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الفصل األوَّ ل

ٌ
ُّ
أقل
قلق
ٌ
وإيمان أكثر

ِ
رياح بارد ٌة ال هيدأ صفريها.
هو
ٌ
ور ْعبٌ .
خوف منخف ُض الدَّ رجة .توت ٌُّر ُ

يقني َّ
ستأيت...دائم .فام األ َّيام املشمسة
أن واحد ًة ستأيت.
هو ليس عاصف ًة بل ٌ
ً

حذرك؛ فاهلدوء مؤ َّق ٌت
َّإل اسرتاحة .ليس بمقدورك االسرتخاء .ال يمك ُن أن يغ ُف َو ُ

ويدو ُم مدَّ ًة قصرية.

ٍ
ِ
ُّ
واحد أو اثنني أو عرشة .خلف
وجود
الشك يف
هو ليس رؤي َة ُد ٍّب ،بل هو
كل منعطف .إنَّه أمر حتمي .إنا مسأل ُة ٍ
كل شجرة .وراء ِّ
ِّ
وقت فقط حتَّى يقفز
ّ َّ
ٌ
ِ
ويلتهمك أنت وأرستَك وأصدقاءك َّ
وكل
ْش عن أنيابه،
الدب
َ
ُّ
ُ
خارج ال ِّظالل و َيك ُ
أموالك وبلدَ ك.
تعجز عن النَّوم َهبناء.
هناك مشكِلة! لذا
ُ

كثريا،
لست
َ
َ
تضح ُك ً

تع َّ
بالشمس.
وال تست َْم ُ

وال حتَّى تُص ِّفر بينام َّ
تتمشى.

ساذج؟’’.
وعندما يفعل اآلخرون ذلك ،ترمقهم بتلك النظرة التي تعني‘‘ :أأنت
ٌ
وقد ُتاطبهم ً
لع عىل الدراسات؟’’.
وتسمع
الص ُحف
التقارير وت َّط َ
َ
قائل‘‘ :أمل تقرأ ُّ
َ
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ِ
َ
ها َّ
الطائرات تسقط من السامء،
إن
والسوق املال َّي َة الصاعد َة* تتدهور،
سون إرهابم ،واألخيار ِ
واإلرهاب ُّيون ِ
ينقل َ
يامر َ
الفأس يف
أرشارا ،وستقع
بون
ُ
ً
َُ
ِ
ِّ
ص هناك ،واملسألة
حتم .ستُكتشف التفاصيل الصغرية .سوء
احلظ مرت ِّب ٌ
الرأس ً

ليس ْت َّإل مسأل َة وقت.
َ

كم ٌ
هائل من أسئلة ‘‘ماذا لو...؟’’ :ماذا لو مل أمتِّم صفق َة البيع؟
القلق هو ٌّ
ماذا لو مل أن َِل املكافأ َة املال َّية هناية العام؟ ماذا لو مل أمتكَّن من تسديد األقساط
املدرس َّية ألطفايل؟ ماذا لو ُ
ط ِرد أطفايل من

جراء ذلك؟ ماذا لو عدم إهناء دراستهم
املدرسة َّ
ٍ
عمل أو رشيك
كان السبب يف عدم حصوهلم عىل
حياة أو تكوين صداقات؟ ماذا لو انتهى املطاف

ُ
القلق هو كمٌّ هائل
من أسئلةِ
‘‘ماذا لو...؟’’

وجياعا؟
رشدين
ً
هبم ُم َّ
القلق ُذ ْع ٌر.
ُ

إنَّه ٌّ
دائم فوق لوح
شك
ٌ
وهاجس ،وحيا ٌة كئيبة بمخاوف َفظيعة .هو ترن ٌُّح ٌ
†
اإلعدام يف سفينة القراصنة.

نِص ُف َك خيشى األمور الس ِّيئة التي َّ
قصة ‘‘الدجاجة الصغرية’’
يتوهها ،كام يف َّ

مصطلحني باإلنكليز َّية ‘‘( ’’Bull Marketsسوق الثريان) يف إشارة إىل السوق املال َّية
الكاتب هنا
* استخد َم
َ
ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
الصاعدة املز َدهرة ،و‘‘( ’’Bear Marketsسوق الدببة) يف إشارة إىل السوق املتدهورة ،وانخفاض أسعار

األسهم (املرتجم).

