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 �ال الطموح الصالح
 دان دودز بقلم 

" الرَّبُّ تََ�لََّم  َكَما  ْطُرَدُهْم 
َ
فَأ َبََل... 

ْ
اجل هَذا  ْعِطِ� 

َ
تم    ."أ واليت  ثمان� اعًما،  العمر  ابلالغ من  هذه � لكمات اكلب 

). يف ١٢: ١٤�سجيلها يف سفر �شوع، حيث اندفع شعب إرسائيل يلدخل األرض واستعدوا ملحار�ة أعدائهم (�شوع 
  ، ال �سعنا أن نراه سوى شخص طموح. تلك العقبات لها مثِّ ضوء العقبات اليت اكنت أمام اكلب واملخاطر اليت تُ 

ة ملرصفي االستثمار  صوًرا سلبيَّ  "طموح"�رة؟ كثً�ا ما �ستحرض لكمة دة أم رشِّ ل�ن هل اكنت طموحات اكلب جيِّ 
ة. أو قد �د املرء اللكمة موضوعة ىلع ملصق  رون الطمع اذلي �دم مصاحلهم الشخصيَّ يف وول سرت�ت واذلين يربِّ 

أم �ب    يسء ل الطموح إذن؟ هل الطموح  هما يمثِّ صعود. ل�ن أيُّ ث جبانب اجلبل وهو �اول ال ق يتشبَّ حتف�ي ملتسلِّ 
 س ىلع الطموح؟ قدَّ ع الكتاب المُ أن نزرعه يف أنفسنا و� أطفانلا؟ هل �شجِّ 

بابلحث عن لكمة   نقوم  المُ   "طموح"عندما  الكتاب  مُ قدَّ يف  نصوص  ُمرتمَج تعدِّ س �دها يف  عدَّ دة  من  ة لكمات  ة 
ن يعقوب أوئلك اذلين دليهم  ادأ، ا ة. سلبيًّ ة والسلبيَّ يف لك من السياقات اإل�ابيَّ  "طموح" ة. يتم استخدام لكمة يونانيَّ 

َزٌُّب" (يعقوب   ٌة َوحتَ ٌة ُمرَّ " (رومية    :ل بولسا ، قا ). و��ابيًّ ١٤:  ٣"َغْ�َ َ �رَشِّ
ُ
ْن أ

َ
). من الواضح أن ٢٠:  ١٥"ُكنُْت ُ�رَْتًِصا أ

  �ر. فكيف نعرف الفرق؟د والرشِّ يعرتف ب�ل من الطموح اجليِّ   سقدَّ الكتاب المُ 

نتذكَّ  القاموس هو ببساطة رغبة يف حتقيق اغية معيَّ دعونا  تعر�ف  الطموح.  ر�َّ ر ما هو  ما ي�ون هذا  نة. ل�ن 
ضعيفً  اليشء    ا اتلعر�ف  ايلوميَّ حيث    –بعض  احلياة  قرارات  تطبيقه ىلع  تُ يُم�ن  ال  اليت  طَ ة  ذلمُ عترب  لك  وحة. 

ب ىلع العقبات تلحقيق اغية ي إىل االستعداد للتغلُّ ة تؤدِّ اسمحوا يل أن أقرتح اتلعر�ف اتلايل للطموح: رغبة قو�َّ 
،�ب طرحهما هنا.    يف اغية األهميَّةنة. هناك مالحظتان  معيَّ 

ً
"الغاية". ثانيًا، الحظ أن "الرغبة" والعالقة ب�    أوَّال

 من اجلهد،  ع�َّ مُ   ا �ش� إىل أن هناك حاجة إىل قدرٍ ب ىلع العقبات" و"حتقيق" ممَّ لكمات "اتلغلُّ الاتلعر�ف �شمل أيًضا  
 كما سيتم استخدام وسائل للقيام بذلك. دعونا نتناول لك من هذه املالحظات بمز�د من اتلفصيل. 

