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 اثلقة يف تدب� اهللا واتلخطيط للمستقبل 
 مايك إمليت بقلم  

علنة. فهو حامل األشياء عن العيش وفًقا إلرادة اهللا المُ   حًقا . وأنا مسؤول  حًقا اهللا هو صاحب السيادة والسلطان  
(إشعياء   قدرته  عرباني�  ١٠:  ٤٠ب�لمة  (مىت  ٣:  ١؛  مهم  بيدي  أفعله  وما  اهللا  ).  ٣٠:  ٥).  سيادة  ىلع  اتلأ�يد  إن 

، ول�ن كيف يُمكننا أن نعيش هذه احلقائق بأمانة هامة هو أمر  سواء كتعايلم كتابيَّ  ة ىلع حدٍّ ة البرش�َّ واملسؤويلَّ 
 ة؟بطر�قة متوازنة يف احلياة ايلوميَّ 

ادلعوة إىل اثلقة وادلعوة إىل  ��  وتنا،  احلقيقة � أننا نعيش باستمرار يف توتر اختباري ب� سيادة اهللا ومسؤويلَّ و
ه للنهوض من الفراش هذا الصباح. ر�ما لن حت�م ىلع ذلك  العمل. نلأخذ هذا املثال البسيط: لقد ضبطت املنبِّ 

لم أفرتض أن اهللا سيوقظ� بطر�قة خارقة و.  ا ة. لقد وضعت خططً بأنه فعل من أفعال عدم اثلقة يف العناية اإلهليَّ 
ة. من ناحية أخرى، صباًحا. لم ي�ن ذلك فعل عدم إيمان بل استخدام حكيم لوسائل ثانو�َّ   ٥:٣٠للطبيعة يف الساعة  

ة  ه والشبكة الكهر�ائيَّ ة املنبِّ دقة مياكنيكيَّ ألجل  ، و�فظ حيايت أثناء نو�، وا هادئً   ا ات�لت ىلع اهللا يلمنح� نومً 
 ة.همَّ لسلطان كما أن أفعايل مُ فيه اهللا هل السيادة وا  لها. أنا مدعو للعيش يف اعلمٍ اليت �شغِّ 

  ل؟السيطرة، أم التسليم السليب، أم اتلعقُّ 

ا إىل "وضع السيطرة" أو "وضع التسليم السليب". يف وضع  ل�ن من السهل أن تصبح غ� متوازن وأن تنجرف إمَّ و
اتلخطيط  فإن  الوحيد من املعادلة.    زء ة � اجلة البرش�َّ ة عن حياتنا كما لو اكنت املسؤويلَّ ل املسؤويلَّ السيطرة، نتحمَّ 

بالطبع، �ن نعرتف �سيادة اهللا  –  لإلهل ذي السيادة والسلطان  عم� املفرط شائع يف هذا السينار�و. هنا �د غياب  
العمليَّ  يؤثِّ وسلطانه، ول�ن من انلاحية  ة. من ناحية أخرى، هناك تر�� كب� ىلع  ر ذلك ىلع حياتنا ايلوميَّ ة، ال 

القلقوة.  و�َّ اثلان  العلل إىل  نميل  قد  االختالالت،  هلذه  املفرطة  ،واخلوف  ،نتيجة  الزائدةواملسؤويلَّ   ،والسيطرة    ، ة 
  �ن. مرتوك نلا ؟ ألننا نعتقد أن األمر لكه والغضب. ملاذا ،ةوالكمايلَّ 

اتلخطيط القليل  فإن  لة.   عن حياتنا كما لو أن سيادة اهللا � اجلزء الوحيد من املعاديف وضع التسليم السليب، نتخ�َّ 
ة. اثلانو�َّ   للعللأو عدم اتلخطيط أمر شائع. هنا يوجد تر�� كب� ىلع سيادة اهللا وسلطانه ول�ن يوجد غياب عم�  

د. ملاذا؟ ألننا نعتقد أن األمر لكه  ة، والرتدُّ ة، واجلمود، والقدر�َّ نتيجة هلذه االختالالت، قد نميل إىل الكسل، والسلبيَّ 
  هللا وحده. مرتوك 
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ف� اتل  ذين س عن ه قدَّ الكتاب المُ   يبتعد  م لكمة  ون للعيش ال بالسيطرة وال بالتسليم السليب. تقدِّ نحن مدعوُّ ف.  طرُّ
اتلعقُّ  يتضمَّ اهللا بديًال:  اتلعقُّ ل.  ل    �تم�َّ و بالصالة.    املصحوب ل اتلخطيط احلكيم  ن  ة لسيادة اهللا  قو�َّ بنظرة  اتلعقُّ

