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ل  الفصل األوَّ

قلٌق أقلُّ

وإيماٌن أكثر
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ٌر وُرْعب. رياٌح باردٌة ال هيدأ صفريها. رجة. توتُّ هو خوٌف منخِفُض الدَّ

املشمسة  ام  األيَّ فم  أنَّ واحدًة ستأيت. ستأيت...دائًم.  يقنٌي  بل  ليس عاصفًة  هو 
إالَّ اسرتاحة. ليس بمقدورك االسرتخاء. ال يمكُن أن يغُفَو حذُرك؛ فاهلدوء مؤقٌَّت 

ًة قصرية. ويدوُم مدَّ

اثنني أو عرشة. خلف  أو  ، بل هو الشكُّ يف وجوِد واحٍد  هو ليس رؤيَة ُدبٍّ
يقفز  حتَّى  فقط  وقٍت  مسألُة  ا  إنَّ حتمّي.  أمٌر  إنَّه  منعطف.  كلِّ  وراء  شجرة.  كلِّ 
الدبُّ خارَج الظِّالل وَيْكرِشُ عن أنيابه، ويلتهُمك أنت وأرسَتك وأصدقاءك وكلَّ 

أموالك وبلَدك.

هناك مشكِلة! لذا تعجُز عن النَّوم هَبناء.

لسَت تضَحُك كثرًيا،
مس. وال تسَتْمتُع بالشَّ

ى. ر بينم تتمشَّ وال حتَّى ُتصفِّ

وعندما يفعل اآلخرون ذلك، ترمقهم بتلك النظرة التي تعني: ‘‘أأنت ساذٌج؟’’. 
ُحف وتسمَع التقاريَر وتطَّلَع عىل الدراسات؟’’. وقد خُتاطبهم قائاًل: ‘‘أمل تقرأ الصُّ
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تتدهور،  الصاعدَة*  املاليََّة  والسوَق  السمء،  من  تسقط  الطائراِت  إنَّ  ها 
يف  الفأُس  وستقع  أرشاًرا،  ينقِلبوَن  واألخيار  إرهاهَبُم،  يمِرسوَن  واإلرهابيُّون 
واملسألة  هناك،  مرتبٌِّص  احلظِّ  سوء  الصغرية.  التفاصيل  سُتكتشف  حتًم.  الرأِس 

ليَسْت إالَّ مسألَة وقت.

البيع؟  ‘‘ماذا لو...؟’’: ماذا لو مل أمتِّم صفقَة  القلق هو كمٌّ هائٌل من أسئلة 
األقساط  ن من تسديد  أمتكَّ مل  لو  ماذا  العام؟  املاليَّة ناية  املكافأَة  أَنِل  مل  لو  ماذا 

من  أطفايل  ُطِرد  لو  ماذا  ألطفايل؟  املدرسيَّة 
اء ذلك؟ ماذا لو عدم إناء دراستهم  املدرسة جرَّ
كان السبب يف عدم حصوهلم عىل عمٍل أو رشيك 
املطاف  انتهى  لو  ماذا  أو تكوين صداقات؟  حياة 

دين وجياًعا؟  هبم ُمرشَّ

القلُق ُذْعٌر.

لوح  فوق  دائٌم  ترنٌُّح  هو  َفظيعة.  بمخاوف  كئيبة  وحياٌة  وهاجٌس،  شكٌّ  إنَّه 
اإلعدام يف سفينة القراصنة.†

الصغرية’’  ‘‘الدجاجة  ة  قصَّ يف  كم  ها،  يتوهَّ التي  السيِّئة  األمور  خيشى  نِصُفَك 

ة ‘‘Bull Markets’’ )سوق الثريان( يف إشارة إىل السوق املاليَّة  *  استخدَم الكاتُب هنا مصطلَحني باإلنكليزيَّ
أسعار  وانخفاض  املتدهِورة،  السوِق  إىل  إشارٍة  يف  الدببة(  )سوق   ’’Bear Markets‘‘و املزَدِهرة،  الصاعدة 

األسهم )املرتجم(.
هائن ُبغية ترهيبهم. فيها ُيقيُِّد القراصنُة ذراَعِي األسري لئالَّ  †   لوح اإلعدام: هو طريقة إعدام القراصنة للرَّ

يستطيع السباحة، وُيدفع من فوق لوح اإلعدام بسيف القرصان حتَّى يسقط يف املاء )املرتجم(.

