االنتحار
قتلك لنفسك هو غباء وعمل غير مهذب وغير ذي فائدة
نحن كلنا معا في مدرسة .نحن هنا لنتعلم .تماما كما في المدرسة ،يجب أن ندرس لنتعلم  ،وهذا
يتطلب جهدا  ،الحياة أيضا كذلك
أتينا هنا لنعرف عن الحياة
كل ما يحدث لنا يأتي من هللا كوسيلة لتعليمنا
لكن هللا ال يكلفنا أبدا بأكثر مما يمكننا تحمله
يعطينا دروس صعبة أحيانا  ،لكن الحيلة ال تكمن في أن تقلق بل أن تشكر هللا على الدرس ،
اجلس وانتظر الى أن يرسل هللا لك الحل
اذا فكرت في األمر  ،كم عدد المشكالت التي واجهتها من قبل وقد تم حلها كلها بطريقة أو
بأخرى
لذلك  ،ال تقلق بشأن المشاكل  ،فهي فقط اختبارات نهاية مرحلة  ،تماما كما في المدرسة
لذا  ،كل ما عليك فعله هو  ،عندما تواجه مشكلة  ،أن تقول هّلل" :شكرا على هذه المشكلة
وشكرا إلرسالك لي الحل"
ثم اجلس واسترخ وأعلم أن هللا سوف يرسل لك الحل  ..ألنك أنت هللا
هللا خلقك وهللا وضع كل نفسه فيك
لذلك هللا ال يقلق  ،ألن لديه اإلجابات على كل األسئلة .اذا حافظت على االيمان بأن هللا سوف
يعتني بك  ،فسيفعل  ،اذا كنت تريد أن تقلق  ،فان هللا سيدعك تقلق  ،لكن ال حاجة ألن تقلق
بشأن أي شيء
حتى قبل حدوث المشكلة  ،فالحل موجود سلفا  ،فقط دع هللا يرسله لك  .هذا يسمى إيمان
االنتحار عمل غير الئق وغير مهذب ألنه كأنك تقول لكل من أباك الروحي – هللا – بأنك ال
تريد هديته والتي هي عبارة عن منحك الحياة  ،وأيضا تقول نفس الشيء ألبويك على األرض
وألحبائك  ،أنك ترفض هذه الهدية الرائعة – الحياة

سوف تجعلهم غير سعيدين بصورة كبيرة .االنتحار عمل أناني .أنظر الى األثر الذي يمكن أن
يحدثه هذا العمل على اآلخرين
ال تفعل لآلخرين أي شيء ال تريد أن يفعلوه بك
هو أيضا غير ذي فائدة ألنه سوف ينتهي بك األمر في السماء وانت بنفس العقلية التي كنت بها
هنا في األرض .ال شيء يتغير .الحياة تستمر بعد الموت تماما كما كانت هنا في األرض .ال
مفر .نحن هنا لنفهم أن هللا يعطينا هذه المشكالت ليختبر ايماننا تماما كما هي االختبارات في
المدرسة لتختبر معارفنا
لذا كن مؤمنا باهلل وسوف يعتني بك هللا من دون أن تقلق
دع القلق حول مشاكلك الصغيرة وأبذل قصارى جهدك للبقاء مبتهجا وساعد اآلخرين من
خالل الكلمات الطيبة ،قوال وفعال
بهذه الطريقة ستكتشف بسرعة أن مشاكلك ليست شيئا مقارنة بمشاكل اآلخرين  ،ونحنا جميعا
في نفس القارب نبحر معا نحو الكمال
بوب

