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 معرفة مشيئته!!
 ؟ هللا نك تسلك في إرادةإكيف تعرف 

 

 

 بقلم 

 القس رفيق إبراهيم 
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 الفهرس 

 

 املقدمة 

 

 الفصل األول: ما هي اردة هللا؟

 

 ؟ مالمح الطريق مع هللا  ما هى الثانى:الفصل 

 

 تسير في الطريق الذى يريده ؟انك  تأكدالفصل الثالث: كيف ت

  

 الفصل الرابع : كيف تستطيع تعديل املسار ؟ 
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 املقدمة 
قد واجهت تكون  ربما  ما من حياتك،  وتساءلت عن    هامقرار    تخاذإمعضلة    في مرحلة 

. إذا كانت ؟  ام ال  وهل يتوافق مع إرادة للا وتسلك فيه    الذي تختاره  طريقكيفية معرفة ال

  ، فربما كنت تأمل أيضا أنك تفعل ما يريدك للا أن تفعله حقيقية  لديك عالقة مع للا 

 أم ذاك!! الطريق  تعيش حالة من الصراع هل يا ترى هذا  فى هذه الحالةوبرغبة حقيقية 

بعض جوانب إرادة للا مذكورة بوضوح في الكتاب املقدس. التعليمات واضحة رغم ان  ب

( وعمل  ٤:٣( وتجنب الزنا )تسالونيكي األولى ١٨:٥بشأن تقديم الشكر )تسالونيكي األولى 

األولى   )بطرس  املثالهذا  (  ١٥:٢الخير  مثل معرفة  توجد  لكن    .على سبيل  أخرى  أشياء 

الوقت املناسب لشراء منزل أو ما إذا كان يجب عليك  وما هو    الزوج أو الزوجة املناسبة 

ال إلى  ابنكأأو    ؟دراسةالعودة  أمور    أو بنتك؟   ى جامعة يدخلها  ال يغطيها  وهذا بالطبع 

 .الكتاب املقدس

 إذا كنت تواجه قرار 
 
 كبير   ا

 
، فقد تتمنى أن يكتب للا مشيئته لك على الحائط أو يتحدث  ا

   بصوت مسموع
 
نادر في حلم  ويرسل مالكا لكنه   . 

 
يختار أن يجعل    ا في  توضيح    ما  إرادته 

 مما نفتكر ويريدك!!  بهذا الشكل الخارق  حياتك  
 
  أن تكون مثابر   وهو أطول باال

 
في طلب  ا

 .إرشاده

  يسوع، "اطلبوا  الرب  كما قال  
 
عليك ان تعيش قبل كل ش ي  وبره " بمعنى  ملكوت للا  أوال

يعلم للا أن عملية البحث عنه ال تقل  (    ٣٣:٦ما تحتاجونه )متى    فيعطيكم كل   في البر

قيادته   على  التعرف  وتتعلم  اإليمان  خطوات  تتخذ  بينما  سؤال.  أي  إجابة  عن  أهمية 

 لحياتك
 
 وتقوي عالقتك به. إنها ليست دائما

 
عملية بسيطة، ولكنها في   ، فإنك تنمو روحيا

  .النهاية تستحق العناء
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  م نسأل للا أن يعطيكبهذا املعنى "صلى بولس من أجل الكنيسة في مدينة كولوس ي  لقد  

الطريقة  وأن تكون  الحكمة الروحية والفهم.    مويمنحكالصالحة  معرفة كاملة بمشيئته  

 بها ستكرم الرب وترضيه دائم  واالتي تعيش
 
 ، كل أنواع الثمار الجيدة  محياتك  ستنتج، و ا

)كولوس ي  وأوضح  معرفة للا بشكل أفضل    وابينما تتعلمحياتكم  طوال الوقت سوف تنمو  

1 :9 -10  ) 

املفهوم   الكتاب بدأنا تعريف  إلرادة للا وبعد ذلك ناقشنا ما هي املالمح    الكتابيفى هذا 

ن هذا الطريق الذى  العامة للطريق مع للا وفى الفصل الثالث تكلمنا عن كيف تتأكد أ

ماذا تفعل    إرشاديردنا أن نعطى دليل  أتسلك فيه هو بالفعل إرادة للا لك وفى الختام  

 إذا إكتشفت إنك تسلك أو إذا سلكت في طريق خاطئ وتريد تعديل املسار !!  

ونصلى ان تكون أفكار هذا الكتاب بمثابة دليل لكثير من األحباء املؤمنين الذين يبحثون 

الذين   لحياة  بركة  سبب  ويكون  بهم  يحيطون  من  وحياة  لحياتهم  إرادة للا  عن  بأمانة 

 يحبون الرب من كل القلب وكل ارادتهم إرضاء وجه للا وحده.

 

 القس رفيق إبراهيم 

 ٢٠٢٠يناير 
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 الفصل األول 

 ما هي اردة هللا؟  

الوجود   في    اإلنسانيمنذ  املتكرر  والسؤال  األرض  حتى  أعلى  البشرية  التجمعات  غلب 

مر؟؟ وهل هذه هي إرادة للا ؟  في هذا الشأن أو هذا األ  لهما هو رأى اإل:  البدائية منها هو  

إرادة   وتكتشف  بها  لتعرف  متعددة  أنظمة  العصور  عبر  االنسانية  الجماعات  وابتكرت 

ربما هناك عقول  الفسيح  الكون  لهذا  يوجد  أ   الخالق  نفسها وقالت ال  ونحن  إراحت  له 

وقت وستنتهى وهذا النوع من العقول صنع لنفسه   سيأتينعيش صدفة بيولوجية كبيرة 

"عدم وجود   يدور حول  يتساءل من األساس على  إلهفكر  ان  معنى  فال  لرحلة إ"   رادته 

له إ  البعض قال في نفسه ربما يوجدفهو يسلك بحسب القوانين التي وضعها و الحياة ؟  

 ، اإللحادبين اإليمان و   وهو فكر يقف  "  ةالالأدريمذهب  "نفسهم  أطلقوا على  أوربما ال و 

هل للا موجود؟ هل للا غير موجود؟ ال أدري وال   الال أدري: ال أدري  اإلنسان ولسان حال

 !! أعرف

ن في  ان هو املتحكم األ والبعض وقف ضد الدين بالشكل املعاكس وقال ان كان الشيط

العالم فلنعبده وخرج مذهب   اتقاء غضبه وتسهيل   "الشيطان  ادةعب"هذا  من منطلق 

 لرغبات االنسان فيفعل كما يحلو له ويحقق السعادة من منطلق شهواني جسدى.

وج بعدم  يصرح  الذى  اإللحادي  الفكر  وهو  للدين  ظهره  أدار  من  عال  اله    ود وهناك 

  بفلسفة   ما هو مرتبط هو مركز الكون وخرج من هذا الفكر كل  وان االنسان    االطالق،

 مركزية االنسان فهو محور كل األشياء. 