القلُق هو كمٌّ هائل
من أسئلِة

‘‘ماذا لو...؟’’
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ا متاًما مثل إيور§ )Eeyore(. إنَّ السمَء  )Chicken Little(‡، ونصفك اآلخر متشائٌم جدًّ
جاجة الصغرية، وهي َتسقُط عليك أنت أكثر من البقيَّة. َتسُقط فعاًل كم ظنَِّت الدَّ

إحساٌس  عليك  خُييُِّم  قلٌق.  أنت  لذلك  نتيجًة 
إحساٌس  لديك  ُد  ويتولَّ قلَبك  وخيرتق  هبة،  بالرَّ
غامٌض ِحياَل األمور التي قد حتدث...ربَّم حتُدُث...

يوًما ما يف املستقبل.

القلق واخلوف َقريبان، لكنَّهم َليسا توأَمني؛ فاخلوف يرى خطًرا، يف حني خيَتِلُق 
القلُق ذلك اخلَطر.

الشؤم  النَّفِس  يف  القلُق  ُد  يولِّ حني  يف  الفرار،  أو  املواجهة  ر  ُتقرِّ اخلوف  عند 
ا القلُق  ى يف فِناء الدار، أمَّ والكآبة. اخلوف هو النبُض اخلافُق عندما ترى أفعى تتلوَّ
هناك  فلربَّام  العشب؛  فوق  القدَمني  حايَف  بتاًتا  متِش  ال  ُرك:  ُيذِّ الذي  وُت  الصَّ فهو 

أفعى...يف مكاٍن ما.

كلمة  بني  ما  َمزٌج  هي  ذاهتا.  عن  تعريًفا  ‘‘القلق’’  كلمة  ُتعطي  ة،  اإلنكليزيَّ يف 
‘‘القلق’’ الشعور  )Xious(. تعني كلمة  ‘‘شص’’  )Angst( واملقطع الصويتِّ  ‘‘القلق’’ 
بعدم الراحة، ويعني املقطع الصويتُّ ‘‘شص’’ الصوَت الذي ُيصِدُره املرء عند ُبلوغه 
الدرجة العارشة من ُسلَّم النجاة يف أثناء اهلرب، وعندها خيفُق قلُبه رسيًعا، ويكاد 

ث بشأن دجاجة ظنَّت  ٌة من الرتاث الشعبيِّ األوروپِّّي، تتحدَّ ‡   الدجاجة الصغرية )Chicken Little(: قصَّ
ة، وأخربهتم بأنَّ السمء ستسقط.  أنَّ السمء ستقع؛ ألنَّ حبََّة بلوط سقَطْت عىل رأسها. صادَفْت حيوانات عدَّ
ة هو أنَّ عىل اإلنسان  يسمع الذئب باخلرب ويدعو احليوانات لتختبئ يف ُجحره ويأكلها هناك. املغزى من القصَّ
م’’ أو  ى ‘‘اضطراب القلق امُلعمِّ ة أيًضا إىل اضطراب يف علم النفس ُيسمَّ ق كلَّ ما يسمع. وُتشري القصَّ أالَّ ُيصدِّ

‘‘اضطراب الدجاجة الصغرية’’ )املرتجم(.
§   إيور )Eeyore( هو شخصيَّة كرتونيَّة يف جمموعة قصص ‘‘الدبُّ ويني’’ )Winnie-the-Pooh(. إيور هو 

محاٌر ُيشَتَهُر بَكونِه متشائًم وكئيًبا )املرتجم(.

َيصرُخ الخوُف، اهرب!
يتساءل القلُق:
‘‘ماذا لو...؟’’
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الناس  إذا كان  ما  ينقطُع عنه، وُيسَمُع هلاُثه. وهذا ما يدفعني ألتساءل  األكسجني 
القلقون عىل هذه احلال: أشخاٌص مقطوعو النَّفِس بسبب قلق احلياة.

