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الفصــل ١

رحلـتي نحو القناعــة

بينام ارمتت مرييديث منهارًة عىل كريسٍّ يف مطبخي، أعددُت نفيس لسامع 

ث  ة حياتها املأساويَّة. كانت قد طلَبِت االجتامع يب ُبغية التحدُّ ترديٍد لقصَّ

بشأن ما ميكنها أن تفعله لتصبح أكرث قناعة ورضا. كانت مرييديث بدون 

ن التقيُت بهم يوًما، حتَّى إنَّ مظهرها  أدىن شكٍّ الشخص األكرث سلبيَّة ممَّ

كان يبدو سلبيٍّا. 

ر فيه باستمرار، يظهر يف النهاية يف  إنَّ ما نحن عليه يف داخلنا؛ وما نفكِّ

كلامتنا وأفعالنا، وحتَّى يف سيامئنا. كانت وضعيَُّة جسم مرييديث وتعبري 

وجهها يبيِّنان بوضوح  أنَّها عاشت إعادة تفسريها الخاصِّ ملا جاء يف رسالة 

فيلبِّي ٨:٤ ’’خالصة القول يا مرييديث إنَّ كلَّ ما هو غري صحيح، كلُّ ما هو 

غري جليل، كّلُ ما هو غري عادل، كلُّ ما هو غري نقّي، كلُّ ما هو غري مّرس، 

ا، ففي هذه افتكري‘‘.  كلُّ ما صيته غري حسن، إْن كان رذيلًة وإْن كان ذمٍّ

كانت حياة مرييديث ترجمًة حيًَّة لتفكريها السلبّي. 

ومن دواعي السخرية، أنَّ نساًء كثرياٍت كنَّ ليبادلَنها حياتهنَّ يف لحظٍة 

الله  أنعم  فقد  باملأساويَّة.  توصف  أْن  عن  بعيدًة  حياتها  كانت  واحدة. 
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النحو  أنيق احتفظت به عىل هذا  الجيِّدة، وبقواٍم صغرٍي  ة  بالصحَّ عليها 

جديد  بأثاٍث  وحتَّى  رائَعني،  وبولَدين  أحبَّها،  وبزوٍج  مجهود،  أدىن  دون 

رًا بغية إسعادها.  اشرتاه زوجها مؤخَّ

قد  الله  أنَّ  رغم  بالسعادة  شعورها  عدم  سبب  عن  مرييديث  سألُت 

ٍد أطلقت شكاياتها بإسهاب:  منحها العديد من األشياء الجيِّدة. وبدون تردُّ

ا  أمَّ ه.  تستحقُّ إنَّها  بها.  ا  خاصٍّ بيًتا  أرادت  لقد  منزالً.  الله  يعطها  مل  أوَّالً، 

العديدة. نعم،  إنَّه يحبُّها، ولكنَّها مل تدرك من قبل أخطاءه  زوجها- نعم، 

َرين (مل يكن عيلَّ أن  كان ولداها رائَعني، ولكنَّهام كانا سلبيَّني أيًضا ومتذمِّ

ن السبب!) أخمِّ

كانت مرييديث كحصاٍن ُوضَعت عىل عينيه َغامَمتان، ال يرى إالَّ الطريق 

القذر املمتدَّ أمامه. مل ترفع نظرها يوًما نحو األعىل إىل الله، أو مل تعدَّ يوًما 

الربكات التي منحها الله إيَّاها. كانت تحوز منظورًا ضبابيٍّا غري واضٍح، وعادَة 

سة.  َخط والتربُّم غري املقدَّ السَّ

تبدأ القناعة مبنظوٍر أبدّي

بينام كانت مرييديث عىل يقني من أنَّ حياتها كانت صعبة، فقد كانت 

ا سلسلًة طويلًة من الشدائد والضيقات. غري أنَّ إيلال حازت  حياة إيلال حقٍّ

سًة‘‘ وهي القناعة. كانت رؤيتها واضحًة، وكانت تعيش مبنظور  ’’عادًة مقدَّ

أبدّي. 