حتى األديان البدائية لديها خبرات مع االسترشاد و ن الفكر الذى يؤمن بالدين  أالحقيقة  

و  عن  حول  اإللهي  العبيدالبحث  من  املعبود  يريده  وما  االله  شكل !!  إرادة  الذى  وهذا 

الحضارات   كل  في  الثقافة  من  رئيس ي  كمكون  العصور  عبر  البشر  وخبرات  وجدان 

https://st-takla.org/books/fr-tadros-malaty/grow/atheism.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_426.html
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املوضوع   هذا  في  ندخل  ولن  الخلفية    باستفاضةاإلنسانية  ملعرفة  الزمة  كمقدمة  لكن 

 للدين وعبادة االله :  ياألنثروبولوجنضع بعض مالمح الفكر  حول هذا املوضوع

األنثروبولوجيا    يقول  في استمرارية كاملة مع    1940عام  اية من  بدعلماء  الدين كان  أن 

أوائل   منذ  األقل  على  الحديثة  األنثروبولوجيا  ثقافي.  نتاج  وأنه  السحري  التفكير 

اإلسقاط، وهو  الثالثينيات الدين هو فكرة  تجاه  الحديثة  األنثروبولوجيا  منهج    منظور 

يعبده   الذي  البشري  املجتمع  صنع  من  هو  دين  كل  أن  الى  يفترض  وصل  حتى  وتطور 

 
 
من عند وهذا  للا  انه من  ، وأن "النشاط اإلبداعي ينسب إليه على  االشكال املوجودة حاليا

 1في االساس"   اإلنسان

في كتابات الهوتية كثيرة    الكالم مردود عليه  إنهوهذا  الحديث إكتشف  ال    ونجد العلم 

وتسمى هذه النظرية املصمم  يمكن أن توجد الحياة بنفسها البد من محرك أولى يدفعها  

الذى بال شك خلف كل هذا الكون الفسيح واسراره وحتى االن ال نعرف كل  وهو    الذكى  

بل نكتشف كل يوم كيف يسير هذا الكون بنظام دقيق واذا اختل مقياس واحد    اسراره

بالطبع وراء هذا التصميم  !!  من الذى وضع هذا القانون    اختل الكل في لحظة والسؤال 

اله ابدع الكون ولم يتركه هكذا يسلك بحسب قوانينه لكنه يتدخل في كل لحظة في الزمان 

 واملكان ليصنع ارادته ويتمم مشيئته.

 

 تعريف إرادة للا : 

 

 ونهائية. بحسب الظروف مقصودة و  :أن إرادة للا تنقسم إلى ثالث فئات متميزة

وضع  لهذا  قصد للا أن يتبع الناس إرشاداته ويفعلون الصواب.  إرادة مقصودة وهى  -١

  وهى التي تسير هذا الكون في نظامه البديع للا قوانين الفيزياء والكيمياء موضع التنفيذ ،

للا والتي    إرادة حسب األحوال البشرية وهذه نراها في معامالت للا مع البشر في كلمة  -٢

 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Anthropology_of_religion#History 
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إرادة للا   نفهم  مثاال كيف  لنا  أحيانكتبت  الظروف تسبب   وهذه 
 
في تحقيق    ا صعوبات 

أننا    ضعفاء  األهداف اإللهية ألننا بشر نمر بتغييرات كثيرة ولنا محدودية. هذا ال يعني 

النهائية   للا  إرادة  لخلق  الظروف  مع  نكافح  أال  الحب  نحو  يجب  يسوده  مسالم  عالم 

 والقبول والسالم والرجاء في مستقبل يتفق مع اهداف للا املوضوعة لنا!  والرحمة

الغالب   من خالل مشيئة للا  وفى  معينة بسهولة  قرارات  توجيه  سيؤدي   -ومعرفتهايتم 

القيام بما هو صواب ببساطة إلى دفع معظم التفاعالت اليومية. ومع ذلك عندما يتعلق 

التغيير الوظيفي ، والزواج ، والتعليم ،  اختيار الوظيفة و   –ة  األمر بتحوالت أكبر في الحيا

 .كوما إلى ذل

الفور  على  واضحة  مشيئة للا  تكون  ال  يوجدقد  األقل  على  لكن  طرق    ،  نذكرها    أربع 

إرادة للابإختصار   فهم  على  حياتك  ملساعدتك  قرارات   في  اتخاذ  في  ستساعدك  والتي 

 :وهى صعبة

 

 كمبادئ روحية تحكم  أبحث في الكتاب املقدس للحصول على إجاباتكلمة للا : -١

 استخدام املشورة  إلخبارك بما تحتاج إلى سماعه مشورة املؤمنين : -٢

  سالمه الكاملعلى   سالم الرب يسوع الذى يسود عقلك  :إعتمد-٣

 معرفة قلبه لفهم إرادتهاالقتراب في شركة حقيقية معه: -٤

 

 

 

 

 

 



 8 

 الفصل الثانى

 ما هى مالمح الطريق مع هللا ؟

والحياة   للخلود  طريق  لنا  شق  قد  فهو  الطريق  هو  املسيح  أن  املقدس  الكتاب  يعلمنا 

األبدية ويحتار الكثيريين في حياتهم اليومية عند اتخاذ قرار هل هذا يتماش ى مع الطريق 

رأى وفى  ؟؟  ال  قادرين على    الخاص  أم  األقل  الطريق سنكون على  تحديد مالمح  تم  اذا 

 إرادة للا. االسترشاد بها في معرفة 

َن للُا    يقول الواعظ الشهير جون ماك أرثر "
َ
ْعل

َ
ْرِحِه ُهَو: َهْل أ

َ
ذي ال ُبدَّ ِمْن ط

َّ
ؤاَل ال إنَّ السُّ

ِس؟ الَجواُب:  َقدَّ
ُ
َتُه في الِكتاِب امل

َ
 نعم وبكل تأكيد.َمشيئ

ِس وأْنَت ال    واآلْن  َقدَّ
ُ
َتُه في الِكتاِب امل

َ
َن َمشيئ

َ
ْعل

َ
ْد أ

َ
 في الِكتاِب  إْن كاَن ق

َ
َنة

َ
ْعل
ُ
َتُه امل

َ
ْفَعُل َمشيئ

َ
ت

َتُه  
َ
َب ِمْنُه أْن ُيْعِلَن َمشيئ

ُ
ل
ْ
ط

َ
ُه بإْمكاِنَك أْن ت نَّ أنَّ

ُ
ظ

َ
ذي ُيْعطيَك الَحقَّ في أْن ت

َّ
ِس، َما ال َقدَّ

ُ
امل

َنِة ُهنا
َ
ْعل
ُ
ْيَر امل

َ
 غ

ُ
ة ئيسيَّ  الرَّ

ُ
ة ِضيَّ

َ
  ؟ فهذِه ِهَي الق

ْمِلُك أيَّ َحق 
َ
َتُه   . فأْنَت ال ت

َ
 َمشيئ

َ
ْعِرف

َ
في أْن ت

 
 
ْحديدا

َ
َك ت

َ
َنة. لذلَك ِلَنْبَتدئ ِمْن    ل

َ
ْعل
ُ
َتُه امل

َ
ْنَت ُتطيُع َمشيئ

ُ
 إذا ك

َّ
َنة، إال

َ
ْيَسْت ُمْعل

َ
والتي ِهَي ل

ة
َ
ْقط  " .َهِذِه النُّ

  املعلنة وبكلمات أخرى ما علينا هو ان نسلك فى النور فيما اعلنه هو وعندما ننفذ مشيئته  