ليته  ويا  أنفاَسنا.  يرسُق  القلق  أنَّ  د  املؤكَّ من 
وطاقتنا  نومنا  يرسق  فهو  فحسب!  ذلك  يرسق 
لِِفْعِل  َتَغْر  ‘‘اَل  املزمور:  ناظم  كتب  أيًضا.  وعافيتنا 
ني  والفكَّ قبة  للرَّ ُمرضٌّ  إنَّه   .)8  :37 )مزمور   ’’ ِّ الرشَّ

والظهر وحركة األمعاء. يمكن للقلق أن جيعَل عيوننا تنتفض¶، ويرفَع ضغط دمنا، 
ق اإلبَطني. لكي ترى نتائَج القلق، فعليك فقط أن تقرَأ نحو  ويسبِّب الصداَع وتعرُّ

. نصف األمراض يف مرجٍع طبِّيٍّ

ما من متعة يف القلق.

للمعهد  َوفًقا  القلق.  اَء  جرَّ ا  يًّ ِجدِّ يعاين  تعرفه  شخٌص  أو  أنت  األرجح  عىل 
ة النفسيَّة )National Institute of Mental Health(، فإنَّ اضطراباِت  الوطنيِّ للصحَّ
القلق ناهزت مستويات وبائيَّة. يف العام الواحد، سيشعر نحو مخسني مليون أمريكيٍّ 
أنفاسنا،  ستضيق  أخرى.**  قلٍق  اضطراباِت  وأيِّ  والرهاب  اهللع  نوبات  بآثار 
عات ونتجنَّبها. اضطرابات القلق يف  وار. سنخشى التجمُّ وسنشعر بالتشويش والدُّ
الواليات املتَّحدة هي ‘‘املشكلة النفسيَّة األوىل عند النساء...والثانية خلف الكحول 

رات عند الرجال’’.1 واملخدِّ

¶   نفضة العني )رفَّة العني( هي اضطراٌب حركيٌّ يف العضالت املحيطة بالعني، أهمُّ أسبابه اإلجهاد والتوتُّر 
)املرتجم(.

ة العامليَّة، فإنَّ االضطرابات النفسيَّة يف انتشار  **   ال ختتلف احلال كثرًيا يف الدول العربيَّة؛ فوفًقا ملنظَّمة الصحَّ
الت  متزايٍد وبمستويات مرتفعة يف الدول العربيَّة، لكْن غالًبا ما جيري جتاُهُلها. عالوًة عىل ذلك، فإنَّ معدَّ

صة للعالج شحيحة )املرتجم(. عالج األشخاص واملوارد املاليَّة املخصَّ

القلق والخوف قريبان، 
لكْن َليسا توَأَمين.
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مجيًعا!(  لنا  )هنيًئا  العامل’’.2  يف  َقلقة  دولة  أكثر  اآلن  هي  املتَّحدة  ‘‘الواليات 
إذ  مكلٌف؛  إنجاٌز  هذا  والرصاع.  ِر  التوتُّ بالد  واخلطوط††  النجوم  بالُد  أصبحت 
فواتري  بني  ما  ا  سنويًّ دوالر  مليار   300 الدولَة  بالقلق  املرتبطة  األمراُض  ‘‘ُتكلِّف 
لألدوية  استهالكنا  ارتفاُع  ذلك  ويرافق  العمل.  يف  لإلنتاجيَّة  وفقدان  عالجيَّة 
عَفني  ئة، حيث أنفَق األمريكيُّون ما بني عاَمي 1997 و 2004م، ما يفوق الضِّ امُلهدِّ
ة للقلق مثل ‘‘زاناكس’’ )Xanax( و‘‘ڤاليوم’’ )Valium(، حيث  عىل عالجاٍت مضادَّ
ة  ‘‘جملَّ أشارت  دوالر’’.3  مليار   2.1 إىل  دوالر  مليون   900 من  اإلنفاق  ارتفَع 
  )The Journal of the American Medical Association( ’’اجلمعيَّة الطبِّيَّة األمريكيَّة
الناس من كافَّة األعمر يف  دت ارتفاًعا هائاًل يف نسبة االكتئاب. كان  إىل دراسٍة أكَّ
ات’’ من الناس يف اجليل السابق.4 القرن العرشين ‘‘أكثر عرضًة لالكتئاب بثالث مرَّ