الكلمة   توحي  وبسرت،  لقاموس  وفًقا  منظور؟  بكلمة  أعنيه  الذي  ما 

بعالقتها  األشياء  رؤية  عىل  القدرة  الواضحة،  الرؤية  ن،  ’’التمعُّ مبعنى 

يَّتها النسبيَّة‘‘. أودُّ اعتبار املنظور كطريقة النظر إىل األمور.  الصحيحة بأهمِّ
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لذا فاملنظور األبديُّ هو طريقة الله يف النظر إىل األمور. عندما نحوز منظور 

الله، نرى حياتنا ونقيِّم ما هو مهمٌّ من وجهة نظره هو. وهذا ما فعلته 

إيلال. 

ة  أفريقيا ملدَّ إيلال مع زوجها وأوالدها كمرَسلٍة بني األقزام يف  خدمت 

اثنتني وخمسني سنًة. لقد تركت وطنها وأهلها وكلَّ ما كان مألوًفا لديها. إنَّ 

كلمة بدائيَّة قارصٌة عن وصف ظروف حياتها يف حرِّ أدغال أفريقيا الالذع 

وأجهزة  الكهرباء  ألنَّ  سبيًال  الراحة  إىل  تعرف  مل  إيلال  أنَّ  غري  ورطوبتها. 

فقط.  ُحلٍم  مجرَّد  كانت  األخرى  الحديثة  الراحة  ووسائل  الهواء  تكييف 

كانت مترُّ أيَّاٌم يكون فيها الجوُّ حارٍّا ال يطاق، إىل درجة تضطرُّها إىل نقل 

تجاوز ١٢٠ درجة  قدرته عىل  لعدم  املنزل  داخل  إىل  الجوِّ  مقياس حرارة 

م.  فهرنهايتيَّة (نحو ٥٠ درجة مئويَّة) من دون أْن يتحطَّ

استطاعت  كيف  بًة  متعجِّ إيلال،  ابنة  وهي  ميمي،  صديقتي  تساءلت 

والدتها أن تفعل هذا، إذ عاشت حياة الرضا والقناعة يف حني كانت أوضاع 

رًا  ر ويشكو. اكتشفت ميمي مؤخَّ معيشتها كفيلًة بجعل أقوى األقوياء يتذمَّ

ة بكثري. فقد َعرثَت يف  يًَّة من الذهب والفضَّ كنزًا دفيًنا،  شيًئا نفيًسا أكرث أهمِّ

دفرت يوميَّاٍت قديٍم يخصُّ والدتها عىل وصفٍة للقناعة: 

ر من أمٍر ما، وال حتَّى من الجّو.  ال تسمحي لنفسك أبًدا بالتذمُّ

ري نفسك أبًدا يف أيَّة ظروٍف أخرى أو يف أيِّ مكاٍن آخر.  ال تتصوَّ

ال تقارين أبًدا نصيبك بنصيب آخرين.

ال تسمحي لنفسك أبًدا بأن تتمنَّي لو كاَنِت األمور مختلفة. 
ري أنَّ [الغَد] لله وليس لنا.١ ري أبًدا بالغد؛  بل تذكَّ ال تفكِّ

لقد طغت كلامتها عىل مشاعري وأفكاري؛ بل وأشعرتني بالخجل. كيف 

�

�

�

�
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منها،  يقطر  العرق  كان  حني  الجوِّ  حالة  من  ر  تتذمَّ أالَّ  إيلال  بإمكان  كان 

وحني كانت رطوبة الهواء وركودته مينعانها من النوم؟  ما الذي جعل مجال 

اهتاممها اليوميِّ مختلًفا إىل هذا الحدِّ عن مجال اهتامم مرييديث؟ يكمن 

زَتني عىل األبديَّة. إنَّ جميع أيَّامها  الرسُّ يف قول إيلال األخري: كانت عيناها مركِّ

مت كلَّ أيَّامها إليه. وألنَّ كلَّ غٍد من أيَّام حياتها  اآلتية هي ملٌك لله. لقد قدَّ

اليوم.  تحيا  أن  يف  ُحرًَّة  كانت  فقد  القادرَتني،  الله  َيدِي  بني  ُمستكيًنا  كان 

عادَة  لتحوز  تنمَو  وأن  بخيارات صحيحة،  تقوم  أن  من  فيوٍم  يوًما  متكنت 

سة. كان تركيز إيلال تركيزًا أبديٍّا، وقادها هذا الرتكيز إىل القناعة  القناعة املقدَّ

والرضا األبديَّني. 