 هل للا اعلن ماذا يريد !! نعم وبكل تأكيد فى الكتاب املقدس  !! وبفهو املطل

 يريد قداستنا وان نتقدس 

 يريد ان نبتعد عن طرق العالم  

 يريد ان نخضع ونطيعه

 يريد ان نمتلئ بروحه القدوس 

 يريد ان نخدمه مع اخوته االصاغر 

 يريد ان نزرع بالبركة ونعطى بسخاء  

  
 
 يريد ان نحب بعضنا بعضا
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 يريد ان نعلن رسالة االنجيل 

 يريد ان ننتظر برجاء مجيئه 

وهذا كل ما يريده واذا سلكت فى هذه االمور بأمانة فافعل ما يمليه عليك من رغبات قلبك  

 .فهو بالتأكيد من رغبات قلب االب

ل سبق أن ضللت الطريق في رحلة إيمانك وكافحت لتجد طريقك للعودة إلى طريق لكن ه

في    للا؟ عندما املراهقةقدمت حياتي هلل  أنني سأضيع  سن   
 
أبدا أتخيل  ، لم   من عمري 

 .وسأتراجع في فترات كثيرة ولكن حدث

 

في معية للا  اآلن   له هو   عندما أقول "وهبت حياتي هلل" أعني أعطيتهابعد رحلة طويلة 

مللكوته ومجده سبق الزمن وأريد اإلنجاز  أاليومية لكى    جدول األعمالأضع  . بقدر ما  وحده

 
 
 .اوال

  ربما كان هناك رغبة خفية ، حياتيفي  أبحث عن مشيئة للا كنت لسنوات الحقيقة إننى  

و   ، االن  لتحقيق طموحاتي  بل  لكن  إرادتي  "ليس  بعزم  قدميه  عند  وأحالمي  آمالي  أضع 

لدى رغبة صادقة اكثر من كل املاض ى    وفى هذه األيام ليس لدى رغبة أخرى بل  ."إرادتك

 . حياتييكون هو له السيادة على ان 

 

الشأن.  في هذا  الخيارات  الكثير من  باستثناء أن للا لم يمنحني  إنجاز كبير  يبدو وكأنه 

 "  ذاتي عندما صليت ، "ها أنا ذا  يا رب ، استخدمني ملجد مملكتك ، وليس ملجد

مثير    ملكوت  عمل  إلى  للا  دعوة  الصالة  تلك  تضمنت  األحيان  بعض  أكفي  ون  بمعنى 

، ولكن في أغلب األحيان كانت تعني دعوته للموت اليومي في منزلي وعائلتي. لذلك  مشهور 

عندما  و   بقدرته  ، طوقنيألستعرض ذاتىوحاولت الخروج بمفردي    عندما أصبحت قلق

ربطني بالصاري الرئيس ي. عندما    سفينة اإليمان ،من  أصبحت الحياة صعبة وأردت القفز  

 . كنت أتذمر من طريق التلمذة الوعرة  ألقى بي على كتفه وحملني 
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 كان للا مخلص
 
للرد على صالتي "ليست إرادتي بل إرادتك" ولن يسمح لي أن أتحرك خطوة    ا

  ود عقثالث  واحدة في أي اتجاه سوى صالته. أصبحت طريقته مألوفة بالنسبة لي، وبعد  

الزمن   في رحلة االيمان)أنا متعلم بطأقول بصدق  من  لي  لكن بكل تأكيد لقد  (  ئ  سمح 

 . حياتيليكون له األولوية في   على نفس ي عملبال

 

 نك في الطريق الصحيح لفهم إرادة للا :إ ثالث مالمح لتعرف اترك معكم 

 حب هللاأن ت -１

 لكى نجاوب على هذا السؤال:   ،  فقط  الحياة هذه لدينا فرصة واحدة فقط اليوم ، في

 كيف يجب أن نعيش بشكل أفضل؟ من يجب ان نكون؟ 

ربما لن يفاجئك أن تسمع   .هو فن املحبة مع للا يريد للا أن يرينا فن الحياة. فن العيش

 !منها 613 -أن العهد القديم يحتوي على عدد هائل من الوصايا 

، الجديد  العهد  في  "ابدأ بمحبة للا بكامل    لكن  في وصية واحدة:  ا  لخصها يسوع جميع 

نرى هذا في كلمة للا في قسم    ".كيانك ، واتبع ذلك بمحبة اآلخرين بالطريقة التي تحبها

 .""الوصية العظمىوقد اطلق عليه يسمى عادة 

  تبدأ كل عالقة ، وتستمر في النهاية ، بقول "نعم". نحتاج أن نقول نعم ليسوع مرار 
 
 وتكرار   ا

 
 ا

 كان دائم  -. للا يحبك  ملحبته  واالستجابة بشكل حقيقى  نحن بحاجة للرد عليه
 
وسيظل    ا

كذلك. على الرغم من أنك قد تكون خارج املسار الصحيح اآلن، إال أن محبة للا لك لم  

 .ولم تنقص ولم تتغير ولن تتغير تتضاءل

 

، عليك أن تستجيب للا بشكل جيد  وتبدأ في فهم إرادةلكي ترى التحول يحدث في حياتك  

املحبة تلك  بإعادة  قلبك  ملحبة للا  كل  من  الهك  الرب  األولى فتحب  الخطوة  فإن  لذا   .
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التصاعدية" من خالل   "الحياة  املسار الصحيح هي تنمية  إلعادة مسيرتك مع يسوع إلى 

  محبة للا بكل ما أنت عليه.

 أن تحب للا هو الطريق للعيش في ارادته.

 

 حب نفسك ت نأ -２

نحب   كيف  نتعلم  محبة للا  من خالل  ولكن   ، نحب للا  أن  فقط  الضروري  من  ليس 

 .أنفسنا بشكل الئق

ثقافتنا   أن  السائدةتخبرنا  "عليك   ، لنا للا  يقول  أن تحب نفسك!"  تتعلم  أن  "عليك   ،

بالطبع يوجد فرق كبير فاملحور األول يعتمد على    هل تجد فرق ؟ تتعلم أن تحب نفسك!"   

لو هماك من يسلب  الثانى  ولكن  الصليب  اجلى على  مات من  الذى  الرب يسوع  محبة 

 ؟تنتظر ان تمكن القبول لنفسك ماذاسوف ابتعد عنه  وفى النهاية  سعادتي

 

 إليك الصفقة: تلك العبارات املتطابقة تعني أشياء معاكسة تقريب
 
تريد منا أن . ثقافتنا  ا

تمزق  سبب  هو  هذا  يصدق.  ال  بشكل  مدمر  هذا   .
 
