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أو أثاث المدينة، عمل أفضل، أو منزل في في ما هي رغباتك؟ هل ترغب 

ة، أو فاهيأحفادك، أو سيارة أكثر رمن قرب بال ةعيشالمأفضل، أو طفل، أو 

كل عليك أن تسجل ن اوما إلى ذلك؟ إذا ك شريك للحياة،أو  ،مجرد دراجة

من الطبيعي أن يكون لديك إنه بالتأكيد فما هو طول هذه القائمة؟ رغباتك، 

 للطبيعة؟فائقة هذه الرغبات، لكن هل هي 

 

في تلك الرغبات فعله تما الذي  .فيما يلي بعض األسئلة المتعلقة برغباتك

ما  ؟رغباتك ما مقدار المساحة في عقلك والوقت الذي تشغلهحياتك الفكرية؟ 

مع زوجتك  عالقاتكمع فعل تعلى نفقاتك؟ ماذا وهو تأثيرها على ميزانيتك 

ة صالالحياة في ، وةكنيسفي ال كحضورمع  تا فعلذوأوالدك وكنيستك؟ ما

الشهادة لجلب اآلخرين إلى المسيح؟ كم من الوقت والطاقة  ةحيالديك وفي 

ستخلصها منك وأنت تتستمد هذه الرغبات من حياتك؟ ما مقدار الفضيلة التي 

تتطلع دائًما عبر تحاول التركيز على المسار الذي وضعه هللا أمامك؟ هل 

ه فيما لديك بالفعل في هللا وملديك حتى اآلن، أم تأخذ إلى ما هو ليس السياج 

هل وصلت إلى نهاية  لترضيه؟ما يكفي فيه من الصالح وحده؟ هل هللا 

 يمأل قلبك؟أخرى، ما الذي وبعبارة  صالحه؟استكشاف 

 

رغباتك؟ هل تجاه ما فكر هللا  .إليك بعض األسئلة التي تتعلق بمنظور هللا

يوم الدينونة الرهيب أمام هل ستقف رغباتك في حزن منها؟ أم ي ايبتسم له

 عرش هللا كأعمال صالحة؟

 

لديك ما مدى عمق رغباتك؟ هل  .أيًضا التفكير مليًا في هذه األسئلةود تربما 

تشدك تهيمن على حياتك؟ وبعبارة أخرى، هل هناك رغبة معينة رغبة 



كل جد كل عواطفك وتوقود وت بنار مشتعلةحترق داخلك وتسيطر عليك وت

 قراراتك؟

 

 .عن الرغباتالكتاب المقدس اآلن ما يقوله فلندرس مقدمة. ككثير هذا 

ب   ِمنَ  َسأَْلت   َواِحَدةً " ب   بَْيتِ  فِي أَْسك نَ  أَنْ : أَْلتَِمس   َوإِيَّاهَا الرَّ  أَيَّامِ  ك لَّ  الرَّ

، َجَمالِ  إِلَى أَْنظ رَ  لَِكيْ  َحيَاتِي، ب  سَ  الرَّ . (4:27 مور)مز"هَْيَكلِهِ  فِي َوأَتَفَرَّ

وكلها تتدفق تشبه جداول المياه  هرغبات، كانت كل نه في حياة داودإالحظ 

نهر كقاوم ال ت  جبرة قوة وهي تخلق إرادة هللا الكاملة. هو إلى نهر عظيم  امعً 

المحيط صب في قلب قارة أمريكا الجنوبية ويخترق األمازون العظيم الذي ي

ب   ِمنَ  َسأَْلت   َواِحَدةً اسع. شي النطاألطل  .الرَّ

 

وقال الشغف والحماسة ووحدة الهدف في هذه الصالة؟ أن ترى هل يمكنك 

دْ  "...آخر:داود في موضع  ه يعني أنوهو . (11:86...")مزمور قَْلبِي َوح 

التي  ةصغيرال ألمازونا روافدالرغبات األخرى مثل  كل ينبغي أن تكون

ب   ِمنَ  َسأَْلت   َواِحَدةً  .تفقد هويتها تماًما عندما تضيع في النهر الواسع  الرَّ

 واحد فقط .الشيء الذلك إال عن أبحث لن و .أَْلتَِمس   َوإِيَّاهَا

 

 لك ما لدى هللافإن كل  الوحيدلك الشيء سعيت خلف ذ نإ كهل تدرك أن

السعي إن (. 33:6)متى  بشري من جانبك؟دون جهد بحياتك في تدفق يس

حالة من الفوضى في حياتك. هل يمكنك إيجاد وراء أشياء كثيرة يؤدي إلى 

أن تضعف شغفك وتركيزك وأمنياتك  رغباتكيمكن لأن ترى كيف 

 هللاِ  َدْعَوةِ  َجَعالَةِ  ألَْجلِ  اْلَغَرضِ  نَْحوَ "في السعي ، وتستنزف طاقتك هماقوتعو

