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 افعل شيًئا فقط 
 ج� إدوارد فيث قلم ب

هل    م أقدِّ إن اكن بإماك� أن    � م طالب وسأل، تقدَّ للعمل امله�  ة عن عقيدة ادلعوةمسيحيَّ   ةلكيَّ ثت يف  حتدَّ أن    بعد
اإلرشاد فقد  اتبعض  قسًّ   معتقًدا  ةاللكيَّ ب  اتلحق.  أن ي�ون  ير�د  شعر  لكنَّ ا،  أنه  ذلك  بعه  يلصبح  �ذاب  باالد 

 "؟أن أفعله م�ِّ الرب  ير�د أعرف ما سأل�: "كيف ف. ا سً درِّ مُ 

 كشف  سأل بعد ذلك  هلكنَّ مواهبه،    تمي�  حولأعطيته بعض انلصائح  
ً

  اختذت : "ماذا لو  ةساسيَّ املشلكة األ  سؤاال
  �ونرت أن أأو ماذا لو قرَّ   ؟ا قسًّ   صبحأن أحًقا  ل�ن اهللا أراد�  ،  ا سً درِّ مُ رت أن أصبح  " ماذا لو قرَّ القرار اخلاطئ؟

 يمكن�  كيف    ؟ا أن أ�ون قسًّ حًقا  ير�د�    ل�ن اهللا ال  ،ا قسًّ 
ُ
  ؟خارج إرادة اهللا  ذا كنت بفعل ذلكأعظ إ  م أو علِّ أن أ

 اتل�؟ أعرف يف لكتا احل و�يف يل أن 

واألهم من  –  ررت أن تذهب حلقل اخلدمةقَّ   ذاإالقرار اخلاطئ".  اختاذ  قلت هل: "ال يمكنك  فثم خطرت يل اإلجابة.  
  ة وة رعو�َّ دعيت  ة الالهوت وتلقَّ لكيَّ يف    ادلراسة  ا، فإن انتهيت منمن خارج أنفسن  إيلنا ذلك، بما أن ادلعوى تأيت  

  وقامت مدرسة   ا سً درِّ أن تصبح مُ رت  قرَّ   ذاأن اهللا قد وضعك خلف هذا املنرب. إ  من د  يمكنك أن تتأ�َّ  –من كنيسة 
  مَّ اآلن �ُ املدرسة    فصليف  اهللا  يضعك    ك الفصل. وقدذلأن اهللا قد وضعك يف    مند  بتعيينك، يمكنك أن تتأ�َّ   ما 

  . دمةإىل اخل يدعوك الحًقا 

  اختذنا   ذاإ  طأ فيه�أن    أن "ن�تشفه" و�م�نحياتنا � يشء �ب  يف  يفرتض العديد من انلاس أن إرادة اهللا  
  فإنهم   ،دةحدَّ حاتلهم المُ حًقا يف  إرادة اهللا  ما �  ملعرفة    دليهم   طر�قة جود  نظًرا لعدم ول�ن  و .  ئ"االختيار" اخلاط

 ىلع اإلطالق. شيئًا ال يفعلون فهم باتلايل ه، ما �ب عليهم فعل  رفونوال يع�شعرون بالشلل، 

ل�ن بالنسبة  ،  �تاربالغ فيه. نعم، �ن  " هو أمر مُ اختيارنا "  يفلك يشء    خزتالاأن  حون  صلِ ون المُ املسيحيُّ يعرف  
 يف الرب اذلي ��م الكون، فإن ال خالصنا وال مسار حياتنا "يعتمد علينا". وضعوا ثقتهم ، اذلين ؤمن�للم

 ما تعنيه هذا    ؛هوصايا أي  نة،  علَ إحباط إرادة اهللا؟ بالطبع يمكننا أن �سلك ضد إرادته المُ   يم�نحًقا أنه    نعتقدهل  
 ض اغبًلا ما تتعار�تاج أيًضا أن ندرك أن هذه اإلرادة  .  سة قدَّ المُ ة. �تاج أن ندرس لكمة اهللا نلعرف إرادته  اخلطيَّ 

 إَِراَديِت  الَ  �سوع: "تِلَُ�نْ الرب مع   من الصالة ننتم�َّ حىت  أن ننمو يف إيماننا �ب ة الساقطة. يَّ مع إرادتنا الشخص
 ة السيادة � اليت تتم. لكيَّ  ة اهللاخليقته، فإن إرادىلع   حكمه يف ل�ن يف انلهاية، و). ٤٢:  ٢٢إَِراَدتَُك" (لوقا  بَْل 
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أن شك  أدرك    ال  مُ الطالب  عمل  مسارات  هناك  �دَّ ،  نةيَّ عأن  تاجر  يصبح  أن  أو  مثل  يف  يرات  عمال  األنخرط 
 اذاخت، ودةتعدِّ مُ   خيارات  أمامهفهو  ا.  أن يصبح قسًّ   وال  ،ة ليس خطيَّ   ا سً درِّ مُ ل�ن أن يصبح    .أمامهمغلقة    ،ةاإلباحيَّ 