أوال أنفسنا  بوضع  أنفسنا  نحب 

الشخص  من   
 
بدال  ، األولى  املرتبة  في  نفسيهما  يضعان  لديك شخصان  ألن   ، العالقات 

ستكون هناك أوقات عصيبة في األيام األخيرة. سيكون  "   تيموثاوساآلخر. لهذا قال بولس  

الناس محبين ألنفسهم ". هذا هو السبب في أن خطابنا العام سام  والسبب الذي يجعل  

 .األمريكيين ينفقون أكثر من مليار دوالر كل عام على مبيضات األسنان

الجيد   السار    الش يء  أن  والخبر  إنقاذالرب  هو  مهمة  في  رسل 
ُ
أ وحقق  للعا  يسوع  لم 

. انظر ، ما يعنيه للا بمحبة أنفسنا هو أمر قوي للغاية. نحن نحب ونقدر أنفسنا الخالص

 .بناء  على العمل النهائي لصليب يسوع. عند الصليب ، تظهر هويتنا في نعمة للا ومحبته

الطريقة الوحيدة التي نحب بها أنفسنا بالطريقة التي يريدها للا هي أن نرى أنفسنا من   

أن  خ يعلم  والجميع  يسوع.  عن  ش يء  كل  هي  يسوع  روحانية  يسوع.  الل عدسة صليب 
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الصليب والقبر الفارغ هو ما يدور حوله يسوع. ولكن متى كانت آخر مرة فكرت فيها ، أن  

 حب نفس ي له عالقة بصليب يسوع وقبره الفارغ؟

. سيج لبيت للاونكون من ضمن الن إن موت يسوع وقيامته وثقتنا به يضعنا في عائلة للا

بمعنى االنتماء ملن لكي نحب أنفسنا بشكل صحيح ، نحتاج إلى رؤية واضحة ملن نحن.  

كانت خطة للا الكاملة أن ننظر إلى أنفسنا من خالل عدسة الصليب. يريدنا للا أن ننظر  

 .إلى أنفسنا كما ينظر إلينا ، في يسوع ومن خالله 

 

قة. لكننا نحتاج إلى ذلك. لقد أعيد خلقنا في املسيح نحن فقط ال نفكر في األمر بهذه الطري

لنفكر في أنفسنا بهذه الطريقة. وعندما نفهم هويتنا الحقيقية ، تلك التي أعطاها لنا للا 

 
 
 .يستتبع ذلك في املسيح ، فإن حب الذات الكتابي حقا

 

العظم  الوصية  من  األخير  كنفسك"  ت"  -  ىالجزء  قريبك  نحب   -حب  لم  ما  مستحيل 

يعنيه  أ ما  هذا  بنفس   -نفسنا.  جيراننا  نحب  أن  إلى  بحاجة  نحن  نفسها".  "بالطريقة 

 .الطريقة التي نحب بها أنفسنا

 

والخبر    .وهو ما يعني أننا مأمورون أن نحب أنفسنا ، لكن علينا أن نفعل ذلك بطريقة للا

د الرب توجيه  السار بالنسبة لنا هو أنه بينما نعيش إلى أعلى من خالل محبة للا ، سيعي

 حبنا لذاتنا حتى نصبح أشخاص
 
  ا

 
 .بشكل متزايدوناضجين أصحاء عاطفيا

 أن تحب االخرين : -３

محبة   خالل  من  الخارج  في  العيش  هي  الصحيح  املسار  إلى  للعودة  األخيرة  الخطوة 

وبعد    له ، حقيقية  بينما تحيا إلى أعلى من خالل االستجابة ملحبة للا بمحبة،  اآلخرين

الخارج   نحو  للدفع  ، يدعوك روح للا  بناء  على محبة للا  في حب نفسك  تبدأ  ذلك 

 .لتحب اآلخرين بهذا الحب املذهل
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 .ه عندنا. لكن لنكن صادقين ، محبة اآلخرين صعبة للغايةتحبمال يريد للا أن تتوقف  

، ال نريد أن نحب  املقدسةبدأ في االلتزام بالحياة  ملاذا ؟ ألن الناس فوضويون. وعندما ن

 .األشخاص الفوضويين

 

ستمرار أن للا يحبنا ، حتى في وسط عبثنا. والعيش في  إلكن العيش في األعلى يذكرنا ب

العيش في الخارج الى الداخل يعلمنا أن نحب أنفسنا ، رغم أننا فوضويون. ثم يوجهنا 

قة ، في ثالث خطوات  وبهذه الطري  إلى حب اآلخرين ، خاصة عندما يكونون فوضويين

ا في   ا بعد يوم ، محبوس  وتحقق ارادته   اتباع يسوع  وادىبسيطة ، تجد نفسك ، يوم 

 نعم إرادة للا معلنه علينا أن نحياها!! األمر بهذه البساطة:  .تلقائيبشكل 
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 الفصل الثالث

 كيف تتأكد انك تسير في الطريق الذى يريده ؟

ترفعهم   القوية  يد للا  فإن   ، العالم  أنحاء  في جميع  دعاهم للا  الذين  ألولئك  بالنسبة 

وتضع أقدامهم في طريق جديد ، مسار لم يسبق لهم أن سلكوه من قبل. لقد وضعهم على  

 .طريق خارق للطبيعة يقودهم إلى موطنهم مع أبيهم السماوي 

بمجرد وضعهم على هذا املسار املذهل ، لن تعود حياتهم كما كانت مرة أخرى. إنهم ال  

 ينظرون إلى الوراء أبد
 
، وجوههم موضوعة مثل الصوان، من أجل الفرح املوجود أمامهم. ا

 : األتىونلخص عالمات هذا الطريق في    .على طريق املجد  االنسان الذى سلم قلبهيضع للا  

 :   القداسةطريق 

 
 
 يعني ببساطة أن تكون    أن تكون مقدسا

 
كيف نعرف ما إذا كنا على     .هللومفرز    مخصصا

طريق للا في حياتنا؟ كيف يبدو هذا الطريق؟ إلى أين يأخذنا؟ تخبرنا كلمة للا عن هذا  

 .وحتى االن شعبه املختار منذ بداية الزمانبدأه للا منذ أدم وقاد الذي و الطريق ، 

َق "
ُ ْ
ِريُق امل

َّ
َها: »الط

َ
ِريٌق ُيَقاُل ل

َ
 َوط

ٌ
ة
َّ
وُن ُهَناَك ِسك

ُ
ك
َ
ُهْم. َوت

َ
ِجٌس، َبْل ِهَي ل

َ
 َيْعُبُر ِفيَها ن

َ
«. ال

ُ
َسة دَّ

 َيِضلُّ 
َ
اُل، ال ُجهَّ

ْ
ى ال ِريِق َحتَّ

َّ
َك ِفي الط

َ
 "َمْن َسل

 ٨:٣٥اشعياء

، فإنه يميزنا عن العالم ، ويضع أقدامنا على طريق جديد  هو  عندما يضعنا للا على طريقه

الطريق   هذا  أن  املقدس  الكتاب  يقول  يعب" تماما.  نجس  رال  ليس فيها  الطريق  هذا   ."