كيف ُيمكن أن يُدَث ذلك؟ سيَّاراتنا اليوم آمنة أكثر من السابق. لدينا الطعاَم 
ال  النَّاس  فإنَّ  الشوارع،  يف  الشَغب  أعمل  بعض  وجود  ورغم  والكهرباء.  واملاء 
يعيشون يف َخَطِر هجوٍم وشيك. لكْن لو كان القلق مدَرًجا ضمن رياضات األلعاب 

األوملپيَّة، لَربِْحنا امليداليَّة الذهبيَّة!

نت أكثر من مئَتي ألف  بنا يف املدارس يشعرون بذلك أيًضا. يف دراسة تضمَّ طالَّ
واالستقرار  النفسيَّة  ة  الصحَّ يف  دائمة  انخفاضات  إىل  ب  الطالَّ ‘‘أشار  جديد  طالٍب 
ُط  ُض متوسِّ الوجدايّن’’.5 كم قال الطبيب النفيسُّ روبرت ليهي )Robert Leahy(: ‘‘يتعرَّ
النفسيِّني يف  ُط املرىض  ض له متوسِّ القلق نفسه الذي تعرَّ اليوم إىل مستوى  األطفال 
وقٍت  أيِّ  من  أكثر  وفرًصا  وثياًبا  ألعاًبا  األطفال  يملك  املايض’’.6  القرن  مخسينيَّات 

آخر، لكن عندما ينُي وقُت مغادرهتم املنزل، يكونون مكبَّلني أكثر من املومياء.

 ’’Strife‘‘ هي كنايٌة عن العلم األمريكّي، واستخدَم املؤلِّف كلمة )Stars and Stripes( النجوم واخلطوط   ††
ة ما بني ‘‘Stripes’’ و‘‘Strife’’ )املرتجم(. التي ُترمَجْت هنا إىل ِصاع، فصارت هناك تورية يف اإلنكليزيَّ
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نحن متوتِّرون.

ملاذا؟ ما سبب القلق؟

العامل ونظاَمه االجتمعيَّ  ‘‘بيئَة  أنَّ  الباحثون  توقَّع  ُل.  األوَّ السبب  التغيري هو 
القرون  يف  حدَث  الذي  التغيري  اء  جرَّ األخرية  الثالثني  األعوام  يف  أكثر  ا  تغريَّ قد 
. التكنولوجيا واإلنرتنت متاحان. التحذيرات  ر يف ما تغريَّ الثالثة املنرصمة’’.7 فكِّ
لقد  اإلرهابيَّة.  واهلجمت  ة  النوويَّ واحلرب  احلراريِّ  االحتباس  حول  املتزايدة 
ُجِلبت التغيريات والتهديدات اجلديدة إىل حياة كلٍّ منَّا يف كلِّ ثانية، وذلك بسبب 
ام والَدينا تنقل نرشات األخبار  اهلواتف الذكيَّة وشاشات التلفاز واحلاسوب. يف أيَّ
املسائيَّة خرَب الكارثة، واآلن ال يتطلَُّب األمر سوى دقائق. وحاملا نستوعُب أزمًة 

ما، وإذا بأخرى تتَبُعها.

ل برسعٍة أعىل من ذي قبل. سافَر أسالفنا بقدر ما  عالوًة عىل ذلك، نحن نتنقَّ
يستطيع احلصان أو اجلمل نقَلهم ناًرا. وماذا عنَّا؟ ننتقُل ما بني مدٍن بتواقيَت خمتلفة 
ون  ويستعدُّ العمل  عن  يتوقَّفوَن  أجدادنا  أجداُد  كان  حّي.  يف  شوارُع  ا  أنَّ لو  كم 
ل األخبار، واحلاسوب الشخيّص،  للنَّوم عند مغيب الشمس. وماذا عنَّا؟ نحن ُنشغِّ
ة  النَّوم(. تابعُت عىل مدى سنواٍت عدَّ أو نشاهد َأحدَث مسلسٍل )كلُّ ذلك قبل 
نرشة أخبار العارشة. ما من يشء يضاهي الغرق يف النوم مبارشًة بعد سمع قصص 

القتل والكوارث.