القناعة تصدر من الداخل

امتلكت إيلال نفًسا راضيًة، وسالًما مستقالٍّ عن ظروفها. يبني معظمنا 

رضاه وقناعته عىل أساس الظروف واملشاعر أو عىل أساس أشخاٍص آخرين. 

غري أنَّ القناعة والرضا الحقيقيَّني منفصالن عن ظروفنا. إنَّهام حالٌة متعلِّقٌة 

بالقلب، ال حالًة متعلِّقًة بالظروف. 

شعريٍّ  بأسلوٍب  شكسبري  يصف  السادس‘‘،  هرني  ’’امللك  مرسحيَّة  يف 

القناعَة والرضا الداخليَّني. يلتقي ملٌك يجول البالد بحرَّاس طرائد وُيعِلمهم بأنَّه 

ملك. فيسأله أحدهم: ’’ولكن إْن كنَت ملًكا، فأين تاجك؟‘‘ فيجيبه قائًال:

إنَّ تاجَي يف قلبي ال عىل رأيس؛

ًعا مباٍس وأحجاٍر هنديٍَّة مثينة، ليس مرصَّ

وال ميكن أن ُيرى؛ فتاجي ُيدعى القناعة 

هو تاٌج نادرًا ما يتمتَّع بامتالكه امللوك.٢ 
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كم امرأًة تعرفينها تلبس هذا التاج الذي ُيدعى ’’القناعة‘‘؟ ميكنِك عىل 

ي عىل أصابع يٍد واحدة. ولكن إْن سألُتك عن عدد النساء  األرجح أن تعدِّ

رًة شاكيًة، فلسوف  ن يُحْزَن روًحا مضطربًة أو نفًسا متذمِّ اللوايت تعرفيهنَّ ممَّ

ين! مع أنَّ  تنفد منِك عىل األرجح أصابع اليَدين والقدَمني مًعا وأنت تعدِّ

القناعة أمٌر نادر الوجود، فإنَّه أمٌر ممكن. 

سر* القناعة

يقول بولس الرسول يف رسالته إىل أهل فيلبِّي كالًما مذهًال. 

ليس أينِّ أقول من جهة احتيـاٍج فإينِّ قد تعلَّمُت أن 

وأعرف  ضـع  أتـَّ أن  أعرف  فيه.  أنا  مبا  مكتفًيا  أكون 

أيًضا أن أستفضل. يف كلِّ شــيٍء ويف جميع األشياء قد 

بُت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص.  تدرَّ

يني. أستطيــع كـلَّ يشٍء يف املسيح الذي يقوِّ

(فيلبِّي ١١:٤-١٣)

اآليات.  ـُُظهر كم هي مذهلة هذه  ي بولس  نظرٍة عىل حياة  إلقاء  إنَّ 

كانت حياته حافلًة بكلِّ يشٍء ما عدا الظروف اإليجابيَّة. كتب إليهم هذه 

الرسالة بينام كان قابًعا يف ظلمة زنزانٍة موحشٍة، دون مرافَق صحيٍَّة، ودون 

تدفئٍة أو أجهزة تدريب- وهي عنارص تعدُّ جزًءا من سجوننا األمريكيَّة. كان 

مقيًَّدا إىل أحد الحرَّاس، وكان وحيًدا. أنا واثقٌة بأنَّه تساءل ما إذا كان كلُّ ما 

ا.  قام به من أجل املسيح مهامٍّ حقٍّ

عاش بولس حياًة صعبًة إىل أقىص الحدود: ُرضِب حتَّى كاد ميوت، وكان 

ُيساء فهمه باستمرار، وُهجر من ِقَبل أصدقائه، مل تكن حياته مثاليًَّة وميكن 
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م بها؛ ومع ذلك قال: ’’فإينِّ قد تعلَّمُت أن أكون مكتفًيا مبا أنا فيه‘‘.  التحكُّ

أنَّه ميكن تعلُّم القناعة. ويعني أيًضا أنَّ  ق! إذ يعني هذا  إنَّه أمٌر ال ُيصدَّ

بإمكاننا- أنِت وأنا- أن نتعلَّم كيف نصبح قانعَتني مبا لدينا. 