ْليَا هل يمكنك أيًضا معرفة كيف يمكن (. 14:3فيلبي )"يَس وعَ  اْلَمِسيحِ  فِي اْلع 

 تك اللصيقة بمخلصك وتبرد؟عالقفتر أن ت

 

 ذلكهل تعتقد أنك ستكون سعيًدا ب، في النهاية ما تريدهنال صديقي، عندما ت

إرادة هللا، فإن هذا حسب لم تكن  نإ كأنيلزمك أن تعرف لفترة طويلة جًدا؟ 

. سعدكيذا مارف لروحك. هللا وحده يعالفراغ الشيء المرغوب قد يجلب 

لكي يحدث هذا، ورغباتك. تصبح هي رغباته فإن  معه اعندما تصبح واحدً 



ب   َوتَلَذَّذْ " أن تستمتع بهنبغي ي إن (. 4:37 مور)مز"قَْلبِكَ  س ْؤلَ  فَي ْعِطيَكَ  بِالرَّ

يعني أن تشعر باإلثارة  ي"البهجة" تعني أكثر من مجرد كونك راضيًا، فه

 الفرح.بحياة تفيض بأنها التعبير عنها ويمكن تجاه شيء ما. 

 

هو الفرق بين التي تسمح باألمور إن الفرق بين إرادة هللا الكاملة وإرادته 

سفر في فالريح. الذي تسقطه النازل من السماء وبين السلوى )السمان( المن 

في تناول اللحوم بدالً منه.  وارغبوإسرائيل من المن،  ى بنو، اشتك(11العد )

يه فالسمان والسمان. لهم السلوى أو رسل أغباتهم وبتحقيق رلذلك سمح هللا 

اللحم، لكنه مليء بالعظام والمناقير والريش واألمعاء كميه بسيطة من 

 تلوثت الخيام.؛ وواماتبسبب ذلك ومن الناس عدد كبير فمرض والمخالب، 

 

عن هللا.  نغير راضي وا، ألنها كانعن الخبز نإسرائيل غير راضيكان بنو 

كل ن عطاياه لك. إن تصبح غير راٍض عفإنك هللا ال ترضى عن عندما ف

عدم رضا عن "هللا واليبدأ بعدم التي تسمح باألمور هللا إرادة وراء  يسع

 وحده".الرضا عنه 

 

ملك  مأن يكون لههي قلوب شعب إسرائيل شهوة ، كانت بعد بضعة أجيال

 تبدأبلك فإنك  تجاه هللابالحماس عندما تتوقف عن الشعور فخرى. األمم األك

من المدهش حقًا أن وويصير ذلك شهوة قلبك.  لدى الوثنيين.في أن تشتهي ما 

طالبين  أوالً صلوا  .الذاتنابعة من كون تيهتم هللا برغبات قلبك حتى عندما 

أعطاهم فقلبهم. شهوة . مرة أخرى أعطاهم هللا املكً يطلبون للحم ثم صلوا ا

اجتازوا لكن ماذا كانت النتيجة النهائية؟ لقد  .هم ومسحهه لاختاربل و، املكً 

 فََسلَّْمت ه مْ "المزامير: سفر وعبودية. يقول هللا في أوثان عبادة وفي مصاعب 

َؤاَمَراتِ  فِي لِيَْسل ك وا ق ل وبِِهْم، قََساَوةِ  إِلَى تخلى لقد  (.12:81")مزمورأَْنف ِسِهمْ  م 

يتحدث بولس الرسول في األصحاح األول من  .أعطاهم ما يريدون هللا عنهم.

. هذا ما ةجنسيمثلية في شذوذ جنسي والذين هم عن الرسالة إلى رومية 

هللا تركهم قلوبهم وبه اشتعلت أرادوه، وهذا هو رغبة قلوبهم وهذا هو ما 

 هللا   أَْسلََمه م   َمْعِرفَتِِهْم، فِي هللاَ  ي ْبق وا أَنْ  يَْستَْحِسن وا لَمْ  َوَكَما": ينالون ما طلبوه

 َوطََمعٍ  َوَشر   َوِزنًا إِْثمٍ  ك ل   ِمنْ  َمْمل وئِينَ  ،يَلِيق   الَ  َما لِيَْفَعل وا َمْرف وضٍ  ِذْهنٍ  إِلَى



ْبثٍ   ونمهدوتركهم ي قلوبهمشهوة أعطاهم هللا  (.29،28:1")رومية َوخ 

 ؟التي تسمح باألمور هل ما زلت تريد إرادة هللافطريقهم إلى الجحيم. 