اذلات، والقرار سيتطلَّ  العاديَّ ة، والصال اتلعبب فحص  العوامل  يأخذ يف االعتبار مجيع  ة مثل: األمور  . �ب أن 
 . قاده قدأن اهللا اختاذ القرار، د  جرَّ بمُ ، ا ه يم�ن أن ي�ون واثقً لكنَّ ة. ، واالعتبارات العائليَّ تلوقيتة، وا املاديَّ 

رُ   اِإل�َْسانِ   س. "قَلُْب قدَّ مه نلا الكتاب المُ علِّ هذا ما يُ   ع  ذللك–   "َطِر�ِقهِ   يِف   ُ�َفكِّ
ُ

َخْطَوتَُه"    َ�ْهِدي   َوالرَّبُّ "  –ططِّ لينا أن �
َفَرُس " ما نقوم به.  َ�ْهِدي). اهللا هو من "٩:  ١٦(أمثال  

ْ
َْرِب،  يِلَْومِ   ُمَعدٌّ   "اَل

ْ
ا   احل مَّ

َ
ُة   أ " (أمثال    فَِمنَ   انلُّرْصَ يأيت    . )٣١:  ٢١الرَّبِّ

 مقاصده. حتقيق اعمًال معه يف   علك� ا ممَّ انلتيجة، بالرب 

عدم انلجاح   كما أناهللا،  احسانبالرضورة عالمة ىلع عكس تعايلم إ�يل الرخاء، فإن انلجاح األريض ليس ىلع 
  ليس فقط ، و إخفاقات  ول�نفرص    ليس فقطمسار حياة املرء  ن  اغبًلا ما يتضمَّ رج إرادة اهللا".  عالمة ىلع أنك "خا 

. اتباع �سوع  "اذلاتحتقيق  "   عنبالاكمل    أ�يد ليسباتل  العمل امله�  .وجهكيف  غلق  ول�ن أبواب تُ مفتوحة  أبواب  
 . ةأعمانلا املهنيَّ اذلين ختدمهم  اآلخر�نمن أجل   باذلات ةوميَّ ايلب إن�ار اذلات واتلضحية يتطلَّ  العمل امله�يف 

عن جانب آخر    –ماكن العمل   باإلضافة إىل  يف العائلة، والكنيسة، واملجتمع،–  املختلفة  دعواتنا الصعو�ات يف  هد  �ش
نَّ  يفوهو رغبته  :من إرادة اهللا

َ
).  ٣: ٤سالونييك �  ١ْم" (قََداَستُ�ُ : اهللاِ  إَِراَدةُ  ِ�َ   هِذهِ  أن ننمو يف اإليمان والقداسة. "أل

 . أ�رث من أي وقت مىض ىلع اهللا نتلك جتعلنا  ن الرصااعت يف حياتنا أل�دث هذا 

عندما    صةً خا –  خيارتنا. ول�ن عندما ننظر إىل الوراء  ي أين ستؤدِّ إىل  ماذا سيحدث أو    نعرفال    الوقت احلارض،يف  
ىلع  الطر�ق،    ىلع يقودنا يف لك خطوة  اهللا    اكن  ن نرى انلمط و�يفأ  يمكننا   –ن�ون أ�رب سنًا عندما  و ،  الوقت  يمر 

 . وقتال ذلك  يف ىلع علم بذلكنا لم ن�ن الرغم من أنَّ 

ذلك نعمل.  يف غضون  أن  اهللا  اثلقة يف  إن  ، علينا  ُ م اهللاحت�ُّ   فقط يفليس  –عناية  �" اهللا  أن    " دسدِّ ، ول�ن يف 
الفرص والعالقات اليت   �ويمكننا أن �طو بثقة ة. ر�َّ إىل احل ة ول�ن سلبيَّ إىل ال دعوي ال  �حترص�  –احتياجاتنا 

 ، واثق� أن اهللا سيكون معنا. احلياةا نلحتملها 
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ألدب  لفخري  وأستاذ  بورسيلفيل بوالية ف�جينيا    مدينةيف  ة باتر�ك ه�ي  لكيَّ ادلكتور ج� إدوارد فيث هو عميد  
الكتبؤلِّ وهو مُ   بها.   " القراءة ب� السطور "و)  God at Work("  اهللا يف العمل، بما يف ذلك كتاب "ف للعديد من 

)Reading between the Lines(. 

 

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