للرهائن ُبغية ترهيبهم .فيها ُيق ِّيدُ القراصن ُة ذراع َِي األسري َّ
لئل
† لوح اإلعدام :هو طريقة إعدام القراصنة َّ
يستطيع السباحة ،و ُيدفع من فوق لوح اإلعدام بسيف القرصان حتَّى يسقط يف املاء (املرتجم).

ٌ
ٌ
وإيمان أكثر
أقل
قلق
ُّ
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متشائم جدًّ ا متا ًما مثل إيور§ (َّ .)Eeyore
إن السام َء
( ،‡)Chicken Littleونصفك اآلخر
ٌ
فعل كام ظن ِ
َّت الدَّ جاجة الصغرية ،وهي ت ُ
تَس ُقط ً
َسقط عليك أنت أكثر من البق َّية.
إحساس
قلقُ .ي ِّي ُم عليك
نتيج ًة لذلك أنت ٌ
ٌ
إحساس
بالرهبة ،وخيرتق قل َبك ويتو َّلدُ لديك
ٌ
َّ
ِ
غامض ح َ
يال األمور التي قد حتدث...ر َّبام حتدُ ُ
ث...
ٌ

يو ًما ما يف املستقبل.

ُ
ُ
الخوف ،اهرب!
َصرخ
ي
ُ
القلق:
يتساءل

‘‘ماذا لو...؟’’

خطرا ،يف حني خيت َِل ُق
القلق واخلوف َقريبان ،لكنَّهام َليسا توأ َمني؛ فاخلوف يرى ً

القلق ذلك اخلَطر.
ُ

القلق يف الن ِ
َّفس الشؤم
ُ
ُقرر املواجهة أو الفرار ،يف حني يو ِّلدُ
عند اخلوف ت ِّ
ِ
القلق
النبض
تتلوى يف فناء الدار ،أ َّما ُ
ُ
والكآبة .اخلوف هو ُ
اخلافق عندما ترى أفعى َّ
وت الذي ُي ِّذ ُرك :ال ِ
القدمني فوق العشب؛ فلر َّبام هناك
حايف
متش بتاتًا
الص ُ
فهو َّ
َ
َ
ٍ
مكان ما.
أفعى...يف
زج ما بني كلمة
يف اإلنكليز َّية ،تُعطي كلمة ‘‘القلق’’ تعري ًفا عن ذاهتا .هي َم ٌ

يت ‘‘شص’’ ( .)Xiousتعني كلمة ‘‘القلق’’ الشعور
‘‘القلق’’ ( )Angstواملقطع الصو ِّ
ِ
الصوت الذي ُيصد ُره املرء عند ُبلوغه
بعدم الراحة ،ويعني املقطع الصو ُّيت ‘‘شص’’
َ
خيفق قل ُبه رسي ًعا ،ويكاد
الدرجة العارشة من ُس َّلم النجاة يف أثناء اهلرب ،وعندها ُ
الشعبي األورو ِّپ ّي ،تتحدَّ ث بشأن دجاجة ظنَّت
قص ٌة من الرتاث
‡ الدجاجة الصغرية (َّ :)Chicken Little
ِّ
ألن ح َّب َة بلوط سق َط ْت عىل رأسها .صاد َف ْت حيوانات عدَّ ة ،وأخربهتم َّ
أن السامء ستقع؛ َّ
َّ
بأن السامء ستسقط.

القصة هو َّ
أن عىل اإلنسان
يسمع الذئب باخلرب ويدعو احليوانات لتختبئ يف ُجحره ويأكلها هناك .املغزى من َّ
َّأل ُيصدِّ ق َّ
عمم’’ أو
القصة ً
كل ما يسمع .وتُشري َّ
سمى ‘‘اضطراب القلق ا ُمل ِّ
أيضا إىل اضطراب يف علم النفس ُي َّ

‘‘اضطراب الدجاجة الصغرية’’ (املرتجم).

الدب ويني’’ ( .)Winnie-the-Poohإيور هو
§ إيور ( )Eeyoreهو شخص َّية كرتون َّية يف جمموعة قصص ‘‘ ُّ
متشائم وكئي ًبا (املرتجم).
محار ُيشت ََه ُر بكَونِه
ً
ٌ
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سم ُع هلا ُثه .وهذا ما يدفعني ألتساءل ما إذا كان الناس
األكسجني
ُ
ينقطع عنه ،و ُي َ
أشخاص مقطوعو الن ِ
َّفس بسبب قلق احلياة.
القلقون عىل هذه احلال:
ٌ

ُ
من املؤكَّد َّ
أنفاسنا .ويا ليته
يرسق
أن القلق
َ
يرسق ذلك فحسب! فهو يرسق نومنا وطاقتنا
أيضا .كتب ناظم املزمورَ ‘‘ :ل َت َغ ْر لِ ِف ْع ِل
وعافيتنا ً

القلق والخوف قريبان،
لكن َليسا َ
ْ
توأمَ ين.

