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ما هي رغباتك؟ هل ترغب في عمل أفضل ،أو منزل في المدينة ،أو أثاث
أفضل ،أو طفل ،أو المعيشة بالقرب من أحفادك ،أو سيارة أكثر رفاهية ،أو
مجرد دراجة ،أو شريك للحياة ،وما إلى ذلك؟ إذا كان عليك أن تسجل كل
رغباتك ،فما هو طول هذه القائمة؟ بالتأكيد إنه من الطبيعي أن يكون لديك
هذه الرغبات ،لكن هل هي فائقة للطبيعة؟
فيما يلي بعض األسئلة المتعلقة برغباتك .ما الذي تفعله تلك الرغبات في
حياتك الفكرية؟ ما مقدار المساحة في عقلك والوقت الذي تشغله رغباتك؟ ما
هو تأثيرها على ميزانيتك وعلى نفقاتك؟ ماذا تفعل مع عالقاتك مع زوجتك
وأوالدك وكنيستك؟ ماذا فعلت مع حضورك في الكنيسة ،وفي حياة الصالة
لديك وفي حياة الشهادة لجلب اآلخرين إلى المسيح؟ كم من الوقت والطاقة
تستمد هذه الرغبات من حياتك؟ ما مقدار الفضيلة التي تستخلصها منك وأنت
تحاول التركيز على المسار الذي وضعه هللا أمامك؟ هل تتطلع دائ ًما عبر
السياج إلى ما هو ليس لديك حتى اآلن ،أم تأخذ مما لديك بالفعل في هللا وفيه
وحده؟ هل هللا فيه من الصالح ما يكفي لترضيه؟ هل وصلت إلى نهاية
استكشاف صالحه؟ وبعبارة أخرى ،ما الذي يمأل قلبك؟
إليك بعض األسئلة التي تتعلق بمنظور هللا .ما فكر هللا تجاه رغباتك؟ هل
يبتسم لها أم يحزن منها؟ هل ستقف رغباتك في يوم الدينونة الرهيب أمام
عرش هللا كأعمال صالحة؟
ربما تود أيضًا التفكير مليًا في هذه األسئلة .ما مدى عمق رغباتك؟ هل لديك
رغبة معينة تهيمن على حياتك؟ وبعبارة أخرى ،هل هناك رغبة تشدك

وتسيطر عليك وتحترق داخلك بنار مشتعلة وتقود كل عواطفك وتوجد كل
قراراتك؟
هذا كثير كمقدمة .فلندرس اآلن ما يقوله الكتاب المقدس عن الرغبات.
ت الرَّب ك َّل أَي َِّام
اح َدةً َسأَ ْلت ِم َن الرَّب َوإِيَّاهَا أَ ْلتَ ِمس :أَ ْن أَسْك َن فِي بَ ْي ِ
" َو ِ
َّس فِي هَ ْي َكلِ ِه"(مزمور .)4:27
َحيَاتِي ،لِ َك ْي أَ ْنظ َر إِلَى َج َما ِل الرَّبَ ،وأَتَفَر َ
الحظ إنه في حياة داود ،كانت كل رغباته تشبه جداول المياه وكلها تتدفق
م ًعا إلى نهر عظيم هو إرادة هللا الكاملة .وهي تخلق قوة جبرة ال تقاوم كنهر
األمازون العظيم الذي يخترق قلب قارة أمريكا الجنوبية ويصب في المحيط
اح َدةً َسأَ ْلت ِم َن الرَّب.
األطلنطي الشاسعَ .و ِ
هل يمكنك أن ترى الشغف والحماسة ووحدة الهدف في هذه الصالة؟ وقال
داود في موضع آخرَ ...":وح ْد قَ ْلبِي("...مزمور  .)11:86وهو يعني أنه
ينبغي أن تكون كل الرغبات األخرى مثل روافد األمازون الصغيرة التي
اح َدةً َسأَ ْلت ِم َن الرَّب
تفقد هويتها تما ًما عندما تضيع في النهر الواسعَ .و ِ
َوإِيَّاهَا أَ ْلتَ ِمس .ولن أبحث إال عن ذلك الشيء الواحد فقط .
هل تدرك أنك إن سعيت خلف ذلك الشيء الوحيد فإن كل ما لدى هللا لك
سيتدفق في حياتك بدون جهد بشري من جانبك؟ (متى  .)33:6إن السعي
وراء أشياء كثيرة يؤدي إلى إيجاد حالة من الفوضى في حياتك .هل يمكنك
أن ترى كيف يمكن لرغباتك وأمنياتك أن تضعف شغفك وتركيزك
ض ألَجْ ِل َج َعالَ ِة َد ْع َو ِة هللاِ
وتعوقهما ،وتستنزف طاقتك في السعي "نَحْ َو ْال َغ َر ِ
ْ
ْ ْ
يح يَسو َع"(فيلبي  .)14:3هل يمكنك أيضًا معرفة كيف يمكن
العليَا فِي ال َم ِس ِ
أن تفتر عالقتك اللصيقة بمخلصك وتبرد؟
صديقي ،عندما تنال في النهاية ما تريده ،هل تعتقد أنك ستكون سعي ًدا بذلك
لفترة طويلة ج ًدا؟ يلزمك أن تعرف أنك إن لم تكن حسب إرادة هللا ،فإن هذا
الشيء المرغوب قد يجلب الفراغ لروحك .هللا وحده يعرف ماذا يسعدك.
