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 فحص دوافعنا 
 دان تومسون بقلم

  ت إىل شاطئ جز�رة صغ�ة واكتشف  وصلتة يف جنوب املحيط اهلادئ.  ختيل انلجاة من حطام سفينة يف منطقة نائي
الكتاب املقدس. ما رأيك: هل يم�ن أن  وجدتحقيبة ىلع الشاطئ، و� داخلها ووجدت أنك انلايج الوحيد. 

  هذه يف ، أو آخر�ن مؤمن�) بمعزل عن ١٨: ٣بطرس  ٢انلِّْعَمِة َوِ� َمْعِرفَِة َر�ِّنَا َوُ�َلِِّصنَا �َُسوَع الَْمِسيِح" ( "تنمو يف 
 البرش اآلخر�ن؟ لك ، بمعزل عن  احلالة

حبك هل. ول�ن   ادعن اهللا من خالل لكمته املكتو�ة، و�م�ن أن يزد  م الكث�يف جز�رة، يمكنك أن تتعلَّ  لوحدك
 . �شلك جيدمها اهللا قد ال تتعلَّ مع  ةبعالقتك الشخصيَّ  قفيما يتعلَّ  شياءأهناك 

َزٌُّب ِشَقاٌق بِْدَعةٌ �ربنا الرسول بولس أن أعمال اجلسد �شمل " ٌة َسَخٌط حتَ ْمثَاُل هِذهِ"  ...  َحَسدٌ َعَداَوٌة ِخَصاٌم َغْ�َ
َ
  َوأ

نَاةٍ لُْطٌف َصَالٌح، إِيَمانٌ ). يف املقابل، "٢١–٢٠: ٥ طية(غال 
َ
وِح َ�ُهَو: َ�َبٌَّة فََرٌح َسَالٌم، ُطوُل أ ٌف  َ�َمُر الرُّ   ... وََداَعٌة َ�َعفُّ

ْهَواِء َوال
َ
ََسَد َمَع األ

ْ
يَن ُهْم لِلَْمِسيِح قَْد َصلَبُوا اجل ِ

َّ
َهَواِت"اذل لم ي�ن هناك أحد آخر حولك،   إن). ٢٣–٢٢ اآليات( شَّ

طول  حسد. لن ي�ون هناك أيًضا أي شخص �رب أو   شقاق،أو   ،ب حتزُّ أو  ،ةعداوأو  ،غ�ةأي �ون هناك تفلن 
 . لوداعةأو ا اللطف تلقدم هل وال يوجد أحد أناتك 

  لك قلبك. ل�ن من ال حتب اهللا  حيث السبب يف أنكنفسك من  حص فيف جز�رتك، يُم�ن أن ت  نت وحدكوأ 
 هللا، اذلي ال تراه.  �بة تقاعسك عنتبدأ يف أن ترى بوضوح  إنكفك، اذلي تراه، يعندما ال حتب أخ

آخر�ن. عندئذ تدرك أنك لم حتب قر�بك كما ينبيغ  أشخاص  مع    بالعالقةفقط    عض األشياء يف احلياةبم  يم�ن تعلُّ 
  ملاذا أجد العداوة ضد هذا الشخص؟ ه مثل هذ ؟ ملاذا أشعر بسخطالملاذا أمتلك مثل هذا : طرح السؤاليف وتبدأ 

بعدم احرتام؟ ما اذلي   ا ت�رارً و ا مرارً  يعامل� خٍص ش مع ًفا طي لأو حىت أن أ�ون التسامح حبة أو يف امل صعو�ة
 خر�ن؟ ألشخاص آ جابايت است  ز�فِّ 

ِفْطنَِة �َْستَِقيَها اَلَْمُشوَرُة يِف قَلِْب الرَُّجِل ِميَاٌه َعِميَقٌة، وَُذو ا "
ْ
  �ستيق ، ول�ن كيف  ةكيمح   مشورة   هذه).  ٥:  ٢٠" (أمثال  ل

سبب مع�. هناك دائًما أسباب  بال  ال حتدث االستجابات اخلاطئة قلبه؟ من(ادلوافع، األسباب) اإل�سان املشورة 
ليس  و�اتلايل ف رئحافة ابل، حىت لو لم نر األسباب بوضوح. هذه األسباب ليست ىلع ا لألشياء اليت نقوهلا ونفعله

 يف العمق. �  بل .أن �ستقيها  سهالً 
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  ي� تم�اول  حىت عندما ؟" ذلك"ملاذا فعلت  هذا السؤال عليك: م طرحت "ال أعرف"، عندما  :مرة أجبتمن �م 
انطالقًا من الرغبة العميقة يف  .  حبياد  نفحص ننا لسنا  أل  من الصعب رؤ�ة "اخلطية اليت تقف خلف اخلطية"،  دوافعنا 