يات الشخصيَّة؟ يواِجُه كثريون منَّا حبس الرهن‡‡، أو  وماذا عن هجمة التحدِّ
صاًعا مع رسطان، أو طالًقا أو ترسًيا من العمل.

‡‡    إذا حصَل شخٌص عىل قرٍض وُرِهَن العقار ضمًنا للقرض، فيجوُز للدائن أن ‘‘يبَس’’ الرهن إذا َعِجَز 
داد )املرتجم(. ُض عن السَّ املقرَتِ
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ة. وجَدْت  مجيعنا دون استثناء نكرب يف العمر. وبمرور العمر تأيت تغيرياٌت عدَّ
ُن عمَر الشخص بواسطة تقييِم صورٍة لوجهه.  ال خُيمِّ زوجتي تطبيًقا عىل اهلاتف النقَّ
لقد أخطأ الربنامج تقدير عمر زوجتي دينَلني )Denalyn( بخمسة عرش سنة أصغر. 
وقد أعجبها ذلك. وأخطأ يف تقدير عمري بخمس سنني أكرب. لذا أعدُت املحاولَة 
ًة أخرى. أضاف إىل عمري سبع سنني، ثمَّ عرشة، فتوقفُت عن املحاولة قبل أن  مرَّ

ُيعلن وفايت!

ليس  األمَر  لكنَّ  القلق.  من  مسَتثنون  باملسيح  املؤمنني  أنَّ  أَحُدهم  يعتقد  ربَّم 
الم  كذلك. سبق وتعلَّمنا أنَّ احلياة املسيحيَّة هي حياُة سالم، وعندما ال نشعر بالسَّ
ْنب جراء قلقنا.  نفرتض أنَّ املشكلة تكمُن فينا. نشعر ليس فقط بالقلق، بل أيًضا بالذَّ

ْنب املتواِصَلني يف حلقٍة ُمفَرغة. امٌة من القلق ثمَّ الذَّ ونتيجة ذلك هي دوَّ

يكفي َدْفع املرء أِلن يصبح قلًقا. يكفي دفُعنا إىل التفكري يف ما لو كان الرسول 
ٍء’’ )فيلبِّي4: 6(. وا بَِشْ بولس مفصواًل عن الواقع عندما كتب ‘‘اَل هَتَْتمُّ

‘‘كونوا  مثاًل  أو  كافًيا.  ًيا  أقّل’’ حتدِّ أموٍر  ِحياَل  َقِلقني  ‘‘كونوا  مثل  وستكون مجلٌة 
ام اخلميس فقط’’. أو ‘‘كونوا قلقني يف أوقات املآيس القاسية فقط’’. قلقني أيَّ

وا بشء. ال يشء، بتاًتا.  م أيَّ هامٍش لذلك. ال هتتمُّ لكْن ال يبدو أنَّ بولس ُيقدِّ
يف  اللغة،  القواعد  بحسب  اجلملة،  هذه  كتب  متاًما.  ليس  ا؟  حقًّ َعناه  ما  هذا  هل 
التي  الدائم  القلق  من  حياٌة  هي  ة.  االستمراريَّ من  حالًة  هذا  ويعني  احلارض.  زمن 

لوكادو  ترمجة  بحسب  معاجلتها.  إىل  بولس  يسعى 
تكون:   )Lucado Revised Translation( املنقَّحة 
‘‘ال تسمحوا أليِّ أمٍر يف احلياة بأن يرسَق أنفاَسك، 

وام’’. ال مفرَّ من ُوجوِد القلق،  وجيعَلك َقِلًقا عىل الدَّ
لكنَّ سجَن القلق اختيارّي.