للرقبة والفكَّني
رض َّ
َّ ِّ
الش’’ (مزمور  .)8 :37إنَّه ُم ٌّ
والظهر وحركة األمعاء .يمكن للقلق أن َ
ويرفع ضغط دمنا،
جيعل عيوننا تنتفض¶،
َ
نتائج القلق ،فعليك فقط أن تقر َأ نحو
ويس ِّبب
وتعرق اإلب َطني .لكي ترى َ
َ
الصداع ُّ
نصف األمراض يف مرج ٍع ط ِّب ٍّي.
ما من متعة يف القلق.

ِ
جرا َء القلقَ .وف ًقا للمعهد
عىل األرجح أنت أو
ٌ
شخص تعرفه يعاين جدِّ ًّيا َّ
ِ
للصحة النفس َّية (َّ ،)National Institute of Mental Health
اضطرابات
فإن
الوطني
َّ
ِّ
أمريكي
القلق ناهزت مستويات وبائ َّية .يف العام الواحد ،سيشعر نحو مخسني مليون
ٍّ
ِ
اضطرابات ٍ
قلق أخرى **.ستضيق أنفاسنا،
وأي
بآثار نوبات اهللع والرهاب ِّ
التجمعات ونتجنَّبها .اضطرابات القلق يف
وسنشعر بالتشويش والدُّ وار .سنخشى
ُّ
الواليات املتَّحدة هي ‘‘املشكلة النفس َّية األوىل عند النساء...والثانية خلف الكحول
واملخدِّ رات عند الرجال’’.

١

أهم أسبابه اإلجهاد والتوتُّر
اضطراب
¶ نفضة العني (ر َّفة العني) هي
ٌ
حركي يف العضالت املحيطة بالعنيُّ ،
ٌّ

(املرتجم).

الصحة العامل َّيةَّ ،
فإن االضطرابات النفس َّية يف انتشار
كثريا يف الدول العرب َّية؛ فوف ًقا ملن َّظمة
َّ
** ال ختتلف احلال ً
ٍ
جتاه ُلها .عالو ًة عىل ذلكَّ ،
فإن معدَّ الت
متزايد وبمستويات مرتفعة يف الدول العرب َّية ،لك ْن غال ًبا ما جيري ُ
املخصصة للعالج شحيحة (املرتجم).
عالج األشخاص واملوارد املال َّية
َّ

ٌ
ٌ
وإيمان أكثر
أقل
قلق
ُّ
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‘‘الواليات املتَّحدة هي اآلن أكثر دولة َقلقة يف العامل’’( ٢.هني ًئا لنا مجي ًعا!)
مكلف؛ إذ
إنجاز
أصبحت بال ُد النجوم واخلطوط†† بالد التوت ُِّر والرصاع .هذا
ٌ
ٌ
األمراض املرتبطة بالقلق الدول َة  300مليار دوالر سنو ًّيا ما بني فواتري
‘‘تُك ِّلف
ُ

ارتفاع استهالكنا لألدوية
عالج َّية وفقدان لإلنتاج َّية يف العمل .ويرافق ذلك
ُ
الضع َفني
ا ُملهدِّ ئة ،حيث َ
أنفق األمريك ُّيون ما بني عا َمي  1997و 2004م ،ما يفوق ِّ
ٍ
عالجات مضا َّدة للقلق مثل ‘‘زاناكس’’ ( )Xanaxو‘‘ڤاليوم’’ ( ،)Valiumحيث
عىل
ارتفع اإلنفاق من  900مليون دوالر إىل  2.1مليار دوالر’’ ٣.أشارت ‘‘جم َّلة
َ
اجلمع َّية الط ِّب َّية األمريك َّية’’ ()The Journal of the American Medical Association

ٍ
دراسة أكَّدت ارتفا ًعا ً
هائل يف نسبة االكتئاب .كان الناس من كا َّفة األعامر يف
إىل

مرات’’ من الناس يف اجليل السابق.
القرن العرشين ‘‘أكثر عرض ًة لالكتئاب بثالث َّ

٤

كيف ُيمكن أن حيدُ َ
ث ذلك؟ س َّياراتنا اليوم آمنة أكثر من السابق .لدينا الطعا َم
واملاء والكهرباء .ورغم وجود بعض أعامل الش َغب يف الشوارعَّ ،
فإن النَّاس ال
مدر ًجا ضمن رياضات األلعاب
يعيشون يف َخ َط ِر هجو ٍم وشيك .لك ْن لو كان القلق َ
األوملپ َّيةَ ،لربِ ْحنا امليدال َّية الذهب َّية!