 

ب   ِمنَ  َسأَْلت   َواِحَدةً " إن هذه العبارة مبهرة:  فِي أَْسك نَ  أَنْ : أَْلتَِمس   َوإِيَّاهَا الرَّ

ب   بَْيتِ  ، َجَمالِ  إِلَى أَْنظ رَ  لَِكيْ  َحيَاتِي، أَيَّامِ  ك لَّ  الرَّ ب  سَ  الرَّ  ."هَْيَكلِهِ  فِي َوأَتَفَرَّ

 وحدهأريده أريد هللا وأنا ي نلكنأن تنال إرادة هللا التي تسمح باألمور، يمكنك 

كم عدد كثيرة، حروب شغول بكملك مفهو شغوفًا بهذا.  اود. كان دليس سواه

ة التي شغلته تماًما هي رغباللكن  طلب من هللا أن يحققها له؟الرغبات التي 

 نقية.العبادة الحقيقية والعبادة ال يه هجمال الرب. صديقي، هذيتأمل في أن 

 

ليس عليك  .فعل ذلك اآلنأن تيمكنك  أنت أيًضا أن تقوم به.يمكنك هذا أمر 

افعله كل يوم. واآلن. ذلك االنتظار حتى صباح األحد للقيام بذلك. افعل 

هذا عرش هللا. أمام ألن هذا هو ما ستفعله إلى األبد  ،اآلنلك بدأ يمكنك أن ت

توقف عن داخلك. الروح القدس ويشعل نار ويقويك ويضيء لك يغيرك س

تركض بعيًدا أمنياتك ثم برغباتك وقائمة تعطيه إلى هللا في الصباح لتقدم ال

تقديم بعد اسجد له أوالً في عبادة خالصة، فذلك يفرحه ويفرحك أيًضا. عنه. 

واألرجح أنك بهذه الطريقة . همومكاجاتك وتيحأمامه اأحضر العبادة له، 

 األَْرتَاج   أَيَّت هَا اِْرفَْعنَ "قبل أن تفعل أي شيء آخر ستجد لديه إصغاًء أفضل. 

، وَسك نَّ ؤ  ، األَْبَواب   أَيَّت هَا َواْرتَفِْعنَ  ر  ْهِريَّات  لَ  الدَّ مور )مز"اْلَمْجدِ  َملِك   فَيَْدخ 

7:24.) 

 

الً ... إنه "داود عن هللا قال يمكنك أن ترى لماذا  صموئيل )"...قَْلبِهِ  َحَسبَ  َرج 

ذا لكنه كان إنسانًا كامالً، أنه لم يكن نعرف جميًعا حقًا إننا  .(14:13األول 

يجاهد ضد في السماء بينما كان  هقدملقد وضع كامل يسعى نحو هللا.  قلب

وعدم السماح  اودأن تفكر في التنافس مع دنبغي في العالم. يالفساد عناصر 

ذلك الذي تحدث ما لم يفعل موسى ك .ألنه ال يفعل ذلكاألمر احتكار هذا بله 

يوم قبل  اودعاش كل من موسى ودلقد مع صديق. من يتحدث مع هللا ك

لذلك يمكنك أن تكون يوم الخمسين بعد في زمن ما تعيش فأنت أما  الخمسين.

 أكثر من ذلك.القة وثيقة مثلما كان لديهما، بل ولديك مع هللا ع



التي تسمح بحدوث األمور. إرادته منه ألي إنسان أن يطلب  الم يقل هللا أبدً 

الحياة بهذه الطريقة. ربح إكليل لن تفأنت تفكر في ذلك أو تحلم به. ينبغي أال 

نهاية واحد خالل عروض جنيه مقابل المتاجر في إن أكاليل الحياة ال تباع 

كما يكتسبها هذه الجوائز الذهبية، إن من يستحق هو من يكتسب . األسبوع

هذا الشيء الوحيد خلف جمع كل طاقاته في السعي فقط وكل ما لديه من قدم 

جدارتك أهمية عن يسوع الرب هنا لديك كلمات  تغيير.دون عطلة أو ب

وا َدَخْلت م وهَا قَْريَةٍ  أَوْ  َمِدينَةٍ  َوأَيَّة  واستحقاقك:" ْستَِحٌق، فِيهَا َمنْ  فَاْفَحص   م 

وا َحتَّى ه نَاكَ  َوأَقِيم وا ج  ا أَوْ  أَبًا أََحبَّ  َمنْ ...تَْخر   يَْستَِحقُّنِي، فاَلَ  ِمن ي أَْكثَرَ  أ م ً

ذ   الَ  َوَمنْ ، يَْستَِحقُّنِي فاَلَ  ِمن ي أَْكثَرَ  اْبنَةً  أَوِ  اْبنًا أََحبَّ  َوَمنْ  ني يبَه  َصلِ  يَأْخ   َويَْتبَع 

ا: لَِعبِيِدهِ  قَالَ  ث مَّ (؛ "38،37:11:10")متى يَْستَِحقُّنِي فاَلَ  ، اْلع ْرس   أَمَّ ْستََعدٌّ  فَم 

ا ونَ  َوأَمَّ وُّ ْستَِحق ينَ  يَك ون وا فَلَمْ  اْلَمْدع   (.8:22")متى م 

 

ونَ ن الذيفي ذلك اليوم العظيم المشاركين المستحقين كونوا من بين   يَْطَرح 

 (.10:4)رؤيا تحت أقدام مخلصهم  اْلَعْرشِ  أََمامَ  أََكالِيلَه مْ 
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