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  بدأ كل شيء من هللاي: عنوان الدرس

 les_ak_16 : كود الدرس

 يك وارينر : الكاتب

 

  .ال يخصك األمر  

بل أنه أعظم جداً من . من مجرد إنجازك الشخصي، أو سالم ذھنك، أو حتى سعادتك اإن الھدف من حياتك أعظم كثيرً      

. فإن أردت أن تعرف لماذا ُوضعت على ھذا الكوكب، عليك أن تبدأ مع هللا. عائلتك، أو مجال عملك، أو حتى أحالمك وطموحاتك الجامحة

  .فقد ُولدت بقصد منه ومن أجل ھدف له

إننا نطرح . وھي أنفسنا -الناس على مدى آالف السنين، وذلك ألننا نبدأ عادةً من نقطة البداية الخاطئة يَّرحإن البحث عن ھدف للحياة قد 

أسئلة متمركزة حول الذات مثل ماذا أريد أن أكون؟ ماذا يجب عليَّ أن أفعل بحياتي؟ ما ھي أھدافي وطموحاتي وأحالمي للمستقبل؟ لكن 

   .1"نفس كل حي وروح كل البشر) هللا(الذي بيده "يذكر الكتاب المقدس، . الھدف من حياتنا االتركيز على أنفسنا لن يكشف أبدً 

فالم والندوات، فإنك لن تكتشف معنى حياتك عن طريق النظر داخل نفسك، ألوعلى عكس ما تطالعه فى الكثير من الكتب المعروفة وا     

فإن ! لك فليس ھناك طريقة يمكنك أن تكتشف من خاللھا ألي غرض ُخلقتإنك لم تخلق نفسك، لذ. ربما تكون قد حاولت ذلك بالفعل

ا لم يسبق لك أن رأيته، فلن تعرف الغرض منه، كما لن يستطيع االختراع نفسه أن يخبرك بذلك، وإنما الذي يستطيع ذلك أعطيتك اختراعً 

  .ھو المخترع أو دليل االستعمال

ال يمكنك الوصول إلى "وعندما توقفت ألسأل عن االتجاھات إلى موقع المعسكر، قيل لي،  في إحدى المرات فقدت طريقي في الجبال،     

بنفس الطريقة، لن يمكنك الوصول إلى ھدف حياتك عن طريق البدء !" عليك أن تبدأ من الناحية األخرى للجبل. ذه الناحيةھناك من ھ

 -وألجل هللا هللا بواسطةلقد ُخلقت . نك موجود فقط ألن هللا يرغب في وجودكإ. بالتركيز على نفسك، وإنما يجب عليك أن تبدأ مع هللا خالقك

إننا نكتشف فقط من خالل هللا أصلنا، وھويتنا، ومعنى حياتنا، وقصدھا، ومغزاھا، . ولن يصبح للحياة معنى إطالقاً ما لم تدرك ذلك

  .أما سائر السبل األخرى فإنھا تؤدي إلى طريق مسدود. ومصيرھا

لقد ُخلقت من أجل هللا، . محكوم عليه بالفشل أمراول الكثيرون استخدام هللا من أجل تحقيق ذواتھم، مع أن ذلك عكس الطبيعة وھويح     

يقول الكتاب . وليس العكس، كما أن الحياة تتلخص في أن تدع هللا يستخدمك ألجل مقاصده، وليس أن تستخدمه أنت من أجل قصدك الخاص

ألن االھتمام " يفيد المعنى MSGوفى الترجمة اإلنجليزية " الجسد ھو موت ولكن اھتمام الروح ھو حياة وسالم ألن اھتمام" المقدس،

  .2"الزائد بالذات في ھذه األمور ھو طريق مسدود؛ لكن االنتباه إلى هللا يقودنا إلى الرحب، إلى الحياة الحرة، والفسيحة

، "لمساعدة النفس"لكن يمكن أن تُصنف جميعھا على أنھا كتب . الكتشاف ھدف للحياة اقً العديد من الكتب التي تقترح طرلقد قرأت      

إن كتب مساعدة النفس، حتى المسيحي منھا، تقدم غالباً نفس الخطوات . وذلك ألنھا تعالج الموضوع من وجھة نظر متمركزة حول الذات

ح قيِّمك. فكِّر في أحالمك: المرتقبة إليجاد ھدف للحياة ر ما ھي. ضع بعض األھداف .وضِّ اسَع . يةعال اضع أھدافً . األشياء التي تجيدھا تصوَّ