َّ
تضمنت أكثر من مئتَي ألف
طلبنا يف املدارس يشعرون بذلك ً
أيضا .يف دراسة َّ
ٍ
طالب جديد ‘‘أشار َّ
الصحة النفس َّية واالستقرار
الطلب إىل انخفاضات دائمة يف
َّ
متوس ُط
الوجداين’’ ٥.كام قال الطبيب
يتعر ُض ِّ
النفيس روبرت ليهي (َّ ‘‘ :)Robert Leahy
ّ
ُّ

متوس ُط املرىض النفس ِّيني يف
تعرض له
ِّ
األطفال اليوم إىل مستوى القلق نفسه الذي َّ
مخسينيات القرن املايض’’ ٦.يملك األطفال ألعابا وثيابا وفرصا أكثر من أي وقتٍ
ِّ
ً
ً
ً
َّ
وقت مغادرهتم املنزل ،يكونون مك َّبلني أكثر من املومياء.
حيني ُ
آخر ،لكن عندما ُ
األمريكي ،واستخد َم املؤ ِّلف كلمة ‘‘’’Strife
†† النجوم واخلطوط ( )Stars and Stripesهي كناي ٌة عن العلم
ّ

َت هنا إىل ِصاع ،فصارت هناك تورية يف اإلنكليز َّية ما بني ‘‘ ’’Stripesو‘‘( ’’Strifeاملرتجم).
التي تُرمج ْ
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نحن متوتِّرون.
ملاذا؟ ما سبب القلق؟
األو ُل .تو َّقع الباحثون َّ
االجتامعي
أن ‘‘بيئ َة العامل ونظا َمه
التغيري هو السبب َّ
َّ
َ
حدث يف القرون
جراء التغيري الذي
تغيا أكثر يف األعوام الثالثني األخرية َّ
قد َّ
٧
تغي .التكنولوجيا واإلنرتنت متاحان .التحذيرات
الثالثة املنرصمة’’ .فكِّر يف ما َّ

احلراري واحلرب النوو َّية واهلجامت اإلرهاب َّية .لقد
املتزايدة حول االحتباس
ِّ
كل منَّا يف ِّ
ُج ِلبت التغيريات والتهديدات اجلديدة إىل حياة ٍّ
كل ثانية ،وذلك بسبب

اهلواتف الذك َّية وشاشات التلفاز واحلاسوب .يف أ َّيام والدَ ينا تنقل نرشات األخبار
نستوعب أزم ًة
ب األمر سوى دقائق .وحاملا
ُ
رب الكارثة ،واآلن ال يتط َّل ُ
املسائ َّية خ َ
ما ،وإذا بأخرى تت َب ُعها.

ٍ
سافر أسالفنا بقدر ما
عالو ًة عىل ذلك ،نحن نتن َّقل برسعة أعىل من ذي قبلَ .
ننتقل ما بني ٍ
هنارا .وماذا عنَّا؟ ُ
بتواقيت خمتلفة
مدن
َ
يستطيع احلصان أو اجلمل نق َلهم ً

حي .كان أجدا ُد أجدادنا يتو َّق َ
فون عن العمل ويستعدُّ ون
كام لو َّأنا
ُ
شوارع يف ّ

الشخيص،
للنَّوم عند مغيب الشمس .وماذا عنَّا؟ نحن نُش ِّغل األخبار ،واحلاسوب
ّ
ٍ
ٍ
مسلسل ُّ
َ
سنوات عدَّ ة
تابعت عىل مدى
(كل ذلك قبل النَّوم).
حدث
أو نشاهد َأ
ُ

نرشة أخبار العارشة .ما من يشء يضاهي الغرق يف النوم مبارش ًة بعد سامع قصص
القتل والكوارث.

