  ا شــيئاً رمبا يكشــف لك اهلل أيضاً
كشف لي اهلل ذات مرة أنني كنت أغضب من ابني ألنه لم 
ا بالدرجــة التي كنت أريدها. كنت أعرف أننا  يكن روحياً
نواجــه صعوبة في التوافق بعضنا مع بعض، لكنني بأمانة 
لــم أكــن أدري أنني كنت غاضبة منــه، وبالتأكيد لم أكن 
واعية أنني غاضبة ألنه ال يتناول حياته الروحية بالطريقة 
التي كنت أريدها، فأصبحت ســلبية جتاه ابني وأنا لم أكن 
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أعـرف حتى الســبب. لدرجة أنني كنت أشــعر بالغضب 
ملجرد وجـودي معه في غرفــة واحدة. لكن لكي يعرفـني 
اهلل  السبب، كان عليه أن يكشف لي املشـكلة احلقيقيـة. 
عندما رأيت احلق اســتطعت أن أقدم توبة هلل والبني، فزاد 
فرحي. األشياء املخفية في الظالم لها سلطة علينا، لذلك 
ال تخــش من أن تطلــب من اهلل أن يريك األمــر اخلطأ وأن 

تسير في نور ما يعلنه لك.

�لأ�صييياء �ملخفييية يف �لظالم لها �صييلطة علينا، لذلك 

ل تخ�س من �أن تطلب من �هلل �أن يريك �لأمر �خلطاأ 

و�أن ت�صر يف نور ما يعلنه لك.

أحد أصدقائي قال لي أنه في كل مرة يجد فيها نفســه 
مبــزاج ســيئ يعرف أن هــذا األمر لــه جذور، وفــي احلال 
يسأل اهلل ما هو هذا األصل. أحياناًا يكون السبب هو عدم 
ــا أخرى يكون الســبب خطية أخرى لم  الغفــران، وأحياناً
يتعــرف عليها ويحتاج أن يتوب عنهــا. رمبا تكون القلق 
ا هناك ســبب. وقد تعلَّم ال فقط أن  أو اخلــوف، لكن دائماً
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ا أن يبحث بشــدة كيف  يرفــض املزاج الســيئ لكــن أيضاً
انفتــح الباب لهــذا املزاج، وكيف ميكنــه أن يغير ما يلزم 
ليعود إلى الطريق الصحيح مع اهلل. الشخص الذي يتمتع 
بتوجهات إيجابية ال ميكن أن ينهزم، بل سيستمتع بحياته 
بغــض النظر عن أي شــيء. أدعوك أن تقــرر أن تطرد من 
حياتك التفكير السلبي والكالم السلبي اآلن. ومبجرد أن 
تفعل ذلك ســتجد نفسك تستمتع بحياتك اليوم وتنتظر 

ا. الغد بطرق جديدة متاماً
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