  .اال تستسلم أبدً . شارك آخرين. افكصدِّق أنك تستطيع تحقيق أھد. اكن منضبطً ! إلى تحقيقھا
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لكن . إذ يمكنك عادةً أن تنجح في تحقيق ھدف عندما تكرس جھدك له. تقود ھذه التوصيات بالطبع إلى نجاح عظيم في أغلب األحوال     

إذ يمكنك أن تحقق كل أھدافك الشخصية وأن تتحول حياتك إلى نجاح ھائل بمقياس العالم لكنك ! النجاح يختلف تماماً عن معرفة ھدف الحياة

فإن من "يقول الكتاب المقدس،. لذلك ھناك احتياج لما ھو أكثر من نصيحة للمساعدة الذاتية. تقد األھداف التي خلقك هللا ألجلھاال تزال تف

إن مساعدة النفس ليست " يفيد المعنى MSG اإلنجليزيةوفى الترجمة " ن أجلى يجدھامومن يھلك نفسه . أراد أن يخلص نفسه يھلكھا

  .3"هيالحقيقالتضحية بالذات ھي الطريقة، طريقتي، إليجاد نفسك، نفسك  لكن. مساعدة على اإلطالق

إنه ال يختص بكيفية . إنه ال يختص بإيجاد مجال العمل المناسب، أو تحقيق أحالمك، أو التخطيط لحياتك. ليس ھذا كتاباً للمساعدة الذاتية

وذلك عن طريق  -سوف يعلمك كيف تقلل مما تعمله في الحياة بل إنه في الحقيقة. حشر المزيد من األنشطة في جدول أعمالك المزدحم

  . إنه يختص بأن تصبح ما أرادك هللا أن تكونه. التركيز على ما ھو ھام فقط

إنھم . اختيارك األول ھو التخمين، وھذا ھو ما يختاره أغلبية الناس. كيف إذن تكتشف الھدف الذي ُخلقت ألجله؟ ليس لديك سوى اختيارين

  ".ذلك أفضل تخمين توصلت إليه"فإنھم يعنون أن  ،.."لقـد تخيَّلت دائمـاً أن الحياة ھي"عندما يقول الناس، . يخمنونيحزرون و

فالفلسفة مجال ھام وله استخداماته، لكن عندما يتعلق الموضوع . لقد ناقش فالسفة المعون معنى الحياة على مدى آالف السنين وتأملوا فيه

  . ما يقوم به أحكم الفالسفة ال يتعدى التخمين بتحديد ھدف الحياة فإن

من أكثر الفالسفة والعلماء  250مورھيد، وھو أستاذ الفلسفة بجامعة نورث إيسترن إلينوي، في إحدى المرات إلى  كتب الدكتور ھيو

لبعض عض فيه أفضل تخميناتھم، واثم نشر إجاباتھم في كتاب قدم الب" ما ھو معنى الحياة؟"والكتاب والمفكرين شھرة في العالم يسألھم، 

ا من المفكرين ن عددً أبل . لحياتھم، وآخرون كانوا صادقين بدرجة كافية ليقولوا إنه ليس لديھم إجابة ااعترفوا أنھم قد صمموا ھدفً 

  4!المشھورين سألوا في الحقيقة األستاذ مورھيد أن يعيد الكتابة إليھم إن كان قد اكتشف ھدف الحياة

لطرق إن أسھل ا. يمكنك أن تلتفت إلى ما أعلنه هللا عن الحياة في كلمته. ھناك بديل لتخمين معنى وھدف الحياة، وھو الوحيلحسن الحظ، 

  .اسأل هللا: على اكتشاف الھدف من حياتك ايصح ذلك أيضً . ؤال صاحب االختراع، ھو سالكتشاف الھدف من اختراع ما

إنه دليل استخدامنا . لكنه أعلن بوضوح مقاصده الخمسة ألجل حياتنا من خالل الكتاب المقدسلم يتركنا هللا في الظالم لنتساءل ونخمن، 

كما أنه يفسر ما لم تتمكن كتب . الذي يشرح لماذا نحيا، وكيف تكون الحياة ُمجدية، وما الذي يجب أن نتجنبه، وما الذي نتوقعه في المستقبل

الحكمة المكتوبة التى سبق هللا فعينھا قبل . بل نتكلم فى حكمة هللا فى سر"الكتاب المقدس، يقول . الفلسفة أو المساعدة الذاتية أن تعرفه