ال مفرَّ من ُوجوِد
القلق، لكنَّ سجَن 

القلق اختيارّي.
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القلق بحدِّ ذاته ليس خطيَّة؛ فهو شعوٌر )لذا ال تقَلْق ِحياَل قلقك(. لكن يمكن 
ُر خماوَفنا بعضالت معدة بارزة أو باإلفراط  أن ُيفيض القلُق إىل ُسلوٍك آثم. عندما ُنخدِّ
نعرُض  عندما   ،§§)Krakatu( كراكاتو  كربكان  غضُبنا  ينفجُر  عندما  أو  الطَّعام،  يف 
خماَوفنا عىل أيِّ شخص قد يشرتهيا، عندها نقرتف خطيًَّة. إذا أفىض القلُق السامُّ ألْن 
تتخىلَّ عن رشيك حياتك وهتمل أطفاَلك وحتنَث بعهودك وَتفطَر القلوب، فعندها 
زوا ألَْنُفِسُكْم لَِئالَّ َتْثُقَل ُقُلوُبُكْم  عليك احلذر. قاَل يسوع املسيح هذه اجلملة: ‘‘فاْحرَتِ

يِف...ُهوِم احْلََياِة’’ )لوقا 21: 34(. هل أثَقلْت احلَريُة قلَبك؟

ابَحْث عن هذه العالمات:

♦ هل قلَّ ضحكك عن السابق؟	

♦ هل ترى مشكالٍت يف كلِّ وعد؟	

♦ هل أفضل ما يصُفك به َمن يعرفوَنك هو أنَّك سلبيٌّ وانتقاُدك متزايد؟	

♦ هل تفرتُض أنَّ أمًرا سيًِّئا سيحدث؟	

♦ ة للواقع؟	 يَّة األخبار اجليِّدة بُجْرعات من رؤيتك اخلاصَّ هل خُتفِّف وتقلِّل من أهِّ

♦ يف أحياٍن كثرية، تكون راغًبا يف املكوث يف الرسير بدَل النهوض؟	

♦ ُش اإلجيايّب؟	 م السلبيَّ وهُتمِّ هل ُتضخِّ

♦ لو ُأعطَيِت الفرصة، هل ستتجنَّب أيَّ تعامٍل مع البرش لبقيَّة حياتك؟	

فَك إليه. لديَّ  إذا أجبت بنعم عىل معظم هذه األسئلة، فيل صديٌق أودٌّ أن ُأَعرِّ
نا صديَقني. ُأحبُّ أن  ة حتَّى إنَّنا ِصْ اٍت عدَّ نصٌّ كتايبٌّ لتقرَأُه. لقد قرأُت كلمتِه مرَّ

الثَّوراِت  أشدِّ  أَحَد  1883م  عام  ثوراُنه  كان  اإلندونيسيَّة.   )Rakata( ‘‘راكاتا’’  جزيرة  يف  يقع  بركاٌن     §§
الربكانيَّة يف التاريخ )املرتجم(.
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الذي  املتحف  يعرض جداُر  أن  س. جيب  املقدَّ الكتاب  املقطع من  َح لك هذا  ُأرشِّ
يَّة ويوحنَّا 3: 16،  ُن جداريَّات ملقاطَِع مشهورًة مثل املزمور 23 والصالة الربِّ يتضمَّ

مقطًعا من رسالة فيلبِّي 4: 8-4:

بِّ ُكلَّ ِحنٍي، َوَأُقوُل َأْيًضا: اْفَرُحوا. لَِيُكْن ِحلمُكْم  ‘‘اْفَرُحوا يِف الرَّ
يِف  َبْل  ٍء،  بَِشْ وا  هَتَْتمُّ ال  َقِريٌب.  بُّ  الرَّ النَّاِس.  مَجِيِع  ِعنَْد  َمْعُروًفا 
ْكِر، لُِتْعَلْم طِْلباُتُكْم َلَدى اهلل.  َعاِء َمَع الشُّ الة والدُّ ٍء بِالصَّ ُكلِّ يَشْ
يِف  َوَأْفَكاَرُكْم  ُقُلوَبُكْم  َفُظ  َيْ َعْقل،  ُكلَّ  َيُفوُق  ِذي  الَّ اهلل  وَسالُم 
، ُكلُّ َما ُهَو َجِليٌل،  َا اإِلْخَوُة ُكلُّ َما ُهَو َحقٌّ املِسيِح َيُسوَع. َأِخرًيا َأهيُّ
، ُكلُّ َما ِصيُتُه  ُكلُّ َما ُهَو َعاِدٌل، ُكلُّ َما ُهَو َطاِهٌر، ُكلُّ َما ُهَو ُمرِسٌّ