وماذا عن هجمة التحدِّ يات الشخص َّية؟ ِ
يواج ُه كثريون منَّا حبس الرهن‡‡ ،أو

حيا من العمل.
رصا ًعا مع رسطان ،أو طال ًقا أو ترس ً

قرض ِ
حيبس’’ الرهن إذا ع ِ
َ
شخص عىل
حصل
‡‡ إذا
َجزَ
وره َن العقار ضامنًا للقرض ،فيجوزُ للدائن أن ‘‘ َ
ٌ
ٍ ُ
َِ
السداد (املرتجم).
املقت ُض عن َّ

ٌ
ٌ
وإيمان أكثر
أقل
قلق
ُّ
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تغيريات عدَّ ة .وجدَ ْت
مجيعنا دون استثناء نكرب يف العمر .وبمرور العمر تأيت
ٌ
ٍ
صورة لوجهه.
عمر الشخص بواسطة تقيي ِم
زوجتي تطبي ًقا عىل اهلاتف الن َّقال ُي ِّم ُن َ
لقد أخطأ الربنامج تقدير عمر زوجتي دينَلني ( )Denalynبخمسة عرش سنة أصغر.
أعدت املحاول َة
وقد أعجبها ذلك .وأخطأ يف تقدير عمري بخمس سنني أكرب .لذا
ُ
فتوقفت عن املحاولة قبل أن
ثم عرشة،
ُ
مر ًة أخرى .أضاف إىل عمري سبع سننيَّ ،
َّ

ُيعلن وفايت!

أحدُ هم َّ
األمر ليس
أن املؤمنني باملسيح مستَثنون من القلق .لك َّن
ر َّبام يعتقد َ
َ
كذلك .سبق وتع َّلمنا َّ
بالسالم
أن احلياة املسيح َّية هي حيا ُة سالم ،وعندما ال نشعر َّ
أيضا َّ
نفرتض َّ
بالذنْب جراء قلقنا.
أن املشكلة تكم ُن فينا .نشعر ليس فقط بالقلق ،بل ً
ٍ
ِ
ثم َّ
فرغة.
ونتيجة ذلك هي َّ
الذنْب املتواص َلني يف حلقة ُم َ
دوام ٌة من القلق َّ

يكفي َد ْفع املرء ِلن يصبح قل ًقا .يكفي دف ُعنا إىل التفكري يف ما لو كان الرسول
ً
ش ٍء’’ (فيل ِّبي.)6 :4
بولس
مفصول عن الواقع عندما كتب ‘‘ َل َ ْتت َُّموا بِ َ ْ

يال ٍ
أمور ّ
وستكون مجل ٌة مثل ‘‘كونوا َق ِلقني ِح َ
أقل’’ حتدِّ ًيا كاف ًيا .أو ً
مثل ‘‘كونوا

قلقني أ َّيام اخلميس فقط’’ .أو ‘‘كونوا قلقني يف أوقات املآيس القاسية فقط’’.

ٍ
لك ْن ال يبدو َّ
هتتموا بيشء .ال يشء ،بتاتًا.
أي
أن بولس ُيقدِّ م َّ
هامش لذلك .ال ُّ

هل هذا ما َعناه ح ًّقا؟ ليس متا ًما .كتب هذه اجلملة ،بحسب القواعد اللغة ،يف

زمن احلارض .ويعني هذا حال ًة من االستمرار َّية .هي حيا ٌة من القلق الدائم التي
يسعى بولس إىل معاجلتها .بحسب ترمجة لوكادو
املن َّقحة

()Lucado Revised Translation

تكون:

ألي ٍ
َ
أنفاسك،
يرسق
أمر يف احلياة بأن
‘‘ال تسمحوا ِّ
َ
وجيع َلك َق ِل ًقا عىل الدَّ وام’’ .ال مفر من و ِ
جود القلق،
ُ
َّ
اختياري.
لك َّن سج َن القلق
ّ

ال مف َّر من وُ جودِ
َّ
َ
سجن
لكن
القلق،
ّ
اختياري.
القلق
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شعور (لذا ال تق َل ْق ِح َ
يال قلقك) .لكن يمكن
القلق بحدِّ ذاته ليس خط َّية؛ فهو
ٌ
القلق إىل س ٍ
لوك آثم .عندما نُخدِّ ُر خماو َفنا بعضالت معدة بارزة أو باإلفراط
أن ُيفيض ُ
ُ
نعرض
ينفجر غض ُبنا كربكان كراكاتو ( ،§§)Krakatuعندما
يف ال َّطعام ،أو عندما
ُ
ُ