. أيًضا   مسؤول   فأنا   –  ةاثلانو�َّ   العلل  ىلع  مناسب  بتأ�يد  �تفظ   فإنه  ذلك،  إىل  باإلضافة.  املسؤول  هو   فاهللا  –وعنايته  
س مراًرا وت�راًرا إىل اثلقة يف راعية  قدَّ س بأ�مله. يدعونا الكتاب المُ قدَّ المُ   الكتاب  عرب  اثلنايئ  الرت��  هذا  نرى 
ة  د: اإلاعلة املاديَّ دَّ واحد ُ�   ق يف �الٍ أر�د أن أتعمَّ ود والعمل اجلاد يف �تلف �االت احلياة.  واتلخطيط اجليِّ اهللا  

  راعية الرب.  إىل أعمانلا ألنفسنا ولعائالتنا بينما نعهد ب

 : ةاإلاعلة املاديَّ 

ة عدن ول�ن اكن ىلع  اهللا جنَّ   غرس إن دورنا بصفتنا حامل� لصورة اهللا هو اال�راط يف عمل ذي مع� وهدف.  
إلاعلة  فإن العمل  )،  ١٩-١٧:  ٣� ح� أن السقوط جعل العمل شاقًا ( و).  ١٥،  ٨:  ٢آدم أن "يعملها و�فظها" (ت�و�ن  

 بالنسبة نلا. وأساسيًّا واجبًا أمًرا يظل واآلخر�ن املحتاج�   ،واألرسة ،انلفس

ا وفًقا إلرادته وه يوميًّ إرسائيل، فقد داعهم أن �معوه و�عدُّ   �املن بل  بمعجزة توف�اهللا    قامة عندما  حىت يف الرب�َّ 
أعطاهم    حيثعدا ايلوم السادس،    ). اكنوا �معون ما ي�يف لك صباح لليوم الواحد ما ١٦ووصاياه الُمعلنة (خروج  

ا بمحاولة ختز�ن  اهللا نصيبًا مضاعًفا ألنهم اكنوا سيسرت�ون يف ايلوم السابع. أوئلك اذلين لم يثقوا يف تدب� اهللا (إمَّ 
ضوا تلو�يخ اهللا. اكن اهللا يف سيادته  بعض املن لليوم اتلايل خالل أيام األسبوع أو باخلروج جلمعه يوم السبت) تعرَّ 

الاملن  يمنحهم  يمنحه  ، و�ن ىلع  ما  العم� كو�ء ىلع  الطاعة  بفعل  االستجابة  مُ هلمشعب  إن عملنا  لكنَّ .  ه  هم، 
 ة من اهللا. مدعوم بعمل العناية اإلهليَّ 

)، و�ربنا أن نعمل بهدوء ون�سب  ١١-٦:  ٦ي إىل الفقر (أمثال رنا اهللا من الكسل اذلي يؤدِّ يف دورنا كو�ء، ُ�َذِّ 
) واملحتاج�  ٨:  ٥تيموثاوس    ١نا ىلع إاعلة أفراد أرستنا ()، و�ثُّ ١٢-٦:  ٣�سالونييك    ٢؛  ١٢-١١:  ٤�سالونييك    ١قوتنا (

(أعمال    حديثة العمر حىت ال ي�ون عبئًا ىلع كنا�سه   ام كصانع خي ). حىت الرسول بولس عمل جبدٍّ ٢٨: ٤(أفسس 
  ). ٩:  ٢ �سالونييك ١؛ ٣: ١٨ الرسل

أرض  ن يعوهلم. عندما وصل شعب إرسائيل إىل  هو مَ   األساسروا أنه يف  يف الوقت نفسه، يدعو اهللا شعبه أن يتذكَّ 
توقَّ  يقوموا بزراعة األرض (خروج  كنعان،  الُمعجزي و�ن عليهم أن  تدب� اهللا  رهم  ٣٥:  ١٦ف  ). ل�ن اهللا حذَّ

ِ� َوقُْدَرُة يَِدَي اْصَطنََعْت  ...  ِاْحرَتِزْ قائًال: " ي  ئِلَالَّ َ�ُقوَل يِف قَلِْبَك: قُوَّ ِ
َّ

نَُّه ُهَو اذل
َ
َْوَة. بَِل اْذُكِر الرَّبَّ إِلَهَك، أ يِل هِذهِ الرثَّ

َْوةِ" (تثنية  ًة الْصِطنَاِع الرثَّ ة لعمله ما  نعمل). يُمكننا فقط أن ١٨-١٧، ١١: ٨ُ�ْعِطيَك قُوَّ : ١٢٧(مزمور يمنحنا اهللا القوَّ
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رنا ٢-١  الرب ). باإلضافة إىل ذلك، يَُذكِّ
َّ

حيال اتلدب� املادي ألن اآلب يهتم بنا، و�عرف احتياجاتنا،    نقلق�سوع أال
عنا ٣٢-٢٢:  ١٢ملكوته (لوقا  -ة ىلع اإلطالق  وقد أعطانا بالفعل أعظم عطيَّ  �سوع ىلع أن    الرب   ). نتيجة ذللك، �شجِّ