للعالم ولكن ألولئك الذين هم متجهون ملجد للا. بالسير على طريق للا ، نبدأ في رؤية  

نرى تحوال يحدث أنفسنا.  إلى  ننظر  نفوسنا    في   التناقض عندما  قدر  فنعرف  نفوسنا 

 ! ونعرف للا القدير
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الطريق   على  شعبه  الرب  وضع  كيف  شديد  بوضوح  نرى  أن  سفر  يمكننا  في  املقدس 

. وصرخوا  حالة العبودية  فيالخروج. تحت حكم فرعون في أرض مصر، كان شعب للا  

 .إلى إلههم لينقذهم من هذا الطريق الذي ال معنى له. في هذا الوقت ظهر للا على الساحة

أول ما أراد للا فعله هو وضع شعبه على طريق القداسة. كيف فعل هذا؟ فصل للا  و 

ب دع    1:  8شعبه عن غيره ووضعهم في طريقه من أجل حياتهم. قال لفرعون في خروج  

 ." ليعبدنيشعبي يذهب  

بنفس الطريقة هو يريد تحرير نفوسنا من قبضة العدو ويساعدنا أن اليوم ، يعمل للا  

ريق قداسته. هل وصلنا إلى مكان في حياتنا حيث ال يمكننا االستمرار في عبء  على ط  نسير

 خدمة فرعون؟ 

ترس  هل نجد أنفسنا نتحرك في هذا العالم مثل الهامستر في عجلة ، بال هدف أو مصير؟ 

بال هدف وال غرض!!    في نكون مستعبدين    عجلة  العالم  هذا  على طريق  نسير  عندما 

مستعبدون لكل من يسيطر علينا. اليوم يجد الكثيرون أنفسهم  لفرعون، مما يعني أننا  

أو حتى مظهرهم الجسدي. وصلوا اليها    التيأو مكانتهم    هوايتهممستعبدين في وظائفهم أو  

عبودية  في  يسيرون  آخرون  يزال  ال  بينما  اإلدمان،  من  الهروب  اآلخرون  يستطيع  ال 

 .الخوف من الفشل ، الخوف من عدم الشبع ، الخوف من الخسارة أو املوتربما  الخوف.  

 طريق الخدمة : 

لطريقة التي  يقول الرب اليوم ، أطلق شعبي ، فيخدموني! يدعونا للا إلى طريقه بنفس ا

دعا بها بني إسرائيل. أخبر شعبه أن يستعدوا لحياتهم الجديدة بالتخلص من كل ش يء  

نجس في منازلهم ، كل قطعة من الخميرة ، كل صنم. وأمرهم بتغطية أبواب منازلهم بدم  

وأصدر   الليل  في  املوت  مالك  جاء  عندما  أنه  حتى  الفصح  ابكار حمل  على  املوت  حكم 
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عندما بدأوا رحلتهم لقد شق للا طريقا و أحد   هلكلم يلكن  ى شعب للااملصريين ، مر عل

 .للهروب من حياة العبودية

ال يزال الرب يدعو أولئك الذين هم اليوم لالرتداد عن طرقهم القديمة والخضوع لغطاء 

حمل للا ، الرب يسوع املسيح. إنه تحت غطاء دمه الطاهر والثمين ، ذبيحته حتى املوت   

 .خل مصيرنا ونهرب من الهالك املؤكد الذي يجلبه طريق هذا العالمحتى ند

 طريق الثقة :

ا يجب أن  
 
طريق للا بالنسبة لنا هو طريق مليء بعجائب يده، حيث يواجه شعبه ظروف

أنه   إلههم. عندما بدأ اإلسرائيليون نزوحهم، قرر فرعون  في  إيمانهم وثقتهم  فيها  يضعوا 

عبيده   عودة  األحميريد  والبحر  املصري  الجيش  بين  محاصرين  ولقد  وطاردهم.  نزل  ر 

 س هللا أنعمل اإلسرائيليون إلى املاء باإليمان ، واثقين من 
 
  . في وسط البحريشق طريقا

الطريقةواليوم  يعمل للا   إلى    بنفس  إنه يسعى  الذين يسلكون طريق قداسته.  ألولئك 

 .قتهم فيهتمجيد نفسه من خالل أولئك الذين يضعون ث

 كيف سنعرف أننا نسير في طريق هللا في حياتنا؟  

طريق للا مرتفع فوق كل طرق الحياة األخرى ألنه ينقلنا من خدمة ذاتية إلى حياة خدمة  

 للا واآلخرين. 

نرى نمط الحياة األناني هذا في مجتمعنا اليوم. يتحرك الناس بناء  على العاطفة ، والرأي   

 ؟ ذاتوما يشعرهم أنه مناسب لهم. هل تركنا طريق ال  واألعراف االجتماعية

بالنسبة ألولئك الذين تم إنقاذهم من حياة الخطية ومن العبودية ومن عبودية فرعون . 

بالنسبة ألولئك الذين وضعت أقدامهم على أرض مرتفعة ، على طريق القداسة ، فإنهم  
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يخ أجله.  من  يعملون  الحي.  لإلله  كاملة  خدمة  في  وايمان  دمونهيتقدمون  إنهم  بثقة   .

 .يحبونه. وألنه أنقذهم ، فإنهم ينقذون اآلخرين

، الطريق للخدمة. ال توجد دعوة أسمى وال إشباع أعمق  وال هدف أعظم من    هم على 

العيش من أجل للا واآلخرين. عندما شق للا الطريق أمام شعب إسرائيل، فإنه يمنحنا  

 القوة ألن نصبح رواد
 
رحلة  ه حتى ينضم إلينا اآلخرون في هذه الرحلة الرائعةتعلى طريق ا

 .شعب للا

 طريق األبدية: 

في األفق. إن  القداسة لديهم وجهة  الذين على طريق  إلى بيت األب! أولئك  في طريقهم  هم 

قبلهم.  من  األجيال  من  واآلالف  اآلالف  سلكه  الذي  الضيق  الطريق  نفس  في  يسيرون 

الرب يسوع املسيح ، وال ينظرون إلى الوراء أبدا.  حماية دم  يسيرون في النصر تحت غطاء  

 
 
 .ليكون مع اآلب إنهم يفرحون ألن يسوع شق طريقا

 أنا؟  نسأل أنفسنا اليوم في أي طريق 

 فهو ابن إلى األبد! هل أعيش حياة منعزلة عن العالم وأخدم للا  
 
عندما يدعو للا ولدا

الحي؟ هل انضممت إلى موكب شعب للا على طريق اإليمان الذي سيقودني إلى بيت أبي؟ 

 
 
شيئا تدع  ال  القداسة.  على طريق  الصوان  مثل  ووجوهنا  إليه  حياتنا    لننظر  من  يبقى 

 !ودية. كل ش ئ يجب ان يذهبالقديمة من العب

دعونا نخدم اآلخرين ونقودهم إلى الطريق األعلى! سوف يتعجب العالم من مدى صالح 

املعجز   الطريق  بثبات على هذا  أقدامنا  فليضع للا  اختالفه عما عرفوه.  سيدنا ومدى 

 !ألنه منه وبه وله كل املجد   اليوم ، وليبدأ الرحلة

 



 18 

 الفصل الرابع

 كيف تستطيع تعديل املسار ؟

عودة  إذا أخطأت الطريق فكيف تتصرف ؟ البعض يعيش حالة من الندم لكنه يفقد ال

املؤمنين نحن نؤكد بكل يقين ان عطايا للا بال   وهذا يعتبر مشكلة كبيرة لدى كثير من 

 ندامه فهو يعطى الحياة 

إرادة للا في حياتك؟ هذا سؤال قديم لن يتوقف الناس عن   السؤال هل يمكن ان تخطئ

أبد  طرحه 
 
أيضا يمكن   .  