جميع  يف  قنوًعا  يكون  أن  تعلُّمه  بشأن  الرائع  ترصيحه  بولس  ألحق 

إنَّ   .(١٣:٤ فيلبِّي  (انظري  ذلك  تحقيق  إىل  ل  التوصُّ كيفية  برسِّ  الظروف 

اليونانيَّة عىل  اللغة  عِن  ُتقتَبس، مرتجمٌة حرفيٍّا  ما  كثريًا  التي  اآلية،  هذه 

[عىل  قادرًا  يجعلني  بالذي  أيَّ يشٍء  أواجه  أن  أستطيع  ’’أنا  التايل:  النحو 

فعل هذا]‘‘. هل تساءلِت يوًما ملاذا تلت هذه اآلية مبارشًة كلامت بولس 

الواضحة والجريئة حول القناعة؟ يعرتف بولس بأنَّ مصدر الرضا والقناعة 
تهام هو الله نفسه.٣ املسيحيَّني وقوَّ

لة لديَّ هي تلك التي قام بها عامل اللغة  إنَّ ترجمة فيلبِّي ١٣:٤ املفضَّ

اليونانيَّة الراحل كينيث فويست. 

يفَّ  ة  القوَّ يبثُّ  الذي  ذاك  يف  األشياء  كلِّ  يف  قويٌّ  أنا 
باستمرار.٤

ة  بالقوَّ نا  الظروف، يقدر املسيح عىل مدِّ كلِّ األوقات، ويف جميع  يف 

ق القناعة  التي نحتاجها لنكون قانعات، وهو مستعدٌّ للقيام بذلك. تتحقَّ

ة املسيح، وكذلك نفيس وروحي. تعني  حني يترشَّب جسدي الضعيف قوَّ

يستخلص. يف  أن  أو  إىل؛  يترسَّب  أن  أن ميأل؛  أن يسكب؛  يترشَّب:  عبارة 

ـِّس كيس شاي األعشاب يف املاء املغّيل، أشهد عمليَّة  كلِّ صباٍح حني أغط

الترشُّب. 

ننا الله من أن نكون قانعات؟  إنَّه يبثُّ القناعة فينا من خالل  كيف ميكِّ
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نا. متاًما كام يصبح طعم الشاي  كلمته. وحني تتغلغل إىل أذهاننا، فإنَّها تغريِّ

ة أطول، كذلك نصبح أكرث رًضا وقناعًة  زًا وقويٍّا عندما نرتكه ينتقع مدَّ مركَّ

الله والسامح لها بالترسُّب داخل حياتنا،  ن كلمة  ـُميض وقًتا يف متعُّ حني ن

ة إيَّانا لنكون مثله.  مغريِّ

م إ� القناعة  من التحك*

رت  بدأت رحلتي نحو القناعة منذ خمسة عرش عاًما مضت عندما تبخَّ

عِن  األساليب  هذه  َفت  توقَّ اتَّبعتها.  التي  البارعة  م  التحكُّ أساليب  جميع 

العمل ألنَّ الحياة أصبحت خارج السيطرة. حينذاك بدأ اثنان من أوالدي 

’’بالسري يف مرحلة املراهقة‘‘ لكن يف االتِّجاه الخاطئ. 

الثانويَّة،  املرحلة  يف  طالبًة  كنُت  عندما  ملتزمًة  مسيحيًَّة  رصُت  لقد 

قة إىل تنشئة أوالدي يف بيٍت مسيحّي. وكان لديَّ منظوٌر غري  وكنُت متشوِّ

صحيح، إِذ اعتقدُت بأنَّني إْن دفعُت األمور ’’الصحيحَة‘‘ (الله، وكلمة الله) 

طي  يف أوالدي، فإنَّهم سيحبُّون الله ويطيعونه بشكٍل آّيل. وملَّا بدا أنَّ مخطَّ

مل ُيكلَّل بالنجاح، اضطرب قلبي وُأِصبُت باالكتئاب.

عندما أخربُت صديقًة يل مبخاويف، علَّقت قائلًة: ’’أنِت تحبِّني أن يكون 

م  ر التحكُّ ا من األمور التي يتعذَّ كلَّ يشٍء تحت السيطرة، وهناك الكثري جدٍّ

بها يف حياتِك‘‘. مل أفهم حينها ما الذي كانت تعنيه. فأنا يف النهاية أثق بالله. 

