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 مشيئة اهللا  ملعرفةالرصاع 
 و�ر ر توماس ببقلم  

؟ فأنا أعلم أ� طرحته ىلع نفيس. لقد �ساءلت:  هذا السؤال  وًما ي؟" هل سألت نفسك  أن أفعل  م�ِّ اهللا    "ماذا ير�د
  ير�د ؟ ماذا  اهللا أن أقبل بهذه الوظيفة   هذه اإل�سانة؟ هل ير�د بج  اهللا أن أتزوَّ   اهللا أن أقطن هنا؟ هل ير�د   �د هل ير 

نرغب يف أ�رب  فنحن ة. ، ألنها أسئلة بالغة األهميَّ ا مؤلمً  ا أمرً اإلجابة عن هذه األسئلة   قد ت�ون  أن أفعل؟  م�ِّ   اهللا
ة. ملاذا؟ ألننا ح� نفتقر إىل ايلق�، اغبًلا ما ينتابنا اخلوف. إن جهلنا  همَّ إلجابة عن األسئلة المُ عند اقدر من ايلق�  

. إنه يوتِّ الحًقا �ُشعرنا كما لو أننا س  هبما ينبيغ نلا فعل
ً
رنا. يف الواقع، ىلع الرغم من أننا قد ال نقر بهذا،  �ت�ب خطأ

 كثً�ا ما ينتابنا اخلوف حىت من أننا قد نفتقر إىل مشيئة اهللا.

. إذ  القراراتاختاذ  ق برصاع مع ايلق�. فنحن �سىع إىل أ�رب قدر من ايلق� فيما يتعلَّ   مشيئة اهللا  ملعرفةإن الرصاع  
 ، �شعر باألمان.بالسيطرة، وح� �شعر طرةبمز�د من السي الشعور إن ايلق� �ساعدنا ىلع

 :دوافع خاطئة

عواقب قراراتنا،  يف    رأن نفكِّ نلا    دفمن اجليِّ .  طأباألمر اخل ، ليس  قراراتلختاذ اق با إن السيع إىل يق� أقوى فيما يتعلَّ 
أن    يفانعدام ايلق�    بيتسبَّ كثً�ا ما    ،مع ذلكو.  نفعله  أن�ب  ما    بصالة يف  رأن نفكِّ و   ،مشورة حكيمة  أن نطلبو

ُمسيطر، ل�ن  ن اهللا  أقة بإىل اثل ون  ، مدعوُّ ؤمن�طلب مشيئة اهللا. أي أننا، �ن امل  يفخاطئة  دوافع    قلو�نا ل   ت�ون 
. �ن نر�د  طرة املز�د من السيألنفسنا  نتملك  أن    يفأعمق    يف الواقع من رغبةنبع  ت معرفة مشيئة اهللا قد    يف  ا رغبتن

�ُسهل األمر ىلع قلو�نا، أليس كذلك؟    هذا من شأنه أنإيمان.  ب بأي   نُطالَ يك ال  بطضبالأن يُلِقنَّا اهللا ما نفعله  
(الرغبة يف معرفة مشيئة اهللا)    ةصاحل   أنها   من املفرتض   الرغبة اليت  يم�ن أحيانًا حتو�ل  كيف  غر�بمن ال  لكذل

ة  ذون بدق ينفِّ   موا أنهظنُّ   فقد  �.�سيِّ ر� بالفرِّ نفسنا). إنه أمر يذكِّ أل  طرةمز�د من السي(الرغبة يف    ةرش�ر  رغبةإىل  
َذابا وَ   نلَّْعنَعامشيئة اهللا بتقديمهم للعشور من   ونَ   إنهم  �سوع   الرب   فقال ).  ٤٢:  ١١  لوقا (  دةحدَّ المُ   بمقاديرها   لسَّ   يَُصفُّ

َُعوَضةِ ا  َعِن  ََمَل ا  َو�َبْلَُعونَ   بلْ
ْ
هم �سوا اإليمان  كنَّ ل  وأصغرها،  اتلفاصيل  أدق  تنفيذ  إىل  سعوا   أنهم   بمع�).  ٢٤:  ٢٣  مىت(  جل