 
التي تقرر  ا الزاوية  بناء  على  أو معقدة  أن تكون اإلجابة بسيطة 

 .اتخاذها

تقديم إجابة متوازنة عن الهوت هذا السؤال مع تناول الجانب    الفصلسأحاول في هذا  

 .ن أن يبدو ذلك في الحياة الواقعيةالعملي "لفقدان مشيئة للا" وكيف يمك

إرادة للا    فقدإرادة للا السيادية لحياتك ، ولكن يمكنك أن ت  فقديمكنك أن تبالطبع ال  

 املحددة لحياتك 

 

اعلينا أن نقرر من البداية مبدأ هام وهو ان   . ما خطط له للا  تتم  إرادة للا السيادية دائم 

ملسيح ، سيحدث دائما ألن للا يريد ذلك )أفسس منذ بداية الزمان ، مثل إنجيل يسوع ا

(. ومع ذلك ، فإن مشيئة للا املوصوفة هي ما  ٢٣:٢، أعمال الرسل  ٣٣:١٦، أمثال  ١١:١

 ان يسمعوا لهفعله ، وهذا ال يحدث دائملالناس    بها  يأمر
 
، تسالونيكي األولى    ٣٠:٧)لوقا    ا

 ( .١٧:٢يوحنا األولى  ٤:٣
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أن   الواضح    هناك عنصر من 
 
 ا

 
 كبير   غامضا

 
إراد  ا كيفية عمل     ةفي 

 
معا السيادية    للا  أي 

خالل والخاصة من  السيادية  إرادته  يجلب  للا  أن  هي  عالقتهما  لفهم  طريقة  أفضل   .

بحسب قانون    الخيارات الحرة للبشر. يتخذ الناس خيارات حقيقية لها عواقب حقيقية، 

 .لكن للا ال يزال يتحكم في نتائج تلك االختيارات الزرع والحصاد

 

  كثير 
 
ما يرغب الناس في التأكيد على "السبب" في هذه األحاديث حول إرادة للا. أعتقد أنه ا

من املفيد التأكيد على "السيطرة". ال يتسبب للا في كل ش يء )مثل الخطية( ولكنه يتحكم  

 .؟؟  ة( هل أدركت الفرق في كل ش يء )حتى الخطي

 

 :  هناك عواقب ألفعالنا عندما نخالف مشيئة للا املقررة
 
 سابقا

إرادة    قد بشكل أكبر على الجانب الالهوتي للسؤال ، "هل يمكنك أن تف  يركز هذا الفصل 

 
 
  للا في حياتك؟" ومع ذلك ، فإن ما يسأله معظم الناس هو هل سيغير للا األمور دائما

 أن نفقد األشياء األشياء الجيدة ا  تقدحتى ال نف
 
لتي أراد أن يقدمها لنا؟ أم هل يمكننا فعال

الخاصة   تبطل إرادته املقررة السيادية الصالحة عند عصيان للا؟ هل إرادة للا املطلقة 

البشرية االختيارات  ببحسب ظروف  ونقول ختصار  إ؟  إرادة للا  بل  ، ال.  نجيب  ستعمل 

 معالخاصة لحياة كل فرد  السيادية ومشيئته  
 
في تناغم بكل تأكيد لتحقيق القصد وهو   ا

 بناء ملكوته. 

 

بمعنى أدق تشرح    أوالتعبير  هذا  "وراء الكواليس" إذا جاز  ما هو      ىالالهوتالفكر  يشرح  

اآلن أريد أن أحاول اإلجابة على   كيف اكتشف إرادة للا في حياتي؟  لهذا السؤال  االساس

 هذا السؤال من الواجهة األمامية. بعبارة أخرى، نريد أيض
 
شرح هذا السؤال في سياق    ا

الواقعية الحياة  للا  اليومية  تفاصيل  إرادة  على  نتمرد  عندما  حياتنا  في  يحدث  ماذا   .

 املحددة لحياتنا؟ 
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أشياء ثالثة  تحدث  أن  يمكن   ، للا  إرادة  تعص ي  سُتعاقب،  عندما  تحت    ستكون    وأ. 

 .تلقائيبشكل  الحياتية ، أو ستجني عواقب أفعالك لتعديل املسارالتأديب 

ما هو الفرق الكتابي بين العقوبة والتأديب والعواقب؟ الكتاب املقدس يذكر بوضوح أن  

 هناك آثار 
 
 .خطايانال  تنتج كنتيجة ا

قعية عندما تعص ي إرادة للا )بمعنى  لذا فإن الطريقة التي سيبدو بها هذا في الحياة الوا

هي   و   God’s will of command  -إرادة للا اآلمرة  /prescribed willإرادة للا املوصوفة  

 
 
على تصحيحك وإعادتك إلى املسار املحدد الذي يرغب فيه بالنسبة   أن للا سيعمل دائما

 . هو ينظر اليك في هوية ابنه أي الرب يسوع لنك أصبحت من عائلته لك

االنضباطالفعل  هذا  و   السلوك  و التأديب  أو    يسمى  لتصحيح  للا  يسعى  عندما  هو 

خرى لقول ذلك . طريقة أيستخدم العصا للتأديب  ستقامة إالخاطئ ويعلمنا أن نعيش ب

هي أنه عندما يؤدبنا للا ، فإنه يسعى إلعادتنا إلى إرادته في حياتنا. يقول الكتاب املقدس  

 أن للا يؤدب دائم
 
(. لذلك عندما تخطئ وتتمرد ، سيسعى للا  6:  12)عبرانيين    ه من يحب  ا

 .ما كان ينوي في األصل أن يمنحك إياهالى إلى تأديبك ويعيدك 

، تختلف عن    ومع ذلك  النتائج  هناك عواقب ألفعالنا.  ا أن  أيض  الكتاب املقدس  يذكر 

ا   االنضباط. العواقب هي النتائج الطبيعية ألفعالنا. يقول الكتاب املقدس أننا نحصد حق 

(. في بعض األحيان تؤدي العواقب الطبيعية الختياراتنا إلى فقدان 9- 7:  6ما نزرع )غالطية  

 عطينا إياه في وقت مبكر من الحياة.للا أن ي هش يء جيد أراد

على سبيل املثال، عندما يتعلق األمر بالعالقات ، عندما نخطئ ونبتعد عن للا ، يسعى  

للا بالتأكيد إلى تأديبنا. في معظم الحاالت ، يمكننا أن نعود إلى املسار الذي كان للا لنا 

عاش   
 
رجال أن  لنفترض  إياه.  يعطينا  أن  أراد  ما  على  خطية    ونحصل  في    النجاسةفي 