لقد كنُت مرَسلًة، وكنُت أنال أجرًا لقاء ثقتي بالله. فام الذي َعَنْته بقولها 

’’إنَِّك تحبِّني أن يكون كلُّ يشٍء تحت السيطرة‘‘؟ 

عندما أنظر إىل الوراء، أدرك أنَّني كنُت راغبًة فعًال يف أن أثق بالله، ولكنَّ 

ا يف بعض األحيان. عندما كان يتحرَّك ببطٍء كالحلزون  الله كان بطيًئا جدٍّ
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رُت ال شعوريٍّا أنَّه بحاجٍة إىل مساعديت. إنَّني أدرك أنَّ  -كام كنُت أعتقد- قرَّ

هذا القول قد يبدو تجديًفا. فالله ال يحتاج إىل مساعدتنا. ومع ذلك، حني 

لت ملعالجة (العبارة األصحُّ هي ’’للتالعب بـ‘‘ ولكنَّ كلمة معالجة تبدو  تدخَّ

أقلَّ وطأًة) الظروف أو لتنظيم شؤون الناس، كانت أفعايل تقول: ’’ أنَت، يا 

الله، ال تقوم مبا أعتقُد أنَّه ينبغي أن يتّم، ولهذا، سوف أساعدك يف القيام 

ي بنا إىل القلب  بذلك‘‘. إنَّ ’’مساعدتنا لله يف القيام بعمله‘‘ هي التي تؤدِّ

م مبا يحدث، فإنَّنا نحيد بأبصارنا  املضطرب. عندما نسيطر ونحاول أن نتحكَّ

ز أنظارنا عىل ظروفنا وأحوالنا.  عِن الذي يسيطر عىل كلِّ يشء، ونركِّ

هناك آيتان كانتا ترشدانني خالل تلك األيَّام، وقد حفظتهام عن ظهر 

دت أن أعيش مبوجب ما جاء فيهام. اآلية  قلب، وكتبتهام عىل قلبي، وتعهَّ

األوىل:

كلِّ  عىل  [املسيطر  الوحيد  العزيز  املبارَك  هو  الله... 

األشيـاء]@ ملك امللوك وربُّ األرباب.

(١تيموثاوس ١٥:٦)

م بحيايت؟ إنَّه  لُت الحقائق التي وردت يف هذه اآلية: َمن الذي يتحكَّ تأمَّ

مني هو؟ املبارَك. يف العبارات التي قالها الالهويتُّ  الله. أيُّ نوع من املتحكِّ

املعروف جي. آي. باكر(J. I. Packer) : ’’القناعة بشكٍل أسايسٍّ هي مسألة 

لنا ما يرسله الله من يده إلينا، وألنَّنا نعرف أنَّه صالح، فإنَّ ما يبعث به  تقبُّ

إلينا بالتايل هو صالٌح أيًضا‘‘.٥  

يف  توِضح  ال  ’’الوحيد‘‘  كلمة  أنَّ  ذلك  للتوضيح،  اآلية  إىل  املربََّعني  القوسني  بني  ما  أُضيَف    @
الرتجامت العربيَّة املعنى املقصود منها يف اليونانيَّة. وسرَيُِد هذا املصطلح ’’املبارك املسيطر‘‘ مرَّاٍت 

ة يف الكتاب ضمن هذا الفصل ويف فصول أخرى (النارش). عدَّ
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اآلية الثانية كانت:

الربُّ نصيب قسمتي وكأيس. أنت قابُض قرعتي.

(مزمور ٥:١٦)  

إليزابيث إليوت (Elisabeth Elliot) هذه  طرَحِت املتكلِّمُة واملؤلِّفة 

الخاطرة التي تبعث عىل التفكري بشأن ما جاء يف املزمور ٥:١٦، وإليِك ما 

قالت:

ًا لحيايت. إنَّ كلَّ مـا يحدث  ال أعـرف أعظـم منه ميرسِّ

إنَّ  القول  أميكننا  ذلك؟  العقـل  أيرفض  ًنا.  معيَّ يكون 

ِسَم‘‘ لنا  هنـــاك أشيــاًء تحدث لنا ال تنتمي إىل ما ’’قـُ

أتوجد  إليـها، وذاك الينتمـي‘‘)؟  ينتمي  (’’هـذا  مبحبَّة 

أشيـاٌء إًذا خارجٌة عن نطـاق سيطرة الله القادر عىل كلِّ 

يشء؟ إنَّ كـلَّ قسمٍة قد قيست وُضبطت ألجل مصلحتي 

األبديَّة. حني أقبـل مبا ُقِسم يل، ُتلغـى لحظتئٍذ الِخيارات 

واالتِّجاهات  بكثري،  أسهل  القرارات  وتصبح  األخرى، 

يفوق  بشكٍل  هادًئا  قلبي  يصبح  َثمَّ  ومن  ا،  جدٍّ أوضح 
الوصف. القلب الهادئ يقنع مبـا يعطيه الله.٦

عرفت إيلال، املرأة العزيزة التي كانت مرَسلًة إىل أفريقيا، أنَّ عىل شخٍص 

اًم‘‘ بحياتها يف هذا العامل الذي خرج عن نطاق السيطرة.  ما أن يكون ’’متحكِّ

وألنَّها اختارت أن تـَدع الله ليكون هو املسيطر بدالً منها، فقد كاَنِت امرأًة 

قانعًة وراضية. 
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الهوت كأس الشاي 

فْلنُعْد إىل الوراء إىل تشابهنا الجزيئِّ يف ما يتعلَّق بالشاي. لقد عنيَّ الله 

ا كنَّا كأًسا أثريَّة قدمية،  كلَّ واحدٍة منَّا لتكون كوب شاٍي مميَّزًا وفريًدا. رمبَّ

ا رأينا أنفسنا ككأٍس لالستعامل  رُِسمت عليها وروٌد أنيقٌة يف إطاٍر ذهبّي. ورمبَّ

عٌة بعض اليشء. أو ميكن أن نكون  اليوميِّ  ذات فائدة، ولكنَّ حوافها متصدِّ

كأًسا متينًة ذات سطٍح خشٍن وبنيٍة قويَّة، غري قابلٍة للكرس، وميكن أن تدوم 

زمًنا طويًال. 

ر أنَّها الكأس األفضل لنا. إنَّ قسمتنا  ُثمَّ ميأل الله كأسنا بقسمتنا التي يقرِّ

ونصيبنا هام كياننا الجسديُّ والعاطفّي، قدراتنا، وظروفنا، أدوارنا يف الحياة 

وعالقاتنا. 

بستان  يف  يسوع  الربَّ  رَن  أتتذكَّ كأسنا.  يف  ُسِكب  ما  أحياًنا  يعجبنا  ال 

ع إىل الله قائًال: ’’يا أبتاه  الجثسيامين؟ حني رأى اآلالم التي سيعانيها، ترضَّ

إرادتك‘‘  بل  إراديت  ال  لتكن  ولكن  الكأس،  هذه  عنِّي  ُتجيز  أْن  شئَت  إْن 

(لوقا ٤٢:٢٢). أمسك يسوع مبِقبض كأسه ورفعها إىل الله وقال: ’’إنَّني أقبل 

ن من رشب هذه الكأس‘‘.  تك يك ما أمتكَّ قسمتي. بثَّ يفَّ قوَّ

إنَّ لكلِّ كأٍس مقبضاً- سواٌء أَُصِنعت من الخزف الصينيِّ األنيق، أم كانت 

اريَّة خشنَة امللمِس. وضع الله قسمتنا يف كأسنا. إنَّ علينا أن نختار،  آنيًة فخَّ

أقبل  قائالت: ’’إنَّني  إليه  ونرفعها  ِمقبضها  الكأس من  أن منسك هذه  ا  إمَّ

بقسمتي؛ أقبل هذه الكأس‘‘، أو أن نقرِّر تحطيمها إىل قطٍع صغريٍة قائالت: 

يناسبني وال  الذي  بالحجم  ليست  الكأس  إنَّ هذه  أرفض قسمتي.  ’’إنَّني 

م بحيايت بنفيس‘‘.  ُيعجبني ما قد وضعَت فيها. إنَّني سأتحكَّ
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رحلتي نحو القناعة

لقد  كلِّها.  املهيمنة عىل ظروف حياتنا  الله  القناعة هي قبول سيطرة 

كان من املذلِّ بالنسبة إيلَّ أن ُأضطرَّ إىل أْن أقول لله: ’’لقد حاولُت أن أثق 

يت قِد امتزج بتلك الثقة‘‘.  بك، ولكنَّ جزًءا كبريًا من قوَّ

ة التالية التي تدور حول راهَبني عىل أن أنظر نظرًة  لقد ساعدتني القصَّ

صحيحًة إىل سيطريت مقابل سيطرة الله.  