لم  ، ل�ن من ادلاخل اكنوا أمواتًا.  من اخلارج  ى مجاهلم). إذ بد ٢٧داعهم الرب �سوع "ُ�بُوًرا ُمبَيََّضًة" (آية  باهللا. ذلا  
 مشيئة اهللا.  فيذسعون تلنباهللا، مع أنهم، زعًما، اكنوا � قلو�هم تثق

ا  ظاهر�ًّ   الصاحلة  الرغباتمن أال ت�ون    ن�ون حذر�ن. ال بد أن  ؤمن�ُكتبت تلحذيرنا �ن امل  ��سيِّ رواية الفرِّ إن  
ون �طئ�  �سيُّ لقلب. هل اكن الفرِّ ا   الكث� من فحص ب  كما يتطلَّ   ،صعبيذه  هذا يشء تنفنابعة من دوافع رش�رة.  
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بعض األمور؟ ال، لم �طئوا. فنحن ىلع يق�، بالطبع، ما ير�دنا اهللا أن نفعله حيال بعض  أن  �ش  ق�يف ايل  يف رغبتهم
بَُسوا ا : "فَ األمور. ىلع سبيل املثال، �ن نعلم أنه قال

ْ
�ِس�َ ا  هللاِ ا  َكُمْختَارِي   ل ِقدِّ

ْ
ْحَشاءَ  لَْمْحبُو�ِ�َ ا  ل

َ
فَاٍت   أ

ْ
  كولويس " (َرأ

نْ   وَِصيَّيِت   ِ�َ   َهِذهِ : "أيًضا   قال  أنه  ونعلم).  ١٢:  ٣
َ
بُّوا  أ ِ

ُ
ْحبَبْتُُ�مْ   َكَما   َ�ْعًضا   َ�ْعُضُ�مْ   حت

َ
ك: كذل  وقال  ،)١٢:  ١٥  يوحنا " (أ

  ىلع   .حتديًدا  أ�رث  شياء أخرى أ  قال  قد  أنه  كما .  اهللا  مشيئة  ىلع  أمثلة  هذه ).  ٤:  ٤  فيليب" (ِح�ٍ   لُكَّ   لرَّبِّ ا"ِافْرَُحوا يِف  
  كما ).  ١٤:  ٦  كورنثوس   ٢  ؛ ٣٩:  ٧  كورنثوس   ١(  مؤمن  بغ�  ال  بمؤمن  جنزتوَّ   أن  جنزتوَّ   ح�  داعنا   لقد  املثال،  سبيل

 ). ٨:  ٥تيموثاوس  ١؛ ٢٣: ٣العمل (كولويس  إىل داعنا  قد أنه

ربنا  
ُ

نبحث عن يشء أ�رث حتديًدا، أليس كذلك؟ يف الغالب  يف الواقع  نا  مشيئة اهللا. لكنَّ عن    وغ�ها   صوص هذه انل خت
نا "). لكنَّ ةاتلوجيهيَّ ون "مشيئة اهللا  طلق عليها الالهوتيُّ وصاياه (اليت ما يُ أي    ،ةبمشيئته األخالقيَّ كثً�ا  ال ن�رتث  

نفعله  حتديًدا، عمَّ   نتساءل، اخليارات األخالقيَّ   وعة�ممن ب�    بعد ذلكا  الصاحلة. فمشيئة اهللا األخالقيَّ من  ة  ة 
دة  ث عن اختيارات ُ�دَّ �نا من اختيار بعينه. ح� نتحدَّ ها ال تُقرِّ حيال بعض اخليارات، لكنَّ ق�  ايل من    امز�دً   تمنحنا 

 املشيئة اليت اختلك    –ة  الرس�َّ ث عن مشيئته  نحن نتحدَّ فلم ي�شفها اهللا نلا،  
َّ

 يعلنها نلا. فمشيئة اهللا  تار اهللا أال
!  أو املخفيَّ   ةالرس�َّ  اهللا لو اكن    سيختارنة (ماذا  عيَّ ق بقرارات مُ تنطوي ىلع لك ما لم �ربنا به فيما يتعلَّ   و� ة، رِسٌ
  نلفسه (ملاذا ودلت اآلن اهللا  بل باأل�رث لك ما احتفظ به    ،؟)ص الشخهذا  بج  حيال املستقبل (هل سأتزوَّ و  ،؟)ماك�

 . من قرن مىض؟) وليس

 :أسايلب خاطئة

الغالب ما    –ة الرس�َّ مشيئته  –  ا لم ي�شفه اهللاو�ن نبحث عمَّ   الوصايا نأخذ  انًا  أحي.  أسايلبة  �ستخدم عدَّ يف 
أمر  ما  قرارات من أجل أهوائنا. ىلع سبيل املثال، طلب املشورة حيال  ا هة، اليت � صاحلة، ونعوجها لنستغلَّ الكتابيَّ 

دون �بة اهللا و�رشاده نلا يف  القسوس وأفراد العائلة والصدقاء و�ؤ�ِّ  ظهريُ ). فكثً�ا ما  ٢٢:  ١٥؛  ١٤:  ١١صالح (أمثال  
د طلب  رَّ مواقف بعينها. فبإماكنهم مساعدتنا بل يفعلون حًقا ح� نتخذ قرارات ما. ل�ن أحيانًا عوًضا عن ُ� 

نأخذ رأي الرايع يف أمر ما كما    فنحن .  ةالرس�َّ "ملعرفة" مشيئة اهللا  وسيلة  كاحلكمة من املش��ن، �ستخدم املش��ن  
الصالة أيًضا أمر  "صوت اهللا".  أو  "  لكمة من الرب "بمشيئته، أو نثق يف أن صديقنا قد سمع    مبارشةً لو أن اهللا �ربنا  

، و�نبيغ أن نص�، من أجل اإلرشاد.  صلِّ نل). ف٥:  ١؛ يعقوب  ١٧:  ٥�سالونييك    ١ُدعينا لطلب احلكمة (  �ن و،  دجيِّ 
ماكملة    إرسالة، مثل  عالمة إهليَّ   عطيهماهللا أن ي  من  ون إىل أبعد من ذلك. إذ يطلبونف املسيحيُّ تطرَّ ل�ن أحيانًا ي

يف أثناء استقالهلم وسيلة مواصالت يف    يرونها نة هلم  عيَّ لوحة إعالن برسالة مُ   ديدنة أو حت عيَّ يف حلظة مُ هلم  ة  هاتفيَّ 
 الصباح.
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معرفة مشيئة اهللا وتنفيذها، وقد اختذ كث�ون قرارات    يف  ةصادق  برغبة  املمارساتهذه األنواع من    تتميف الغالب ما  
نافعة وصحيحة باستخدام مارسات غر�بة. ىلع سبيل املثال، قد �ساور قرارنا انلجاح إذا تأ�دت نلا مشيئة اهللا  

تأ�يد مشيئة اهللا الفل�ن مع ذلك،  وعتادة.  عرب لوحة إعالنات حتمل رسالة غ� مُ   ةرس�َّ ال بهذه   ةرس�َّ إن طلب 
  ، ن�املش�   اللمن خ  ة�َّ رسمشيئة اهللا ال   ن نعرفه يمكننا أس ال يقول إنقدَّ ا. فالكتاب المُ الغر�بة ليس كتابيًّ   قالطر

 .ة بطبيعتها �فيَّ  ةرس�َّ ال  ة اهللامشيئإن أو أي أشياء أخرى.  ،عتادةأو باملصادفات غ� المُ  ،أو اإلحساس بالسالم

  ي ل مقدار عدم ايلق� واخلوف اذل ن اهللا بعيد. تأمَّ ا؟ ال، ألن عدم ايلق� ال يع� أفهل هذا �عل من اهللا بعيد عنَّ 
إىل    انتاب فرعون  أوور  األمحر حر  ابل ب� إرسائيل ح� وصلوا  ). اكن شعب  ١٤-١٠:  ١٤الحقهم (خروج  يا جيش 

  شعبه ل  األمان  ضمن �، ول�ن مع ذلك اكن اهللا معهم. لقد محاهم وأنقذهم من املرص�ِّ و إرسائيل يف عدم يق�،  
باألمحر حر  ابلبعبور   مُ قد  املثل  . و�ن  قرار  ايلق� حيال  بعدم  موقف خاص،  ع�َّ �شعر  أو  باستطاعتنا و  ل�ن 