القلق السا ُّم ْ
ألن
أي شخص قد يشرتهيا ،عندها نقرتف خط َّي ًة .إذا أفىض ُ
خماوفنا عىل ِّ
َ
َ
َّ
َفطر القلوب ،فعندها
تتخل عن رشيك حياتك وهتمل أطفا َلك
وحتنث بعهودك وت َ
عليك احلذرَ .
فاح َ ِتزوا ألَ ْن ُف ِسك ُْم لِ َئ َّل َت ْث ُق َل ُق ُلو ُبك ُْم
قال يسوع املسيح هذه اجلملةْ ‘‘ :
ِف ُ
حلري ُة قل َبك؟
ال َي ِاة’’ (لوقا  .)34 :21هل أث َق ْ
...هو ِم ْ َ
لت ا َ
ابح ْث عن هذه العالمات:
َ

♦هل َّ
قل ضحكك عن السابق؟
ٍ
مشكالت يف ِّ
كل وعد؟
♦هل ترى

سلبي وانتقا ُدك متزايد؟
♦هل أفضل ما يص ُفك به َمن يعرفونَك هو أنَّك
ٌّ
تفرتض َّ
أمرا س ِّي ًئا سيحدث؟
♦هل
ُ
أن ً

اخلاصة للواقع؟
بج ْرعات من رؤيتك
َّ
مه َّية األخبار اجل ِّيدة ُ
♦هل ُت ِّفف وتق ِّلل من أ ِّ
ٍ
أحيان كثرية ،تكون راغ ًبا يف املكوث يف الرسير َ
بدل النهوض؟
♦يف
♦هل ت ِّ
يب؟
ُضخم
السلبي ُ
وت ِّم ُش اإلجيا ّ
َّ
ِ
ٍ
تعامل مع البرش لبق َّية حياتك؟
أي
♦لو ُأعط َيت الفرصة ،هل ستتجنَّب َّ

صديق أو ٌّد أن ُأ َع ِّر َ
لدي
إذا أجبت بنعم عىل معظم هذه األسئلة ،فيل
ٌ
فك إليهَّ .
ِ
ٍ
ِ
حب أن
يب لتقر َأ ُه .لقد
ُ
صنا صدي َقنيُ .أ ُّ
نص كتا ٌّ
ٌّ
قرأت كلامته َّ
مرات عدَّ ة حتَّى إنَّنا ْ
ِ
ٌ
ورات
أحدَ أشدِّ ال َّث
§§
بركان يقع يف جزيرة ‘‘راكاتا’’ ( )Rakataاإلندونيس َّية .كان ثورانُه عام 1883م َ

الربكان َّية يف التاريخ (املرتجم).

ٌ
ٌ
وإيمان أكثر
أقل
قلق
ُّ
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ُأ ِّ
جدار املتحف الذي
رش َح لك هذا املقطع من الكتاب املقدَّ س .جيب أن يعرض
ُ
يتضم ُن جدار َّيات ملقاطِ َع مشهور ًة مثل املزمور  23والصالة الر ِّب َّية ويوحنَّا ،16 :3
َّ
مقط ًعا من رسالة فيل ِّبي :8-4 :4
الر ِّب ك َُّل ِح ٍ
نيَ ،و َأ ُق ُ
ول َأ ْي ًضا :ا ْف َر ُحوا .لِ َي ُك ْن ِحلمك ُْم
‘‘ا ْف َر ُحوا ِف َّ
َم ْع ُرو ًفا ِعنْدَ َجِي ِع الن ِ
ش ٍءَ ،ب ْل ِف
الر ُّب َق ِر ٌ
َّاسَّ .
يب .ال َ ْتت َُّموا بِ َ ْ
ك ُِّل َش ٍء بِالصالة والدُّ ع ِ
اء َم َع ُّ
الشك ِْر ،لِ ُت ْع َل ْم طِ ْلبا ُتك ُْم َلدَ ى اهلل.
َ
َّ
ْ
ِ
وسال ُم اهلل ا َّلذي َي ُف ُ
َارك ُْم ِف
وق ك َُّل َع ْقلْ َ ،
ي َف ُظ ُق ُلو َبك ُْم َو َأ ْفك َ
َ
ِ
ِ
ِ
وعَ .أخ ًريا َأ ُّ َيا ِ
املس ِ
اإل ْخ َو ُة ك ُُّل َما ُه َو َح ٌّق ،ك ُُّل َما ُه َو َجل ٌيل،
يح َي ُس َ
ِ
ِ
ِ
ِ
س ،ك ُُّل َما صي ُت ُه
ك ُُّل َما ُه َو َعاد ٌل ،ك ُُّل َما ُه َو َطاه ٌر ،ك ُُّل َما ُه َو ُم ٌّ
هذ ِه ا ْفت ِ
َان مدْ حَ ،ف ِفي ِ
حسن ،إِ ْن كَان ْ ِ
َك ُروا’’.
َت َفضي َل ٌة َوإِ ْن ك َ َ ٌ
َ َ ٌ
أعداد بأربع وصايا تقود إىل ٍ
ٍ
وعد رائعَ ‘‘ :سال ُم اهللِ ا َّل ِذي َي ُف ُ
وق ك َُّل َع ْقل،
مخس
ُ
كاركُم’’ (ع.)٧ .
حي َف ُظ ُق ُلو َبك ُْم َو َأ ْف َ
الر ِّب ك َُّل ِحني’’ (ع.)٤ .
ْ
افرح بصالح اهلل‘‘ .ا ْف َر ُحوا ِف َّ