عندما تصبح واح ًدا معه فإن رغباته تصبح هي رغباتك .ولكي يحدث هذا،

ْطيَ َك س ْؤ َل قَ ْلبِ َك"(مزمور  .)4:37إن
ينبغي أن تستمتع به " َوتَلَ َّذ ْذ بِالرَّب فَيع ِ
"البهجة" تعني أكثر من مجرد كونك راضيًا ،فهي يعني أن تشعر باإلثارة
تجاه شيء ما .ويمكن التعبير عنها بأنها حياة تفيض بالفرح.
إن الفرق بين إرادة هللا الكاملة وإرادته التي تسمح باألمور هو الفرق بين
المن النازل من السماء وبين السلوى (السمان) الذي تسقطه الريح .ففي سفر
العد ( ،)11اشتكى بنو إسرائيل من المن ،ورغبوا في تناول اللحوم بدالً منه.
لذلك سمح هللا بتحقيق رغباتهم وأرسل لهم السلوى أو السمان .والسمان فيه
كميه بسيطة من اللحم ،لكنه مليء بالعظام والمناقير والريش واألمعاء
والمخالب ،فمرض عدد كبير من الناس بسبب ذلك وماتوا؛ وتلوثت الخيام.
كان بنو إسرائيل غير راضين عن الخبز ،ألنها كانوا غير راضين عن هللا.
راض عن عطاياه لك .إن كل
فعندما ال ترضى عن هللا فإنك تصبح غير
ٍ
سعي وراء إرادة هللا التي تسمح باألمور يبدأ بعدم الرضا عن "هللا وعدم
الرضا عنه وحده".
بعد بضعة أجيال ،كانت شهوة قلوب شعب إسرائيل هي أن يكون لهم ملك
كاألمم األخرى .فعندما تتوقف عن الشعور بالحماس تجاه هللا فإنك بلك تبدأ
في أن تشتهي ما لدى الوثنيين .ويصير ذلك شهوة قلبك .ومن المدهش حقًا أن
يهتم هللا برغبات قلبك حتى عندما تكون نابعة من الذات .صلوا أوالً طالبين
اللحم ثم صلوا يطلبون مل ًكا .مرة أخرى أعطاهم هللا شهوة قلبهم .فأعطاهم
مل ًكا ،بل واختاره لهم ومسحه .لكن ماذا كانت النتيجة النهائية؟ لقد اجتازوا
في مصاعب وعبادة أوثان وعبودية .يقول هللا في سفر المزامير" :فَ َسلَّ ْمته ْم
ت أَ ْنف ِس ِه ْم"(مزمور .)12:81لقد تخلى
او ِة قلوبِ ِه ْم ،لِيَسْلكوا فِي م َؤا َم َرا ِ
إِلَى قَ َس َ
هللا عنهم .أعطاهم ما يريدون .يتحدث بولس الرسول في األصحاح األول من
الرسالة إلى رومية عن الذين هم في شذوذ جنسي ومثلية جنسية .هذا ما
أرادوه ،وهذا هو رغبة قلوبهم وهذا هو ما اشتعلت به قلوبهم وتركهم هللا
ْرفَتِ ِه ْم ،أَ ْسلَ َمهم هللا
ينالون ما طلبوهَ " :و َك َما لَ ْم يَ ْستَحْ ِسنوا أَ ْن يبْقوا هللاَ فِي َمع ِ
ين ِم ْن كل إِ ْث ٍم َو ِزنًا َو َشر َوطَ َم ٍع
إِلَى ِذ ْه ٍن َمرْ ف
وض لِيَ ْف َعلوا َما الَ يَلِيقَ ،م ْملوئِ َ
ٍ

ث"(رومية  .)29،28:1أعطاهم هللا شهوة قلوبهم وتركهم يمهدون
َوخ ْب ٍ
طريقهم إلى الجحيم .فهل ما زلت تريد إرادة هللا التي تسمح باألمور؟
اح َدةً َسأ َ ْلت ِم َن الرَّب َوإِيَّاهَا أَ ْلتَ ِمس :أَ ْن أَسْك َن فِي
إن هذه العبارة مبهرةَ " :و ِ
َّس فِي هَ ْي َكلِ ِه".