َحَسٌن، إِْن َكاَنْت َفِضيَلٌة َوإِْن َكاَن َمْدٌح، َفِفي هِذِه اْفَتِكُروا’’.

ِذي َيُفوُق ُكلَّ َعْقل،  مخس أعداٍد بأربع وصايا تقوُد إىل وعٍد رائع: ‘‘َسالُم اهللِ الَّ
يَفُظ ُقُلوَبُكْم َوَأْفكاَرُكم’’ )ع. 7(.

بِّ ُكلَّ ِحني’’ )ع. 4(. افرْح بصالح اهلل. ‘‘اْفَرُحوا يِف الرَّ

َلَدى  طِْلَباُتُكْم  ‘‘لُِتْعَلْم  اهلل.  لَدى  طلباتك  لَوضِع  نفَسك  هيِّئ 
اهلل’’ )ع. 6(.

ْكر’’ )ع. 6(. دْع خماِوَفك مع اهلل. ‘‘...بِروح الشُّ

افتكْر يف أموٍر صاحلة. ‘‘إِْن َكاَنْت َفِضيَلٌة َوإِْن َكاَن َمْدٌح، َفِفي هِذِه 
اْفَتِكُروا’’ )ع. 8(.
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ُن احلروف األوىل هلذه األفعال الفعل: ‘‘اهدأ’’. لذا  افرْح. هََهيِّْئ. َدْع. افتِكْر. تكوِّ
اطمئنَّ واسرَتِخ.

هل حتتاج ألن هتدأ قلياًل؟ إذا كنت حتتاُج إىل ذلك، فأنت لسَت وحَدك. الكتاب 
يَُّة  س يف قارئ ‘‘كيندل’’ )Kindle( من أمازون هو أكثر كتاٍب ُتسَتخدُم فيه خاصِّ املقدَّ
من  تظليله.8  جرى  مقطٍع  أكثر  ها   7-6  :4 فيلبِّي  يف  والعددان  الكلمت.  تظليل 

ئ من َروِعنا. الواضح أنَّنا مجيًعا نحتاُج إىل كالم هيدِّ

م إلينا هذا الكالم. اهلل مستعدٌّ ليقدِّ

صياغَة  سُتعيد  غًدا.  أكثر  وتضحُك  أفضَل  بنَوٍم  ستنعُم  ُمعينَِك،  اهلل  برفقة 
إىل  وتنظر  روعك،  من  هبا  ئ  هُتدِّ التي  الكيفيَّة  ستتعلَّم  خماوفك.  مواجهِة  كيفيَّة 
األخبار السيِّئة بعدسات سيادة اهلل، ومُتيَِّز أكاذيَب الشيطان، وخُترب نفَسك باحلقيقة. 

ر أدواٍت ملواجهة َنوبات القلق. ستكتشُف حياًة تتميَُّز باهلدوء وُتطوِّ

سيتطلَّب ذلك بعَض العمل منك. وأنا بالتأكيد 
من  التخلُُّص  ُيمكن  أنَّه  انطباع  َتْرك  إىل  أهدُف  ال 
شفاُء  ن  سيتضمَّ احلقيقة،  يف  بسيط.  بَحديٍث  القلق 
دواء.  و/أو  اختصايصٍّ  من  مساعدًة  لبعضكم  اهلل 
إذا كاَن األمر كذلك، فال تعتقد- ولو للحظة- أنَّك 