لوض ِع طلباتك لدَ ى اهلل‘‘ .ل ِ ُت ْع َل ْم طِ ْل َبا ُتك ُْم َلدَ ى
نفسك َ
ه ِّيئ َ
اهلل’’ (ع.)6 .
دع ِ
خماو َفك مع اهلل...‘‘ .بِروح ُّ
الشكْر’’ (ع.)6 .
ْ

َان مدْ حَ ،ف ِفي ِ
أمور صاحلة‘‘ .إِ ْن كَان ْ ِ
افتكر يف ٍ
هذ ِه
َت َفضي َل ٌة َوإِ ْن ك َ َ ٌ
ْ
ا ْفت ِ
َك ُروا’’ (ع.)8 .
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ِ
تكو ُن احلروف األوىل هلذه األفعال الفعل‘‘ :اهدأ’’ .لذا
فرحَ .ه ِّي ْئَ .د ْع .افتك ْرِّ .
ا ْ

واستخِ .
اطمئ َّن
َ

هل حتتاج ألن هتدأ ً
لست وحدَ ك .الكتاب
حتتاج إىل ذلك ،فأنت َ
قليل؟ إذا كنت ُ
ٍ
خاص َّي ُة
املقدَّ س يف قارئ ‘‘كيندل’’ ( )Kindleمن أمازون هو أكثر
كتاب تُستَخد ُم فيه ِّ

تظليل الكلامت .والعددان يف فيل ِّبي  7-6 :4مها أكثر مقط ٍع جرى تظليله 8.من
الواضح أنَّنا مجيعا نحتاج إىل كالم هيدِّ ئ من ر ِ
وعنا.
ُ
ً
َ
اهلل مستعدٌّ ليقدِّ م إلينا هذا الكالم.

َ
ُ
وتضحك أكثر غدً ا .ستُعيد صياغ َة
أفضل
ستنعم بنَو ٍم
برفقة اهلل ُمعينِ َك،
ُ
ِ
مواجهة خماوفك .ستتع َّلم الكيف َّية التي ُتدِّ ئ هبا من روعك ،وتنظر إىل
كيف َّية

أكاذيب الشيطانُ ،
األخبار الس ِّيئة بعدسات سيادة اهللُ ،
نفسك باحلقيقة.
وت ِّي َز
َ
وترب َ
ٍ
أدوات ملواجهة نَوبات القلق.
ُطور
ُ
ستكتشف حيا ًة تتم َّي ُز باهلدوء وت ِّ
بعض العمل منك .وأنا بالتأكيد
سيتط َّلب ذلك َ
ص من
ال
ُ
أهدف إىل ت َْرك انطباع أنَّه ُيمكن التخ ُّل ُ
القلق بح ٍ
سيتضمن شفا ُء
ديث بسيط .يف احلقيقة،
َ
َّ
اختصايص و/أو دواء.
اهلل لبعضكم مساعد ًة من
ٍّ