 :رغبات والغاياتال

سد. املشلكة  اجلعقل وال، ف� نتاج  ا ا دليه رغبات: رغبات العقل واجلسد. الرغبة � أحد أبعاد كونك �لوقً لك منَّ 
ُ � أن اخلطيَّ  ، تؤدِّ ه هذه العالقة بطرق عديدة. أوَّ شوِّ ة �

ً
) لغايات  أهواء،  مشيئات،  اتة إىل رغبات (شهوي اخلطيَّ ال

ُ خاطئة. أي أن   - ١:  ٤نا نرغب يف السيع وراء اغيات ال تُريض اهللا (يعقوب  ه تفك�نا دلرجة أنَّ شوِّ طبيعتنا الساقطة �
٣.(  
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 ُ   اطئالقدر اخل با �علنا نرغب حىت يف الغايات الصحيحة  ة توافق العالقة ب� الرغبة والغاية، ممَّ ه اخلطيَّ شوِّ ثانيًا، �
�سوع    الرب   ر هنا لكماتة أو اتلافهة). نلتذكَّ ة لألمور العاديَّ ، ورغبة قو�َّ احلسنةمن الرغبة (رغبة ضعيفة لألمور  

 :٢٣:  ٢٣للفر�سي� يف مىت 

ِبثَّ وَ  وَن انلَّْعنََع َوالشِّ ُ نَُّ�ْم ُ�َعرشِّ
َ
�ِسيُّوَن الُْمَراُؤوَن! أل َفرِّ

ْ
َكتَبَُة َوال

ْ
َها ال ُّ�

َ
تُْم  َو�ٌْل لَُ�ْم أ

ْ
وَن، َوتََر� َكمُّ

ْ
ال
ُكوا تِلَْك  ْن َ�ْعَملُوا هِذهِ َوَال ترَْتُ

َ
َقَّ َوالرَّمْحََة َواِإليَماَن. اَكَن يَنْبيَِغ أ

ْ
�َْقَل انلَّاُموِس: احل

َ
 . أ

رنا   ىلع هذا انلحو، رس مراًرا وت�راًرا بتجديد أذهاننا نلُ قدَّ الكتاب المُ   يُذكِّ ره ما    قدِّ اهللا ونلكره ما ي�رهه    يُقدِّ
"َوَال �َُشالِكُوا هَذا    :٢:  ١٢رومية    تقوهلما �به اهللا. الحظ ما    ةبَّ �اهللا. �ب أن ندرب عقونلا (و�اتلايل مشاعرنا) ىلع  

ْذَهانُِ�ْم، تِلَْخترَِبُوا َما ِ�َ إَِراَدُة اِهللا: ال 
َ
ُوا َ�ْن َشلْكُِ�ْم بِتَْجِديِد أ ْهَر، بَْل َ�َغ�َّ اَكِملَُة"ادلَّ

ْ
احِلَُة الَْمرِْضيَُّة ال �ذلك  و  ؛صَّ

ْذ بِالرَّبِّ َ�يُْعِطيََك ُسْؤَل قَلِْبَك" :٤: ٣٧مزمور 
 . "َوتََ�َّ

 : الوسائل

ة إىل �شو�ه وسائل اهللا  ة. تقودنا اخلطيَّ اجلزء اثلا� من تعر�ف الطموح هو استخدام الوسائل تلحقيق الغايات املرجوَّ 
ات خاطئة تلحقيقها. ول�ن �ب أن ت�ون الوسائل يات، فيف أغلب األحيان �ستخدم منهجيَّ نة تلحقيق الغا الُمعلَ 

استخدام الوسائل، يف س م�ء بالوصايا واملبادئ اليت ترشدنا قدَّ توافقة مع لكمة اهللا. الكتاب المُ مة أيًضا مُ الُمستخدَ 
تُ الرغبة جيَّ ربنا بما هو مرشوع وما هو غ� ذلك. حىت لو اكنت  ختحيث   اهللا، فال �وز نلا    ريضدة و�نت الغاية 