إنھا ليست أحدث رسالة، بل .. ةيتضرب إلى أعماق مقاصده اإللھ.. حكمة هللا" يفيد المعنى MSGوفى الترجمة اإلنجليزية " الدھور لمجدنا

  .5"هللا ليعلن أفضل ما لديه من خاللناإنھا الطريقة التى حددھا .. بالحرى أقدم رسالة

عليك أن تلتفت إلى كلمة هللا، وليس إلى حكمة العالم، حتى تكتشف القصد من . نقطة البداية فحسب لحياتك؛ إنما ھو أصلھافقط إن هللا ليس 

يقول الكتاب . ح، أو القصص اإللھاميةعلى النجا عيشجيجب أن تبني حياتك على الحقائق األبدية وليس على علم النفس الشائع، أو الت. حياتك

 MSGوفى الترجمة اإلنجليزية " َحَسَب قَْصِد الَِّذي يَْعَمُل ُكلَّ َشْيٍء َحَسَب َرْأِي َمِشيئَتِِه، ا، ُمَعيَّنِيَن َسابِقً اا نِْلنَا نَِصيبً الَِّذي فِيِه أَْيضً 11"المقدس 

إذ أننا قبل أن نسمع عن المسيح بوقت طويل ويستيقظ رجاؤنا . الذى نحيا ألجله إننا في المسيح نكتشف من نحن وما الھدف" يفيد المعنى
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تقدم لنا ھذه اآلية . 6"كانت عينه علينا، وكانت لديه خطط معدة لنا لحياة مجيدة، جزء من القصد الكلى الذى يحققه فى كل شئ وكل شخص

  :ثالث حقائق عن الھدف من حياتك

  .إن لم تكن لديك مثل تلك العالقة فسوف أشرح لك فيما بعد كيف تبدأھا. عالقة مع يسوع المسيحإنك تكتشف ھويتك وقصدك من خالل 

! لقد خطط له قبل أن توجد، بدون تدخل منك. إن هللا كان يفكر فيك منذ وقت طويل قبل أن تفكر فيه، كما أن قصده لحياتك يسبق الحمل بك

 .ختار قصدكقدر أن تك، وھواياتك، وأجزاء أخرى كثيرة من حياتك لكنك ال تإذ أنه بإمكانك أن تختار مجال عملك، وشريك حيات

 .وذلك ھو ما يتحدث عنه ھذا الكتاب. إن الھدف من حياتك ينسجم مع ھدف كوني أوسع قد صممه هللا لألبدية

عندما كنت "فھو يتذكر، . الروائي الروسي أندري بيتوف في نظام شيوعي ملحد، لكن هللا استحوذ على انتباھه في أحد األيام الكئيبة نشألقد 

يأس عظيم لدرجة أن الحياة بدت كما لو أنھا  ىَّ تغلب عل) اسان بيترسبورج حاليً (في السابعة والعشرين، وأثناء ركوبي المترو في لننجراد 

وفجأة ظھرت عبارة من تلقاء . على اإلطالق معنىحتى أصبحت الحياة بال أة، وأخذ ھذا اإلحساس يستولي على المستقبل بالكامل توقفت فج

فأخذت أكرر العبارة في ذھول، حتى أشرقت فى ذھنى وحملتنى إلى آفاق بعيدة وخرجت من المترو . ليس للحياة معنى بدون هللا: ذاتھا

  .7"ومشيت نحو نور هللا

  .أھنئك إذن ألنك على وشك أن تتجه نحو النور. بما تكون قد شعرت بأنك تسير في الظالم فيما يتعلق بالھدف من حياتكر

  :أسئلة

  ؟ ماذا يعني ذلك بالنسبة لك؟"إن األمر اليختص بك أنت ولكن الكل يبدأ با"كيف تبھرك عبارة  -1

  ."أھنئك، فأنت على وشك أن تتجه نحو النور. يتعلق بالھدف من حياتكربما تكون قد شعرت أنك في الظالم فيما :"ـ يقول ريك2

  ھل تجعلك ھذه العبارة تشعر باإلثارة أم باإلرتباك؟

  ؟"إن النجاح يختلف تماماً عند معرفة ھدف الحياة:"ما الذي قصده ريك عندما قال -3

  ـ  كيف يمكن لمعرفة ھدف هللا أن تغير حياتك؟4

  

 

  