زيـت‘‘،  إلـى  بحاجٍة  ’’إنَّني  قديـاًم:  راهـب  قـال 

ولهذا زرع شتلَة زيتون. وصلَّـى قائـــًال: ’’إنَّها بحاجٍة 

ترشب  أن  ة  الغضَّ جـذورُها  تستطيـع  حتَّى  مطـٍر  إىل 

وتعلو.  يارّب، أرِسل مطرًا خفيًفا‘‘. فأرسـل الله مطرًا 

لطيًفا. وصىلَّ الراهب قائًال: ’’يا رّب، إنَّ شجرييت بحاجٍة 

ة  أشعَّ أرِسل  أصيلِّ  إليك  َمن  يا  ربُّ  يا  الشمس.  إىل 

بني  من  منسـابًة  الشمس  ة  أشعَّ فأشـرقت  الشمس‘‘. 

نسيجها  يغلِّف  صقيًعا  أرِسل  ’’يـارّب،  النديَّة.  الغيوم 

الشجرية  انتصَبِت  حـدث،  ما  وانظر  يه‘‘.  ويقوِّ الرقيق 

متأللئًة بغـالٍف جليدّي، ولكنَّها ماتت أثناء الليل. 

األخوة  أحد  صومعة  الراهب  قصد  وعندها، 

الرهبــان، وقـصَّ عليـه خربتـه الغريبة. فقال له: ’’أنا 

أيًضا زرعُت شتلًة صغريًة، أَتدري؟ لقـد مَنَـت بشكـٍل 

جيِّـد. غري أنَّني عهدُت بها إىل إلهها. فهو الذي خلقـها 

ويعرف أكثـر من شخٍص مثلـي ما هـي بحاجٍة إليه. 

د أيَّة وسائل. صلَّيُت  ومل أضـع رشًطا واحًدا. ومل أحـدِّ
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كان  إْن  إليه،  بحاجٍة  هي  ما  أرِسل  رّب،  يا  قائـًال: 

عاصفًة أم شمًسا مرشقًة، ريًحا ، مطرًا أم صقيًعا. أنت 
َمن خلقتها وأنت َمن يعرفها‘‘.٧

لقد عجزُت عن أْن أجعل الله موضع ثقتي ألنَّني حاولُت بكلِّ قواَي أْن 

أفعل هذا. قد تكونني مثيل، أو قد تكونني عىل العكس منِّي متاًما، يف الجهة 

األخرى من الطيف. 

لقد أخفقِت يف جعل الله موضع ثقتِك عن غري وعي. إنَّ حياتِك خارجٌة 

عن نطاق السيطرة، ولهذا تستسلمني. من املستحيل أن تدريك الغاية من 

عِن  ني  تكفِّ وهكذا  وراضية،  قانعًة  تكوين  أن  املستحيل  من  وأكرث  الحياة، 

ا يبذل قصارى جهده يف املحاولة، أو  املحاولة وتستسلمني. إنَّ معظمنا إمَّ

ة  أنَّه يتخىلَّ عِن املحاولة. ويف كلتا الحالَتني، فإنَّنا نفتقد الله- نفتقد إىل القوَّ

التي يبثُّها فينا والتي تقودنا إىل القناعة والرضا. 

الشبيهَة  املرأَة  أخذ  كيف  الله.  مع  رحلتي  ة  قصَّ هو  الكتاب  هذا  إنَّ 

إنَّ  الثاين.  بالراهب  الشبيهة  املرأة  لتصبح  تنمو  وجعلها  األوَّل  بالراهب 

د يف  رحلتي مستمرَّة. وهي مغامرة مثرية!  لقد غدا الله النَّفـَس الذي يرتدَّ

ته كلَّ يوم.  يت. وهو يبثُّ يفَّ مقدرته وقوَّ صدري، وهو فرحي وعباديت وكلُّ قوَّ

لقد أراح قلبَي املضطرب. 