العشرينات والثالثينيات واألربعينيات من عمره لكنه تلقى تأديب للا في الخمسينيات من 

 عمره. من املحتمل جد
 
  30أن يكون للا قد رزقه بزواج مسيحي ، لكن بما أنه تمرد ملدة    ا
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 عام
 
 ، ال يزال من  ولكن اآلن بعد أن عاد الرجل إلى إرادة للا   !!  هذا الزواجحصل على  لم ي  ا

 .اآلن في الخمسينيات من عمره بشكل مقدس املمكن أن يتزوج 

 من املمكن أيض
 
   ا

 
لبقية    أن تؤدي العواقب الطبيعية لثالثين عاما من التمرد إلى بقاءه عازبا

أمر    باحياته. هذا ليس عق  ، نظر طبيعيمن للا ولكن 
 
الرجل تمرد خالل سنوات   ا ألن 

له   بالنسبة   
 

احتماال أقل  اإلحصائية  املعدالت  فإن  الناس،  معظم  يتزاوج  حيث  الذروة 

 .إيجاد الشخصية املؤمنة التي يعيش معها بقية حياته للزواج

 

لذلك من املؤكد أنه ليس من املستحيل على للا أن يبارك هذا الرجل بالزواج ، ولكن من  

  أن ااملمكن أيض
 
  يكون قد فاته شيئا

 
 ألنه عاش في عصيان إلرادة للا لفترة طويلة.  جيدا

د للا أن أتزوج امرأة يال أعتقد أنه سيكون من العدل أن يقول هذا الرجل ببساطة  "لم ير 

 ." ربما رغب للا في ذلك ولكن الرجل لم يسير في مشيئة للا املقررة لحياته مؤمنه

والخبر الجيد  .ملنظور ، نعم ، يمكنك أن تفوت إرادة للا لحياتكعندما ننظر إليها من هذا ا

 .لن تفوتك مشيئة للا في حياتك إذا أطعت كلمة للا طوال حياتكإنه 

 

 أعلم أن إجاباتي ليست مباشرة تمام
 
 . أعلم أيضا

 
أن أي شخص يعطيك إجابة مبسطة    ا

 للغاية حول إرادة للا ال يحترم حق
 
واب عدم معرفة طرق للا في  . من الصخالقنا  تعقيد   ا

 .(9-8: 55كل وقت )إشعياء 

 منالعمل بحث و ربما تكون خطوة جيدة في ال
 
إرادة   تقدالسؤال ، "هل يمكنك أن تف بدال

  "لن تفوتك إرادة للا في حياتك إذا أطعت كلمة للا": اليك هذا التعليق  للا في حياتك؟

 

 
 
 عندما يسأل الناس هذا السؤال حول فقدان إرادة للا ، أعتقد أن ما يسألونه حق  غالبا

 
  ا

 "هو  "هل لدى للا إرادة واحدة لحياتي وهل يمكنني تفويت هذا املسار املحدد؟
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من الخطأ التفكير في إرادة للا لحياتك كسلسلة من الخطوات التي يجب عليك اتخاذها  

ته. إن إرادة للا في حياتك ليست مثل عبور النهر بالقفز من  بترتيب زمني وإال ستفقد إراد

 د حجرا واحداحجر إلى حجر. افتق
 
ولكن أن خرجت خارج    سيجعل حياتك كلها ستنهار   ،ا

  هنا فأنت)بمعنى ان تعيش في الخطية (  مسار النهر 
 
 .في حياتك  فقد مشيئة للاستحتما

 

عندما تفكر في إرادة للا )بمعنى إرادته املوصوفة( فمن األفضل أن تفكر فيها على أنها  

 من مسار محدد يجب عليك  
 
نه من الدقة التفكير في  إتباعه. ال أعتقد  إ أسلوب حياة بدال

إرادة للا مثل ممر متعرج ضيق ينسج عبر غابة كثيفة يجب عليك اتباعها بشكل مثالي. 

 وليس جنوبأعتقد أنه من األ 
 

.دق القول إن إرادة للا مثل التوجه شماال
 
 ا

 

 لك هل استطعت ان  
 
يطلب منك  أعتقد ان للا ال  ،  بش ئ أيها القارئ الكريم  أكون مفيدا

 أن تتأكد من أن كل خيار محايد أخالقي
 
إرادته   ا في حدود  املؤكد ان أم ال!!    يكون  فمن 

تتزوج ، على سبيل املثال ، فلن تفوتك وصية  إذا كنت تريد أن  و   االخالق نبعها إرادة للا

 من    مطعم البيتزا  للا في زواجك ألنك قررت الذهاب إلى  
 
 مطعم املشوياتيوم الجمعة بدال

إلى   إذا ذهبت  املطعمفسيكون    البيتزا  ألنك  ولكن ألنك    صاحب  املستقبلي.  هو زوجك 

  املحل االخر ذهبت إلى
 
ه ليست الطريقة التي تعمل  إلى األبد. هذ  فأنت اآلن ستكون وحيدا

 .بها إرادة للا في حياتك

إرادة للا في حياتك هي أن تعيش بطريقة شبيهة باملسيح. بمعنى آخر   ان املؤكدةالحقيقة 

 
 
،  عليك التشبه بحياة املسيح بشكل متعمدا

 
عندما تطيع كلمة للا ، من املستحيل   يوميا

ت للا    فقدأن  إرادة  إلى  فيه  نعود  أن  يجب  الذي  املكان  هو  هذا  حياتك.  في  للا  إرادة 

، يجب أن نترك كل ش يء آخر في يد الرب.  في كلمته السيادية. عندما نطيع إرادة للا املقررة  

إن للا مسؤول عن تحقيق إرادته السيادية في حياتنا. نحن مسؤولون عن عيش حياتنا  

 .التي سبق وقررهاللا بطريقة تتماش ى مع إرادة 
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تماش ى مع نمط  نال  دعوتنا أن    يقول بولس الرسول في رسالة روميه تصريح بهذا املعنى "  

 . حينئذ  ستكون قادر ولناتغير بتجديد عقنبل   ،تشبه بالنماذج املوجوده بهنو هذا العالم  
 
 ا

عليها   واملوافقة  للا  إرادة  هي  ما  اختبار  "    - على  والكاملة.  واملرضية  الصالحة  إرادته 

 . ٢:١٢رومية

 

يدعونا للا أن نتبعه وأن نعيش حياة ال تشبه أولئك العالقين في العالم الخاطئ. إن إتباع 

 من  
 
سار واحد  تباع مإإرادة للا في حياتك يتعلق أكثر بـ "النمط" الذي تتبعه حياتنا بدال

 في تسلسل مثالي
 
كأنها خطوات اليه تصنع منا اتباع   محدد من االختيارات املحايدة أخالقيا

نللمسيح فلن  فعلنا ذلك  إذا  للمسيح.  نحيا  أن  فهمنا. علينا  في حياتناإل   ضيع   .رادة للا 

 أحيان
 
وهنا نكون ذهبنا الى    "يكون أصل سؤالنا هو "هل تتوافق مشيئة للا مع إرادتي؟  ا

 السؤال الخاطئ!! 