اهللا، ل�ن   ريضاستخدام وسائل غ� مرشوعة تلحقيق هذه الرغبة. قد نرغب يف إ�اب طفل، وهذا من شأنه أن يُ 
 ة. خطيَّ  هوطفل ما كوسيلة تلحقيق هذه الغاية    اختطاف

 :دالالت الطموح الصالح

، �ب أن ي�ون دلينا طموحات  و�رج بمنظور كتايب حول الطموح. أوَّ   املالحظات مًعا   هذهإذن، دعونا �مع  
ً

ال
ه طموح، و�اتلأ�يد اكن ر�نا طموًحا (باستخدام تعر�فنا أعاله) تلحقيق دعوته كنيب  صاحلة. يصف بولس نفسه بأنَّ 

يتطلَّ  ثانيًا،  وملك.  بطر�قةٍ و�هن  مرتبطة  رغبات  الصالح  الطموح  ثاثلً   ب  صاحلة.  بغايات  �ستخدم  صحيحة  ا، 
 صالح؟ ال طموح  ال   الطموح الصالح الوسائل الصاحلة تلحقيق هذه الغايات. ل�ن كيف نن�ِّ 
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 ة:الواجب، والرغبواالنضباط،  

، �ب أن ندرك  أوَّ 
ً

"َروِّْض    :قائًال   ٧:  ٤تيموثاوس    ١. ي�تب بولس يف  ها و�ستخدم  اهللانلا  اليت يمنحها  األدوات  ال
ب ىلع الكسل والعمل ىلع انلمو علينا أن نفهم أن هناك دوًرا لالنضباط يف حياة لك مؤمن للتغلُّ   .َ�ْفَسَك لِلتَّْقَوى"

 يف اتلقوى. 

ه  ىلع أنَّ   الواجبفهم  يُ ل�ن �ب أن    "واجب".رون عند سماعهم للكمة  . كث� من املؤمن� يتذمَّ واجبثانيًا، هناك  
  ماب  االبتهاج  هو  فالواجبنمو �بتنا للك ما نعمله.  مع مرااعة    نضبطةطاعة مُ هو  غاية. فالواجب  التلحقيق    يلةوس 

 ُ   القيام   يرفضون  ما   واغبًلا   ة،امل�يلَّ   باألعمال  أطفانلا   وزوجيت  أنا   فن�لِّ .  ةالفعليَّ   ةاملرسَّ   تلك  �ترب  حىت   اهللا   رس�
.  ا ثانو�ًّ   وراءهم  الاكمن  الواجب  يصبح  حىت  لعملا و  نلظاما  حب  تطو�ر  ىلع  مساعدتهم  هو  هدفنا   ل�ن  بها،

  ة.جب طر�قان للمرسَّ والوا  فاالنضباط

 : ة والطموحة املسيحيَّ و�َّ الهُ 

 تهم وماكنتهم وهدفهم. و�َّ هناك طر�قة أخرى للنمو يف الطموح الصالح و� أن يفهم املؤمنون هُ 

مؤمن فهم كتايب واضح لطبيعة انتمائه كمواطن يف ملكوت اهللا. إن  ق باملاكنة، �ب أن ي�ون دلى لك  فيما يتعلَّ 
ات امللكوت  ن �ن. سوف �ساعدنا اتلفك� يف أولو�َّ ة معه أمر أسايس لفهم مَ نا أبناء اخلالق و� عالقة عهديَّ فهم أنَّ 

  ة ىلع �شكيل طموح صالح.وادلينونة انلهائيَّ 

(الغرض). يف بداية اخلليقة، أخرب اهللا آدم وحواء   وجودنا سبب  (املاكنة)، �تاج إىل معرفة    �ن ن  مَ باإلضافة إىل فهم  
.  ونتاكثر  نلثمر  مدعوون  فنحن ).  ٢٨:  ١  ت�و�ن (  احلضاري   اتللكيف  ه �سميِّ   ما   وهو  – بما �ب عليهما القيام به  