إنَّني أدعوِك إىل مرافقتي يف رحلتي ليك تنمي يف فهمِك ملعنى القناعة 

يتغريَّ منظورِك إىل ظروفِك، ونفسِك، وأدوارِك،  أن  الحقيقيَّة، وكيف ميكن 

وعالقاتِك؛ وليك َتَري كيف ميكن لحواجز القلق والجشع والرتكيز الخاطئ 

أن متنعك مِن امتالك قلٍب قانٍع وراٍض. 

فوق  سيحملك  الذي  الثقة  جرس  اكتشاف  إىل  أدعوِك  إنَّني  وأخــريًا، 
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نت من  التي متكَّ الوحيدَة  املرأَة  إيلال  القناعة والرضا. ليست  الحواجز إىل 

أمرًا  القناعة  تحسب  والتي  العزمية،  املثبَّطَة  مرييديث  إنَّ  القناعة.  تعلُّم 

مستحيًال، ميكنها أن تتعلَّم. أنا أستطيع أن أتعلَّم، وكذلك أنِت أيًضا ميكنِك 

أن تتعلَّمي. 

وعندما تتعلَّمني رسَّ القناعة، فلسوف تَريَن الله مبنظوٍر جديد. وسوف 

وربُّ  امللوك  ملُك  األشياء،  كلِّ  عىل  املسيطر  املبارك  أنَّه  قلبِك  يف  تدركني 

األرباب. 

 



٢٤

ألينا

البقالة  مخزن  بام،  بام  يف  ندور  ونحن  املشرتيات  عربة  دفعنا 

ل لديَّ يف مدينة فيينا بالنمسا. إىل جانب سيفوي وألربتسون،  املفضَّ

فإنَّ بام بام ينقصه الكثري؛ ولكن لدى مقارنته باملخازن البولنديَّة 

ر  الصغرية الضيِّقة ذات األرفف الفارغة، فإنه كان مكاًنا ساحرًا يتوفَّ

فيه كلُّ يشء.  

البضائع  ع  وتنوُّ بكميَّة  مبهوَرين  وهرنيك،  ألينا   ، رفيقيَّ كان 

ص  ’’املخصَّ األسنان  معجون  ألينا  التقطت  عندما  املوجودة. 

لألطفال‘‘ من فوق الرفِّ اُملثقل بالبضائع شعرُت بالغثيان. وبينام 

بام  بام  الشعور. كان  ازداد هذا  نتابع جولتنا حول املخزن،  نحن 

يبدو لعينيَّ األمريكيََّتني يف العادة، مكاًنا ال يفي بالغرض املطلوب، 

ولكنَّني رأيُت الوفرة اليوم من خالل أعينهام البولنديَّة. 

الواسع،  بيتَي  الغداء يف  نتناول  كنَّا  ويف وقٍت الحق، عندما 

حني  يف  الوفرة  هذه  قبول  ميكنهام  كيف  وهرنيك  ألينا  سألُت 

وجود  ال  حيث  بولندا  إىل  يوَمني  بعد  سيعودان  أنَّهام  يعرفان 

ٍص لألطفال!  ملعجون أسنان، ناهيك عن عدم وجود واحٍد مخصَّ

لن أنىس أبًدا ما قالته ألينا: ’’ليندا، لقد تعلَّمنا أن نستمتع بالوفرة 

حني نكون هنا، ولكنَّنا نعرف أنَّنا نستطيع أن نكون باملثل راضني 

الرسول  بولس  كلامت  مألت  بولندا‘‘.  يف  بالقليل  متاًما  وقانعني 

أن  فيه...  أنا  مبا  مكتفًيا  أكون  أن  تعلَّمت  قال: ’’قد  عقيل حني 

أستفضل وأن أنقص‘‘. 



رحلـتي نحو القناعــة

٢٥

لقد دفعُت عرباٍت كثريًة يف بام بام بعد ذلك، ولكنَّ نظريت إىل 

ت. لقد أصبحُت أرى اآلن من خالل عيون بولنديَّة،  األمور قد تغريَّ

وكان ذلك بركًة يل ومصدَر اتِّضاع.  


	Untitled


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