 
 
حقا الصعب  من  يكون  األحيان.    قد  بعض  في  السؤال  جذر  إلى  قلب الوصول  فدوافع 

ومع ذلك ، أعتقد أن السؤال الحقيقي الذي يطرحه الناس االنسان عميقة لدرجة كبيرة  

 غالب
 
 "هو "هل تتوافق إرادة للا في حياتي مع إرادتي في حياتي؟ ا

نكون   أن  علينا  علينا ونف  حريصينلذلك  ألننا  العلن  في  لقلوبنا  الروح  يقوله  ما  هم 

 استخدامه في الخفاء.  

 من ذلك يجب أن  
 
إن الهدف من حياتنا ليس التالعب باهلل ملواءمة إرادته مع إرادتنا. بدال

َتُه   ، "  7:17يكون هدفنا مواءمة إرادتنا مع إرادته. يقول يوحنا  
َ
ْن َيْعَمَل َمِشيئ

َ
َحٌد أ

َ
اَء أ

َ
ِإْن ش

ي ْفس ِ
َ
ا ِمْن ن

َ
ن
َ
ُم أ

َّ
ل
َ
ك
َ
ت
َ
ْم أ

َ
ْعِليَم، َهْل ُهَو ِمَن للِا، أ  التَّ

ُ
 " َيْعِرف
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هنا يشير يسوع بوضوح إلى إرادة للا املوصوفة. لقد أوصانا للا بأن نعيش بطريقة معينة 

لكلمته. عندما نجعل ذ الواضحة  التعاليم  لن من خالل   ، لحياتنا  الحقيقي  الدافع  لك 

 ."نشعر بالضغط والقلق من "فقدان إرادة للا

 

ا يكون أصل تلك املشاعر هو   عندما نشعر بالقلق والخوف من فقدان إرادة للا ، أحيان 

الخوف العميق من أن إرادة للا مختلفة عن إرادتنا في حياتنا. ماذا لو كنت تريد أن تتزوج  

ة للا؟ ماذا لو كنت ترغب في الحصول على وظيفة أفضل ، ولكن  ولكن هذا ليس بإراد

هذا   لكن   ، آذيته  أن  بعد  أحدهم  يسامحك  أن  أردت  لو  ماذا  للا؟  بإرادة  ليس  هذا 

 الشخص يرفض مسامحتك؟ 

 

 من مشيئة للا ، سنزداد  
 
الخوف والقلق.  في  عندما ننشغل بتحقيق إرادتنا في حياتنا بدال

 الطريقة للتغلب على  
 
مواءمة إرادتك مع إرادة للا. هدف للا النهائي    هذا الخوف هي حقا

النهائية   اإلرادة  هذه  تجعل  عندما  املسيح.  يسوع  نعمة  خالل  من  تمجيده  هو  لحياتك 

 لحياتك أيض
 
 في العيش بفرح بغض النظر عن تفاصيل حياتك. ملاذا ؟ ألنه  ا

 
، ستكون حرا

 بغض النظر عما يحدث على وجه التحديد ، ي 
 
، ظروفككل  تمجيد للا في    مكنك دائما

 سواء كنت أعزب
 
 أو متزوج  ا

 
 عن العمل ، صحيا

 
ا أو عاطال  ، موظف 

 
   ا

 
   أو مريضا

 
  ، يمكنك دائما

 .اليومية الذى تعيشه للا من خالل أسلوب حياتك مجدالسعي لتحقيق 

 إرادة للا لحياتك؟ فقدهل يمكنك أن توفى النهاية نقول اإلجابة بإختصار : 

نعم  يمكن أن تفوتك األشياء الجيدة التي كان من املمكن أن يمنحك للا إياها إذا كنت  

تطيع كالم للا. إذا أطعت كلمة للا ، فلن تفوتك مشيئة للا في حياتك. للا هو صاحب لم  

 السيادة وقادر دائم
 
 .على تحقيق خطته السيادية ا
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 الخاتمة
 عسكريا خفى عنا    في الختام نقول ان اكتشاف إرادة للا

 
وال كشف للمستقبل وماذا ليست سرا

 ؟    ليسيحدث  
 
مصطلحات الثقافة في    ملا قاله ويؤكد عليه في كلمته، نجد اليوم  بل هو الحياة وفقا

األديان والفلسفات ومن جميعها نستطيع أن نجد إرادة للا فمثال تجد  التعددي ة وهو قبول كل 

اِظِريَن    ٢:١في عبرانيينيؤكد الوحى املقدس    الذين يذهبون إلى العرافين أو يعتمدون على األبراج: 
َ
ن

ِلِه َيُسوعَ  ِ م 
َ
ى َرِئيِس اإِليَماِن َوُمك

َ
ث عن كلمة أخيرة تتجاوز  يعني البح بالبحث خارج املسيحالقيام  " ِإل

  .يسوع ، وهذا أمر روحي كارثي مثل ما حدث للملك املرتد شاول 

ملاذا يضع للا القدير مثل هذا الوزن األبدي الالمتناهي على سماعنا كلمته األخيرة في ابنه؟ السؤال  

  !! ربة واإلغراءفي االستماع إلى العالج اإللهي لضعفنا وتحررنا من التج الحقيقة املسيح هو اإلجابة!!

الرب يسوع املسيح هو أفضل ما يمكن أن يقدمه للا! تم تكريم أنبياء العهد القديم بالتطلع  نجد أن  

هو (. كما قال لوثر ذات مرة "إسرائيل كانت الرحم الذي أعد فيه ابن للا." اآلن  1:  1إليه )عب  

في    للا  عن يمينجلس  يانا بدمه  بعد أن طهر خطافي السماء، كاتب العبرانيين يقول  املسيح املتوج  

الكامل  الوحيد و إنه اإلعالن    (٢٠:١كورنثوس  2تحقيق كل وعد إلهي )املسيح هو    3:  1عب    العالء

 واألخير عن من هو للا غير املرئي حق
 
يقول: "لم يره أحد قط. للا الوحيد    ١:١٨  يوحنا  نجد في  ،  ا

 ، قد جعله معروف هو خبر أى اآلب  في حضنالذي 
 
  علن أ ولقد الكامل هو اإلعالن  أن يسوع بمعنى "  ا

كلمة  ال كل ما نحتاجه ف هم من ذلك، ال يوجد ش يء أ !!شخصه بالضبط من هو للاب شرح وفسر أو

 تكفى!! حقفهى لهية اإل
 
 ا

الكتاب  أحدهم"  قال   في  أمامنا  املسيح كما هو مذكور  إلى  القدس  الروح  بمساعدة  ننظر  عندما 

نفسه في  ب! هذا في كلمة واحدة هو الخالص األبدي )كما قال يسوع    املقدس، نرى قلب اآلب ذاته

 كل ما يهم حق  ٣:١٧  يوحنا
 
هو سماعه ورؤيته والتأمل  وتحقيق ارادته  لوصول إلى املكان املناسب  ل ا

 . وحياة االخرين نارادته في حياتإلنا تنكشف  وهنا فيه

 

 القس رفيق إبراهيم 

 ٢٠٢١يناير 