  هدي يمعرفة أن اهللا معنا. باستطاعتنا الوثوق به ح� ال يظهر نلا بالضبط ما ينبيغ أن نفعله. فهو  ىلع    االت�ال
 .خطواتنا   خطواتنا حىت و�ن �طو

 : رضورة اإليمان

رون مايض حياتهم و�در�ون بعمق، والنساء األ�رب سنًا يف اإليمان اذلين يتذكَّ لقد تقابلت مع العديد من الرجال  
�سون األ�رب  ل�ن ىلع �و يصعب وصفه إىل حد ما، كيف رافقهم اهللا طوال رحلتهم. دائًما ما يندهش هؤالء القدِّ و

  من   الرغم  ىلع  ذلك،  يف  هلم  يد  ال   هبأنَّ   �ربون�  ما   كثً�ا   .اآلناهللا إىل حيث هم  بها  أوصلهم    الطر�قة اليت  منسنًا  
  إبراهيم   انتاب  ما   هذا  اكن  إذا  ما   أحيانًا   أ�ساءل  .الوقت  طوال  قرارات  يتخذون  أنهم  فسيخربون�   سأتلهم،  إذا  أن�

  هوأنَّ   ، هبنا ذ  أينما   معنا   اهللا  بأن  اتلذك�  هو  القصص   هذه  حيال  للغاية  معز�ًا   أراه  ما   .هحياتمايض    يف  لتأمَّ   عندما 
 ). ٩:  ١٦ أمثال( ة بطر�قة رس�َّ  ذلك  اكن و�ن –  خطواتنا   يهدي

ذلك  إبراهيم يلؤمن، و�  به. لقد ُديعَ اهللا يدعونا نلثق  فعمل اهللا يف حياتنا.    ةيَّ ب�يفل يف هذه القصص  اتلأمُّ ر�  يذكِّ 
�يس  ، لم ي�ن فرِّ لواقع. يف اون�سيُّ الفرِّ  إيله  بايلق� يف اهللا. هذا ما افتقراتلح�ِّ  أي –  اإليمان هو اثلقة باهللاو ن.�

صلبة.   ىلع املاء برفقة الرب �سوع. باإليمان خطا بطرس ىلع حبر اجلليل اذلي بدا كأرٍض   ىشن ممَ   اعديبل صياد  
ِِّ� "   :�و الرب ورصخظر  انل  أاعد   شك وخاف،  وعندما لقد اكن يقينه، ىلع الرغم من عدم كماهل، يف اهللا.   " (مىت  �َ

 سأهل: "لَِماَذا َشَكْكَت؟" ). فمد الرب �سوع يده إيله وأمسكه، و٣٠: ١٤
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يقيننا  الرصاع مع عدم  القضاء ىلع  ال   إن  اإليمان.  قضاءهو   نا لكنَّ .  اهللا  يعلمه  ما   لك  نعلم  ال  نحنف  ىلع رضورة 
اهللا معنا. يف بعض   يكون، سما نفعل ذلكوعندطو خطوات بعدم يق�، مثل بطرس.  �  و�ن  باهللا  قةإىل اثل   �نمدعوِّ 

ستحقِّ  أنها  تبدو  قرارات  نتخذ  �اًحا األحيان  و�    ق  تبدو    أوقاٍت كبً�ا.  قرارات  سنتخذ  .  خطأ  و�أنها أخرى، 
كورنثوس    ٢؛  ٢٠:  ٥٠ة وحتو�ل الرش إىل خ� (ت�و�ن  نا إىل قوَّ عجيبة تلحو�ل ضعفسيساورك الشك. ل�ن هللا طرقه  

ِِّ� ). وح� نرصخ مثل بطرس: "٩: ١٢  .يرغب يف �اتنا "، سنجده حارًضا �َ

 

س، وتيبوتلوك مشارك يف �لة ر ُ�رِّ هو  و�ررتوماس بالقس    قسيس ، وأستاذ زائر ب�ليَّة اإلصالح للكتاب الُمقدَّ
 .)Presbyterian Church in America( ة بأمر��ا بالكنيسة املشيخيَّ 

 

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