القلق بحدِّ ذاته ليس
خطيَّة؛ فهو شعو ٌر (لذا
يال قلقك).
ال تق َل ْق حِ َ

إذا َ
كان األمر كذلك ،فال تعتقد -ولو للحظة -أنَّك
مؤه ٍل أو
ب إىل اهلل أن ُيرشدَ ك إىل
مواط ٌن
اختصايص َّ
ساموي من الدرجة الثانية .اط ُل ْ
ٌّ
ٍّ
ٍ
العالج الذي حتتاج إليه.
طبيب ُيقدِّ م
َ
ليس ْت إراد ُة اهلل أن حتيا يف َق َل ٍق دائم .ليست إرادته أن
واملؤ َّكدُ اآلن هو هذاَ :
ٍ
تواج َه َّ
كل يو ٍم َ
خيطف
قلق
بخوف .لقد خل َقك
ُ
حلياة أفضل من تلك التي ُيالِ ُطها ٌ
إن لديه ً
وحري ٌة تُربِكُك؛ إذ َّ
فصل جديدً ا حلياتك .وهو مستعدٌّ لكتابته.
أنفاسكَ ،

ٌ
ٌ
وإيمان أكثر
أقل
قلق
ُّ
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عندي ذكرى ُم ِ
خبز ُّ
الذرة وخميض احلليب
فرح ٌة من أ َّيام الطفولة.
أحب أيب َ
َّ

ترعرعت يف إحدى بلدات غرب والية تكساس).
احلامض( .يمكنك تو ُّقع ِّأن
ُ
نحو الساعة العارشة من ِّ
كل ليلة ،تراه متس ِّل ًل نحو املطبخ ليفت َِّت قطع ًة من خبز
يقف عند الطاولة وهو يتناو ُله.
الذرة يف كأس من املخيضُ .

بعد ذلك يقوم بج ٍ
ولة عىل األبواب األمام َّية واخللف َّية ليتح َّق َق َّأنا ُمق َفلة .عندما
ُ َ
أن َّ
يطمئ ُّن َّ
كل يشء آمن ،يدخل غرف َة النوم الذي تشاركتُها مع أخي ويقول شي ًئا من

قبيلُّ ‘‘ :
ِّني اآلن’’.
كل يشء آمن ،يا أوالد .ناموا مطمئن َ

ِ
أكثر بكثري .هو ُي ِ
اجلزء األخري ،أرى َّ
ف عىل
وحينام أفكِّر يف هذا
رش ُ
أن اهلل ُي ُّبك َ
ِ
تفحص األبواب؛ فهو الباب .ما من يشء
ب حياتَك .ال حيتاج إىل ُّ
عاملك ،ويراق ُ
س َي ُ
عوق طريقك دون إذنه.

ُ
ليس ْ
إرادة هللا أن تحيا في َق َل ٍق
ت
َ
كل
دائم .ليست إرادته أن تواجهَ َّ
يوم َ
بخوف .لقد َ
ٍ
خلقك لحياةٍ أفضل
من تلك التي ُيخال ُِطها ٌ
ُ
يخطف
قلق
أنفاسك ،وحَ ٌ
يرة ُتر ِب ُكك؛
ً
إذ َّ
فصال جديدً ا لحياتك.
إن لديه
وهو مستع ٌّد لكتابته.
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ٍ
بانتباه ستسمعه يقولُّ ‘‘ :
بقوته
أص ِغ
كل يشء آمن .يمكنك أن تسرتيح اآلن’’َّ .
ِ
ف ‘‘ َسال َمه الذي َي ُف ُ
وق ك َُّل َع ْقل’’.
هتتم بيشء’’ ،واكتش ْ
‘‘لن َّ
أيب الساموي،
أنت انتهرت العواصفَّ .
َ
العواصف التي تواجهنا؟
تنتهر
هل ُ

أرحت قلوب التالميذَّ ،
قلت
لقد
هل هتدِّ ئ الفوىض التي فينا؟ َ
َ
ِ
إن عليهم َّأل خيافواْ .
وض َبتْنا
هلم َّ
قل لنا األمر ذاته .أهنَ َكتْنا خماو ُفنا َ َ
ُ
السكينة.
عواصف احلياة أو أذ َّلتْنا .يا رئيس السالم ،ه ْبنا َ
روح َّ
حاملا نقلب الصفحة من هذا الكتابَّ ،
تقلب ورق ًة جديد ًة
هل
ُ
كل منَّا؟ ِ
يف حياة ٍّ
أطفئ َسعري القلقَّ .
بث الشجاعة .نريدُ تع ُّل َم أن
أقل ِ
نقلق َّ
ونؤم َن أكثر.
َ

اسم يسوع املسيح ،آمني.
بِ ْ

