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 انجام بدهفقط کاري 
 جین ادوارد ویث  نویسنده:

مسیحی، دانشجویی به سراغم آمد و درخواست راهنمایی کرد.    یدر کالجشغل  ي  ي آموزه بعد از سخنرانی درباره 
، اما بعد احساس کرده بود میل دارد تدریس کند. از من پرسید:  خواست کشیش بشودو می او به کالج آمده بود  

 خواهد چه شغلی داشته باشم؟» می  خداوند «از کجا بدانم 

: «اگر  کردي اصلی را نمایان  پیش کشید که مسئله توصیه کردم استعدادهایش را شناسایی کند، ولی بعد پرسشی 
شوم چه خواهد شد؟ یا اگر تصمیم    کشیششوم ولی خدا خواسته باشد    معلماشتباه کنم چه؟» اگر تصمیم بگیرم  

توانم تدریس یا موعظه کنم در حالی که ممکن است  شوم ولی خدا نخواسته باشد چه؟ چطور میکشیش  بگیرم  
 توانم راهم را پیدا کنم؟ ه نخواسته باشد؟ چطور می خداوند مرا در آن جایگا

آمد  ذهنم  به  او یک جواب  سوال  از  بگیریبعد  تصمیم  اگر  بکنی».  نادرستی  انتخاب  ندارد  «امکان  کلیسا    د :  به 
و   د الهیات را تمام کنی  يشوند، اگر دانشکدهو از آن مهمتر، از آنجا که مشاغل از بیرون بر ما عرضه می   -د بپیوندی

است. اگر تصمیم    گمارده توانید اطمینان داشته باشید که خداوند شما را بر آن منبر  می  - فرابخواند را    شماایی  کلیس
آن    در توانید اطمینان داشته باشید که خداوند شما را  شما را استخدام کند، می  یک مدرسهبگیرید تدریس کنید و  

. حتی ممکن است خداوند اکنون شما را در کالس درس به عنوان معلم قرار دهد و سپس شما را  داده قرار کالس 
 کلیسا فرابخواند.    خدمت به

ید «کشف» شود و اگر «انتخاب» نادرست بکنیم  ي خداوند براي زندگی ما باکنند اراده بسیاري از مردم تصور می 
شوند ي خداوند وجود ندارد گیج می آن را از دست خواهیم داد. اما از آنجا که هیچ راهی براي شناخت دقیق اراده 

 کنند.  دانند چه باید بکنند، در نتیجه هیچ کاري نمی و نمی 

کنیم، ولی از نظر ما  چیز را به «انتخاب» فروبکاهند. بلی، ما انتخاب می   دانند نباید همهمی  یافتهاصالح مسیحیان  
 ما» نیست.    و مسیر زندگی «متکی بر نجاتم، حاکم بر جهان ایمان داری  خداوند مسیحیان که به 

ي او، یعنی  ي آشکارشدهاده توانیم علیه اري خداوند محقق نشود؟ البته می کنیم ممکن است اراده آیا واقعاً فکر می  
ي نیک او را بشناسیم.  خدا را مطالعه کنیم تا اراده   مرفتار کنیم؛ گناه همین است. باید کال  ،هاي اوعلیه فرمان 

ي ما در تعارض است. باید ایمان خود را رشد دهیم  کرده سقوط ي  باید بدانیم که این اراده اغلب با اراده   ،همچنین
با   بتوانیم همراه  اراده دعا  عیسی مسیح چنین  تا  به  بلکه  به خواهش من،  «نه  (لوقا  کنیم:  تو»  اما  42:  22ي   .(

 تحقق خواهد یافت.   او ي حاکم بر مخلوقاتش، اراده او سرانجام، در حکومت 

براي او بسته    ، بعضی کارها، مانند فروش مواد مخدر یا کار در صنعت پورنراه  دانست که  شک می آن دانشجو بی 
گیري  ، اما تصمیم هایی در پیش داردشدن نیز گناه نیست. او انتخاب   کشیش  اما معلم شدن گناه نیست..  است
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. او باید تمامی عوامل عادي را در نظر بگیرد: مسائل مالی، زمان،  باشد شخصی، مجاهدت و دعا می   وارسی  نیازمند 
 کند.  تصمیم، خداوند او را هدایت می تواند اطمینان داشته باشد که پس از اخذ  مالحظات خانوادگی. ولی می 

ریزي  هستیم که باید برنامه   پس این ما  »،کند تفکّر می   در طریقش  انسان  دل آموزد: « همین را به ما می  مقدس کتاب
). خداوند همان کسی است که ما را در کارمان  9:  16» (امثال  سازدرا استوار می   هایشاما خداوند قدم «  کنیم،

را    نتیجه خداوند ). 31: 21( «خداوند است ، اما نصرت از جانبستمهیا روز جنگ  براي اسبازد. «س «استوار» می 
 . سازدهمکاران خود می تحقق اهدافش شما را در  کند و محقق می 

این که شما  ي  و عدم موفقیت نیز نشانه ي لطف خداوند  لزوماً نشانه   دنیوي ، موفقیت  کامیابی  تعالیم انجیل بر خالف  
، بلکه سرشار از  ها. مسیر زندگی انسان اغلب نه تنها سرشار از فرصت نیست  هستید   ي خداوند» از اراده   ارج«خ

شوند. شکی نیست که هدف از داشتن شغل  شوند درهایی نیز بسته می و همانطور که درهایی باز می   هاستشکست
پی نیست.  «خودشکوفایی»  می فقط  عیسی  الزمه روان  که  براي  دانند  روزانه  ایثار  و  خویشتن  انکار  شغل  ي 

 رسانی به همسایگان است. خدمت

ي  نوع دیگري از اراده   -خانواده، کلیسا، جامعه و محل کاردر    -ایمی که به آنها خوانده شدهمصائب وظایف مختلف
  یعنی   خدا  ي زیرا که این است اراده ما افزایش یابد. «کنند: میل او به اینکه ایمان و تقدس  خداوند را آشکار می 

). هر چه مصائب زندگی باعث شوند بیشتر به وي تکیه پیدا کنیم تقدس ما  3:  4» (اول تسالونیکیان  شما  قّدوسیّت
 شود.  بیشتر می 

. ولی وقتی  ند کردهایمان ما را به کدامین سو هدایت خواهدانیم چه خواهد شد یا انتخاب کنونی نمی   يدر لحظه 
توانیم الگو را مشاهده کنیم و  می  ته باشد و سن بیشتري داشته باشیم،ویژه وقتی زمان گذش به گذشته بنگریم، به 

 او مطلع نبودیم.   يکرد، با اینکه در آن زمان از نقشه ببینیم که خداوند در هر مرحله ما را چطور هدایت می 

نه فقط ایمان به کنترل او بر امور، بلکه ایمان    -به مشیت خداوند کار شویم. ایمان    در همین حین، باید دست به 
توانیم با  بخشد. می، بلکه ما را رهایی می کند قرار نیست ما را منفعل    - کند»او زندگی ما را «تأمین می   به اینکه

که او با ما  گذارد و اعتماد داشته باشیم  که زندگی در اختیارمان می   برویم   ها و روابطیجسارت به سراغ فرصت 
 خواهد بود.  

 

، ویرجینیا، است. او مولف چندین  در پرسویل   استاد ادبیات کالج هنري پاتریک رئیس و    دکتر جین ادوارد ویث 
 .  است Reading between the Linesو  God at Workکتاب از جمله 
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 منتشر شده است.  تاكتیبل این مقاله در مجله 
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