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 معرفة إرادة اهللا 
 ب�ك بارسنس بقلم 

القرارات الصحيحة وفًقا خلطَّ هتمُّ يما  اعدًة  هم  فإنَّ إرادة اهللا،    معرفةعندما �اول انلاس     الشاملةة اهللا  ون باختاذ 
ة. يُم�ن  ة مص��َّ قرارات حياتيَّ   ا نتخذ قرارات ألنفسنا أو �ساعد أحبائنا يف اختاذحلياتهم. ينطبق ذلك سواء كنَّ 

ن �ب أن نزتوج، ومىت ننجب  مَ ة اليت �ب أن �تاره، وص ادلرايس باللكيَّ القرارات �ال اتلخصُّ أن �شمل هذه  
ة تعليم أطفانلا، والكنيسة اليت �ب أن ننضم إيلها، وأين نعيش، وما العالج الطيب اذلي  عددهم، و�يفيَّ واألطفال  
      .هعبنتَّ �ب أن 

 هذه األمور مهمَّ 
َّ

ىلع �مل اجلد ال يع� �اولة اكتشاف فكر    ا أخذه  مع ذلك، فإنَّ تها. ول من أهميَّ  نقلِّ ة و�ب أال
نا ال �ستطيع معرفة فكر اهللا، وال يُمكننا معرفة إرادة احلقيقة � أنَّ فنا اختذنا القرار الصحيح.  د من أنَّ اهللا حىت نتأ�َّ 

لك اخلليقة.  ل طلقةاليت وضعها �سيادته المُ  ةاألزيلَّ ته )، واليت � خطَّ القضاء اإلل�إرادة ( ةقضائيَّ أو ال  ةرس�َّ اهللا ال
)، و� ما أعلنه اهللا  ايا (اإلرادة املرتبطة بالوص  ةاتلوجيهيَّ من ناحية أخرى، يُمكننا أن نعرف إرادة اهللا الُمعلنة أو  

بما �ده    ةاتلوجيهيَّ أجلنا. ختربنا إرادة اهللا  من  ق �شخصه وطرقه ورش�عته  س فيما يتعلَّ قدَّ نلا �سيادته يف الكتاب المُ 
  وس.يًا وفًقا لشخصه القدُّ اهللا ُمرض

رنا الختاذ القرارات وفًقا للكمة اهللا. عندما  �رِّ معرفته  وما ال �ستطيع  معرفته عن إرادة اهللا  إن معرفة ما �ستطيع  
لنسلك   ؛م أن نطلب من الرب احلكمة و�رشاد الروح القدسننظر إىل لكمة اهللا ملساعدتنا يف اختاذ القرارات، نتعلَّ 

، �كرامهمإىل آبائنا وأمهاتنا و  ستماعال ول  ء؛احلكما طلب احلكمة من املش��ن والشيوخ  ل  ؛بالروح يف تواضع وقداسة 
�  ويبدو مغلًقا،    بابًا دم  هل ه مفتوح وأحيانًا  د أنَّ جرَّ لمُ   من باٍب   لعدم ادلخول اتنا ووسائلنا، ومواهبنا وأولو�َّ   لنظر إىللو

كتب بولس قائًال:  ه كما  ر�قنا واضًحا. ألنَّ ننتظر الرب حىت يصبح ط   أخرى   أحيانبعض األحيان نفعل يشء ما، و�  
ْذَهانُِ�ْم، تِلَْخترَِبُوا َما ِ�َ إَِرادَ 

َ
ُوا َ�ْن َشلْكُِ�ْم بِتَْجِديِد أ ْهَر، بَْل َ�َغ�َّ احِلَُة الَْمرِْضيَُّة  "َوَال �َُشالِكُوا هَذا ادلَّ ُة اِهللا: الصَّ

اَكِملَةُ 
ْ
 ). ٢:  ١٢" (رومية ال

 

هو رئيس حتر�ر �لة تيبوتلوك، والرايع الرئييس لكنيسة سانت أندروز   )@BurkParsons(  ادلكتور ب�ك بارسنس 
كتاب قص�  يف مدينة سانفورد بوالية فلور�دا، وعضو هيئة اتلدر�س يف خدمات يلجون�. شارك يف ترمجة وحتر�ر "

 .بقلم جون اكلفن) A Little Book on the Christian" (عن احلياة املسيحيَّة
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 .  تيبوتلوك املقالة يف األصل يف �لة تم �رش هذه 

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org
https://tabletalkmagazine.com/article/2020/01/knowing-gods-will/