  ).٣٤-٣٣ة ألننا نثق يف تدب� أبينا السماوي (اآليات ممتلاكتنا املاديَّ ب كرماءن�ون 

خار . افتح حساب ادِّ ة وفًقا ذللك، والعمل جبدٍّ ة لعائلتنا، ووضع امل�انيَّ لصواب مرااعة االحتياجات املاديَّ ذللك، من ا
خر املال للسقف اجلديد أو  خر بعض املال يف حساب اتلقاعد اخلاص بك. ادَّ ملرصوفات اجلامعة إذا استطعت. ادَّ 

زِّ 
ُ

كما    ،أو الطمع  ،أو اخلوف  ،بالكرب�اء  حت� نفسك، مدفواًع   طرقٍ ن متلاكتك بجتديد املطبخ. من ناحية أخرى، ال خت
  ).٢١-١٣�سوع عن الغ� الغيب (اآليات الرب ح يف مثل وضَّ هو مُ 

 :ط جيًدا وال تُمسك بإحاكمخطِّ 

حكيم  ل  ق بأعمال عنايته، ول�ن بتعقُّ تنا اخلاصة، وال بتسليم سليب أمحق فيما يتعلَّ يدعونا اهللا أن �يا ليس بقوَّ 
ائك خلطط اهللا  نًا نفسك وأحبَّ مسك بها بإحاكم. ِعش وفًقا ملشيئة اهللا الُمعلنة، مؤتمِ ن. ضع خطًطا، ل�ن ال تُ ومزتَّ 

 :  قائًال ، �شلٍك جيِّدٍ ة هذه ادليناميكيَّ  ١٥-١٣: ٤د يعقوب سِّ ة. ُ� السياديَّ 

َقائِلُوَن: 
ْ
َها ال ُّ�

َ
ْو تِلَْك، َوُهنَاَك نرَْصُِف َسنًَة َواِحَدًة  «نَْذَهُب  َهلُمَّ اآلَن أ

َ
 هِذهِ الَْمِدينَِة أ

َ
ْو َغًدا إِىل

َ
َْوَم أ ايلْ

نَُّه َما ِ�َ َحيَاتُُ�ْم؟ إِ�ََّها خُبَاٌر،  
َ
َغِد! أل

ْ
ْمَر ال

َ
يَن َال َ�ْعِرفُوَن أ ِ

َّ
ْ�تُُم اذل

َ
َ�ْظَهُر قَِليًال ُ�مَّ  َوَ�تَِّجُر َونَْر�َُح». أ

. ْن َ�ُقولُوا: يَْضَمِحلُّ
َ
ْو َذاَك» ِعَوَض أ

َ
 . «إِْن َشاَء الرَّبُّ وَِعْشنَا َ�ْفَعُل هَذا أ

  �بته   ملقاصد  �ن أن �ضع بتواضعٍ نا رأًسا ىلع عقب وسنكون مدعوِّ طع أنه يف بعض األحيان سيقلب اهللا خط توقَّ 
  الصاحلة.

  ،
ً

اإلغراءات اخلاصة وطرق العيش اليت ذكرتها –قلبك    انتبه إىل ميلكيف تعرف أنك أصبحت غ� متوازن؟ أوال
ة أو سيادة اهللا. ثانيًا، انتبه إىل حياة الصالة اخلاصة بك.  ة البرش�َّ سابًقا واليت ارتبطت بالرت�� املفرط ىلع املسؤويلَّ 

ه ال  نَّ ا، ىلع األقل) أن ختطيطك وأفعالك � ما يهم حًقا (وضع السيطرة) أو أإذا اكنت ضعيفة، فأنت تقول (عمليًّ 
   (وضع التسليم السليب). ما يفعلهيهم حًقا ما تفعله (حىت الصالة) ألن اهللا ببساطة سيفعل  

ق يف أي موقف. ول�ن مع اتلواضع فيما يتعلَّ   دورنا نفرتض أن اهللا سيعمل بمعزل عن  �ب أن  ما نفعله مهم. ال  
فاَْك 

َ
). وحده  ٢١:  ١٩ٌر َكِثَ�ٌة، لِ�ْن َمُشوَرُة الرَّبِّ ِ�َ تَثْبُُت" (أمثال  خبططنا اخلاصة، فإننا نعرتف بأن "يِف قَلِْب اِإل�َْساِن أ

. تمنحنا مقاصد  هذا خرب سار). و٢٤:  ١٤"إِنَُّه َكَما قََصْدُت يَِصُ�، َوَ�َما نََو�ُْت يَثْبُُت" (إشعياء    :اهللا �ستطيع أن يقول
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،  فشل جبرأةٍ نجاد، و�شلٍك  عمل  نضع اخلطط، ونلم، و�  ليكة والشجاعة  اخلطأ احلر�َّ عن  ة واملعصومة  اهللا السياديَّ 
  أخرى. ةً طلب وجهه مرَّ ن، ونجح بتواضعٍ نو

 

  كتاب   ف مؤلِّ   وهو  ).CCEFة واتلعليم ( املسيحيَّ   ملشورةا   سة ادلكتور مايك إمليت هو عضو هيئة اتلدر�س يف مؤسَّ 
)CrossTalk) و�تاب ،(Descriptions and Prescriptions.(  

 

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