 ربيُعتَ   احلديثة،  اثلقافة  يف.  واإل�اب   الزواج  ةمسؤويلَّ   من  لوا قلَّ   قد  باملسيح  يؤمنون   اذلين  من  العديد  فإنَّ   لألسف،
ة والفرح. ول�ن  ة الشخصيَّ �َّ حلرىلع ا  ةعكسيَّ   نتائج  إىل   يانيؤدِّ   أنهم   دلرجة  صعب  أمر  واإل�اب   الزواج  من   لك

يتحرَّ  أن  ير�د  اذلي  القطار  يتطلَّ مثل  اذلين  أوئلك  القضبان، كذلك  من  أعدُّ ر  اذلي  حتقيق مص�هم  إىل  وه  عون 
ار ب ىلع هذا اتليَّ ة. كمؤمن�، �ب أن نتغلَّ بأنفسهم ىلع عكس أهداف اخللق اليت من أجلها خلق اهللا البرش�َّ 

دة لعدم الزواج من أجل اخلدمة، �ب  حدَّ مُ الادرة وانلعوة  ادل�ن دلينا  ي ك بالزواج كعطية من اهللا. ما لم  ونتمسَّ 
   .الصاحلةعائالت ال ستأسيو ،األطفال ��ابو يف الزواج،أن ن�ون طموح� 
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هل ترى أن عملك جزء من هذا اتللكيف  العمل وادلعوة.  ط ىلع الكو�ب قضية  يتناول اتللكيف احلضاري للتسلُّ 
من  وما؟ �ب عليك أن ترى ذلك إذا اكنت وظيفتك مرشوعة. وعندما ترى عملك كجزء من خطة اهللا،    بطر�قةٍ 

 �ب أن ينمو.  ،انلجاح� د، و جيِّ  صورته الكب�ة، فإن طموحك يف العمل �شلٍك 

وصف نلا  هو بذلك  و   .. ل�ن اهللا وضعنا أيًضا يف الكنيسةاملد�ق باألرسة واملجال  اتللكيفات املذكورة أعاله تتعلَّ 
  ١؛  ١٢ة (رومية  اهللا لك مؤمن موهبة روحيَّ   أعطىأيًضا ادلور اذلي �ب أن نقوم به يف دعواتنا كأخوة وأخوات.  

اتللكيف ليك نذهب إىل العالم   إعطاؤنا ) ليك �دم بها بعضنا ابلعض. كما تم  ٤بطرس    ١؛  ٤؛ أفسس  ١٢كورنثوس  
اخلدمة  – دين  ؤ�َّ ). الك من االهتمام� المُ ١٩:  ٢٨(مىت  يع األمم  وأن نتلمذ مج)،  ١٥:  ١٦ونعلن رسالة اإل�يل (مرقس  

  ان للطموح املسييح الصالح وللتطبيق.رضور�َّ  –ة يف الكنيسة واإلعالن اخلاريج للعالمادلاخليَّ 

يًْضا    قائًال:  ٩:  ٥كورنثوس    ٢كتب بولس يف  
َ
رَْتُِص أ

َ
ْو  "ذِللَِك �

َ
�ِ�َ ُمْستَْوِطِنَ� ُكنَّا أ ْن نَُ�وَن َمرِْضيَِّ� ِعنَْدُه"  ُمتََغرِّ

َ
  . أ

  يا يلت هذا الوصف ينطبق علينا �ن أيًضا.

 

  )Woodruff Road Presbyterian Church(ة يف كنيسة  لراعية واملشورة الرعو�َّ لالقس دان دودز هو رايع رش�ك  
 والية ساوث اكرويلنا. يف سيمبسونفيل،   بمدينة

 

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