ت الرَّب ك َّل أَي َِّام َحيَاتِي ،لِ َك ْي أَ ْنظ َر إِلَى َج َما ِل الرَّبَ ،وأَتَفَر َ
بَ ْي ِ
يمكنك أن تنال إرادة هللا التي تسمح باألمور ،لكنني أنا أريد هللا وأريده وحده
ليس سواه .كان داود شغوفًا بهذا .فهو كملك مشغول بحروب كثيرة ،كم عدد
الرغبات التي طلب من هللا أن يحققها له؟ لكن الرغبة التي شغلته تما ًما هي
أن يتأمل في جمال الرب .صديقي ،هذه هي العبادة الحقيقية والعبادة النقية.
هذا أمر يمكنك أنت أيضًا أن تقوم به .يمكنك أن تفعل ذلك اآلن .ليس عليك
االنتظار حتى صباح األحد للقيام بذلك .افعل ذلك اآلن .وافعله كل يوم.
يمكنك أن تبدأ لك اآلن ،ألن هذا هو ما ستفعله إلى األبد أمام عرش هللا .هذا
سيغيرك ويقويك ويضيء لك ويشعل نار الروح القدس داخلك .توقف عن
التقدم إلى هللا في الصباح لتعطيه قائمة برغباتك وأمنياتك ثم تركض بعي ًدا
عنه .اسجد له أوالً في عبادة خالصة ،فذلك يفرحه ويفرحك أيضًا .بعد تقديم
العبادة له ،أحضر أمامه احتياجاتك وهمومك .واألرجح أنك بهذه الطريقة
ستجد لديه إصغا ًء أفضل .قبل أن تفعل أي شيء آخر "اِرْ فَع َْن أَيَّتهَا األَرْ تَاج
رؤو َسك َّنَ ،وارْ تَفِع َْن أَيَّتهَا األَب َْواب ال َّد ْه ِريَّات ،فَيَ ْدخ َل َملِك ْال َمجْ ِد"(مزمور
.)7:24
ب قَ ْلبِ ِه("...صموئيل
يمكنك أن ترى لماذا قال هللا عن داود إنه "َ ...رجالً َح َس َ
األول  .)14:13حقًا إننا جميعًا نعرف أنه لم يكن إنسانًا كامالً ،لكنه كان ذا
قلب كامل يسعى نحو هللا .لقد وضع قدمه في السماء بينما كان يجاهد ضد
عناصر الفساد في العالم .ينبغي أن تفكر في التنافس مع داود وعدم السماح
له باحتكار هذا األمر ألنه ال يفعل ذلك .كما لم يفعل موسى ذلك الذي تحدث
مع هللا كمن يتحدث مع صديق .لقد عاش كل من موسى وداود قبل يوم
الخمسين .أما أنت فتعيش في زمن ما بعد يوم الخمسين لذلك يمكنك أن تكون
لديك مع هللا عالقة وثيقة مثلما كان لديهما ،بل وأكثر من ذلك.

لم يقل هللا أب ًدا ألي إنسان أن يطلب منه إرادته التي تسمح بحدوث األمور.
ينبغي أال تفكر في ذلك أو تحلم به .فأنت لن تربح إكليل الحياة بهذه الطريقة.
إن أكاليل الحياة ال تباع في المتاجر مقابل جنيه واحد خالل عروض نهاية
األسبوع .إن من يستحق هو من يكتسب هذه الجوائز الذهبية ،كما يكتسبها
من قدم كل ما لديه وجمع كل طاقاته في السعي فقط خلف هذا الشيء الوحيد
بدون عطلة أو تغيير .هنا لديك كلمات الرب يسوع عن أهمية جدارتك
واستحقاقكَ ":وأَيَّة َم ِدينَ ٍة أَ ْو قَرْ يَ ٍة َد َخ ْلتموهَا فَا ْف َحصوا َم ْن فِيهَا م ْستَ ِح ٌ
ق،
اك َحتَّى تَ ْخرجواَ ...م ْن أَ َحبَّ أَبًا أَ ْو أ ًما أَ ْكثَ َر ِمني فَالَ يَ ْستَ ِحقُّنِي،
َوأَقِيموا هنَ َ
صلِيبَه َويَ ْتبَعني
َو َم ْن أَ َحبَّ ا ْبنًا أَ ِو ا ْبنَةً أَ ْكثَ َر ِمني فَالَ يَ ْستَ ِحقُّنِيَ ،و َم ْن الَ يَأْخذ َ
فَالَ يَ ْستَ ِحقُّنِي"(متى )38،37:11:10؛ "ث َّم قَا َل لِ َعبِي ِد ِه :أَ َّما ْالعرْ س فَم ْستَ َع ٌّد،
ين"(متى .)8:22
ون فَلَ ْم يَكونوا م ْستَ ِحق َ
َوأَ َّما ْال َم ْدع ُّو َ
كونوا من بين المشاركين المستحقين في ذلك اليوم العظيم الذين يَ ْ
ون
ط َرح َ
ش تحت أقدام مخلصهم (رؤيا .)10:4
أَ َكالِيلَه ْم أَ َما َم ْال َعرْ ِ
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