ٍل أو  مواطٌن سمويٌّ من الدرجة الثانية. اطُلْب إىل اهلل أن ُيرشَدك إىل اختصايصٍّ مؤهَّ
م العالَج الذي حتتاج إليه. طبيٍب ُيقدِّ

إرادته أن  َقَلٍق دائم. ليست  إرادُة اهلل أن حتيا يف  ليَسْت  ُد اآلن هو هذا:  واملؤكَّ
تواجَه كلَّ يوٍم بَخوف. لقد خلَقك حلياٍة أفضل من تلك التي خُيالُِطها قلٌق خيطُف 

أنفاسك، وَحريٌة ُتربُِكك؛ إذ إنَّ لديه فصاًل جديًدا حلياتك. وهو مستعدٌّ لكتابته.

القلق بحدِّ ذاته ليس 
ة؛ فهو شعوٌر )لذا  خطيَّ

ال تقَلْق ِحياَل قلقك(.
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احلليب  رة وخميض  الذُّ أيب خبَز  الطفولة. أحبَّ  ام  أيَّ من  ُمفِرحٌة  عندي ذكرى 
تكساس(.  والية  غرب  بلدات  إحدى  يف  ترعرعُت  أينِّ  توقُّع  )يمكنك  احلامض. 
قطعًة من خبز  ليفتَِّت  املطبخ  نحو  متسلِّاًل  تراه  ليلة،  العارشة من كلِّ  الساعة  نحو 

الذرة يف كأس من املخيض. يقُف عند الطاولة وهو يتناوُله.

ا ُمقَفلة. عندما  َق أنَّ بعد ذلك يقوُم بَجولٍة عىل األبواب األماميَّة واخللفيَّة ليتحقَّ
يطمئنُّ أنَّ كلَّ يشء آمن، يدخل غرفَة النوم الذي تشاركُتها مع أخي ويقول شيًئا من 

قبيل: ‘‘كلُّ يشء آمن، يا أوالد. ناموا مطمئنِّنَي اآلن’’.

ر يف هذا اجلزِء األخري، أرى أنَّ اهلل ُيبُّك أكثَر بكثري. هو ُيرِشُف عىل  وحينم أفكِّ
يشء  من  ما  الباب.  فهو  األبواب؛  ص  تفحُّ إىل  يتاج  ال  حياَتك.  ويراِقُب  عاملك، 

سَيعوُق طريقك دون إذنه.





ليَسْت إرادُة هللا أن تحيا في َقَلٍق 
دائم. ليست إرادته أن تواجَه كلَّ 

يوٍم بَخوف. لقد خلَقك لحياٍة أفضل 
من تلك التي ُيخالُِطها قلٌق يخطُف 

أنفاسك، وَحيرٌة ُترِبُكك؛
إذ إنَّ لديه فصاًل جديًدا لحياتك.

وهو مستعدٌّ لكتابته.
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ته  أصِغ بانتباٍه ستسمعه يقول: ‘‘كلُّ يشء آمن. يمكنك أن تسرتيح اآلن’’. بقوَّ
‘‘لن هتتمَّ بشء’’، واكتِشْف ‘‘َسالَمه الذي َيُفوُق ُكلَّ َعْقل’’.

أيب الساموي،

التي تواجهنا؟  تنتهُر العواصَف  انتهرت العواصف. هالَّ  أنت 
قلَت  فينا؟  التي  الفوىض  ئ  هتدِّ هالَّ  التالميذ،  قلوب  أرحَت  لقد 
َبْتنا  هلم إنَّ عليهم أالَّ خيافوا. قْل لنا األمر ذاته. أهنََكْتنا خماِوُفنا وَضَ

كينة. عواصُف احلياة أو أذلَّْتنا. يا رئيس السالم، هْبنا روَح السَّ

حاملا نقلب الصفحة من هذا الكتاب، هالَّ تقلُب ورقًة جديدًة 
َم أن  تعلُّ نريُد  الشجاعة.  القلق. بثَّ  منَّا؟ أطِفئ َسعري  يف حياة كلٍّ 

نقلَق أقلَّ ونؤِمَن أكثر.

بِاْسم يسوع املسيح، آمني.