 .عن كثب ادلوافع اليت حترك سلو�نا  نفحص أنفسنا، ال نر�د أن  عنالشعور بالرضا 

 املزمور:  قول اكتب الوحيد اذلي يعرفنا تماًما هو اهللا. ييف انلهاية، 

تَِ� وََعَرْ�تَِ�  ، قَِد اْخترََبْ نَْت َعَرفَْت ُجلُويِس َوِ�يَاِ�. فَِهْمَت فِْكِري ِمْن بَِعيدٍ  .يَا رَبُّ
َ
َمْسليَِك  .أ

�َْت، َوُ�َّ ُطُرِ� َعَرفَْت    .َوَمْر�َيِض َذرَّ
َ
نَْت يَا رَبُّ َعَرْ�َتَها لُكََّها أل

َ
 .نَُّه لَيَْس لَكَِمٌة يِف لَِساِ�، إِالَّ َوأ

 ) ٤–١: ١٣٩ مزمور(

د عدد أيا�. اهللا  حدَّ ويف رحم أ�.  �سج�و قبل والديت، عرف� اهللا.  للغاية:عزي املزمور مهذا نرى ، من جانب
 يف حيايت �يف عن اهللا. إنه يعرف اخل� والرش والقبيح ع�، وما زال �ب�.ا. ال يشء  تمامً رف�يع

 إنأشعر باخلزي  داخ� واليتب أعرفها رعب. هناك أفاكر ومواقف ورغبات مُ  ١٣٩مزمور  نرى  آخر، ومن جانب
  ا . بالنسبة هلذلقليب  ادلافع   هو اآلخر�ن. يم�ن للناس رؤ�ة ما أقوم به وسماع ما أقوهل، لكنهم ال يعرفون ما  عرفها  

نفيس، ل�ن   عن. يمكن� إخفاء اخلطية من ادلاخل عن اآلخر�ن وقليبما يدفع  معرفة، ال يمكن� دائًما األمر
 االختباء منه.فيه  يمكن�   ليس عن اهللا. إنه يعرف� تماًما. ال يوجد ماكن يف الكون

ِ� يَا اَُهللا َواْعرِْف قَليِْب. اْمتَِح�ِّ  : "هقلبل املزمور إىل فحص دقيق  اكتب  املذهل، يدعو    االن�شافمع    ،ومع ذلك اْخترَِبْ
فاَْكرِي 

َ
بَِديًّا"اْ�ُظْر إِْن اَكَن يِفَّ َطِر�ٌق بَاِطٌل، َواْهِدِ� َطِر�ًقا  َواْعرِْف أ

َ
 ). ٢٤–٢٣ اآليات(  أ

: "ال تدع  نرنم�ن اإل�يل. عن رسالة حًقا به نؤمن ىلع  ا و�صدقإراديًّ تعتمد قدرتنا ىلع مواجهة حقيقة دوافعنا 
 ."جتك إيله� أن �شعر حبا   ]اهللا[طلبها منك ياليت  فاحلالة الُمث�  .حبالة ُمث�وال حتلم  يثقلكالضم�  

 يعك لاهللا  قبولأن  أي — "حاتلك املثايلة" �سببضم�ك  ضعفإذا 
ً

 — تمد ىلع ما تفعله جلعل نفسك مقبوال

قيقة قلبك تنبع من اثلقة يف نعمة اهللا  ح اجلرأة ملواجهة إن . ا تماًما يفً ��شأن دوافع قلبك سيكون   الصدقإذن فإن 
يم�ن أن    يقة اكن ال يشء يف لك اخلل  إن)؟  ٣١:  ٨(رومية    ك، َ�َمْن َعلَيْ كاَكَن اُهللا َمعَ إِْن  .  �سوع   يف املسيح  ليت تربر ا

 يف املسيح �سوع، فهذا �شمل خطيتك.  يفصلك عن �بة اهللا

وِح َوَ�ثِ  فهواهللا.  خص ا تنبع من اثلقة يف ش تمامً   معروفادلعوة إىل أن ت�ون إن    ُ� الرَّمْحَةِ رَِحيٌم َوَرُؤوٌف، َطِو�ُل الرُّ
 ملنفعته ليس  إن الفحص "، فال �ب علينا أن �اف ما سيجده اهللا يف قلو�نا. َن اُهللا َمَعنَا إِْن اكَ ). "٨: ١٠٣ ام�مز(
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اهللا   أن ير�نا . ةالظاهر�َّ خطايانا وراء  اليت يف غ� �لها بالفعل ادلوافع والرغبات اهللا يعرف . ملنفعتنا �نول�ن 
 . فينا  لخطية املتبقيةل القوة املسيطرةر من  حرَّ تن ليكة هو من أجل مصلحتنا، يقودنا �و اتلو�أن ما �فز قلو�نا و

 

فلور�دا.  بوالية أورالندو  يف مدينةة كنيسة القد�س بولس املشيخيَّ يف القس دان تومسون هو قسيس مساعد 
 ملدة ثالث� اعًما.  فلور�دابوالية  ليتيتسف  مدينة  يف ) ChurchCommunity(كنيسة لخدم كرايع رئييس و

 

 .  تيبوتلوك �لة تم �رش هذه املقالة يف األصل يف 
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