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 خداوند  تدارکات به اعتماد ضمن  در آینده  براي ریزيرنامه
 ت مل ا مایک نویسنده:

  همه  او. هستم خداوند  آشکار ياراده  مطابق  کردن زندگی مسئول  حقیقت در  من و. است حاکم راستی  به خداوند 
  دهم می   انجام   خود  دست  با   آنچه  و ).  3:  1  عبرانیان   ؛10:40  اشعیا(  کند می   حفظ   خود  دالتع  راست  دست  با  را  چیز

  مقدس   کتاب  تعالیم   عنوان  به   انسانی  مسئولیت  و  خداوند   حاکمیت  مورد  دو   هر  تصدیق  ).30:5  متی،(  دارد  اهمیت
 دهیم؟  ادامه  روزمره زندگی  به  متعادل   صورتیبه  حقایق این با وفادارانه   چگونه اما ،استبخش موضوع 

  و   اعتماد  به  دعوت  بین  خود،  مسئولیت  و  خداوند   حاکمیت  میان  تجربی   تنشی  درپیوسته    ما  است،  این  واقعیت
  امروز   تا   کردم   تنظیم   راخود    ساعت  زنگ   من:  است  افتاده پاپیش  مثال   یک   این .  کنیممی   زندگی   عمل   به   دعوت
  تشخیص   خداوند   مشیّت   به  محض  اعتماديبی   عمل  عنوان  به  را  این  احتماال  شما.  شوم  بیدار  خواب  از  صبح
  بیدار   صبح  5:30  ساعت  در  فراطبیعی   طوره ب  را   من  خداوند   که  نکردم   تصور.  کردم  ریزي برنامه   من .  دهید نمی
  همچنین  و  خواب هنگام در  زندگی  حفظ  باکیفیت،  خواب براي  بودم وابسته  خداوند  به  من  دیگر،  سوي از. کند می 

  زندگی   جهانی  در  تا  شدم  فراخوانده   من.  کند می   تأمین  را   آن  نیروي  که  برقی  شبکه  و  دارزنگ   ساعت  مکانیکی  دقت
 .  دارند   اهمیت من اعمال و  است حاکم  خداوند  که   کنم

 ر؟ بیتد  یا محرزپنداري قدرت، 

  در .  است  آسان  ، قرارگرفتن  "محرزپنداري  حالت"  یا  "قدرت  حالت"  دستخوش   و   شدن  خارج   تعادل  از  حالبا این
.  است معادله  این  از  بخشی  تنها انسان  مسئولیت  گویی   گیریممی  برعهده  را  خود  زندگی مسئولیت  ما  قدرت،  حالت
  ما،   -دارد  وجود  حاکم  خداي  یک  عملکرد  وجود   عدم  اینجا  در .  است  معمول  سناریو  این  در  حد   از  بیش   ریزيبرنامه 
  سوي   از.  گذاردنمی  ما  يروزمره   زندگی  بر  تاثیري  وییم،گ می   عمال  اما  کنیم،می  تصدیق  را  خداوند   حاکمیت  البته،
  ترس،   اضطراب،  دچار است ممکن تعادل،  عدم  این ينتیجه  در. دارد  وجود ثانویه  علل بر  زیادي بسیار  کید ات  دیگر،

  ما   خود   به   چیز   همه   کنیم می  فکر   چون   چرا؟ .  شویم  عصبانیت  و   گراییکمال   حد،   از   بیش  مسئولیت   افراطی،   کنترل 
 . دارد بستگی

.  است  معادله   این   از   بخشی   تنها   وند خدا  حاکمیت  حق   که   گویی   کنیممی   رها  را  خود   زندگی  محرزپنداري،   حالت   در
  عملکرد   وجود  عدم  اما  خداوند   حاکمیت  بر   برجسته  کیديات  اینجا  در.  است  متدوال  آن   عدم  یا  اندك  ریزيبرنامه 
  ناپذیري، تالم   انفعال،   تنبلی،سوي    به  وسوسه   است  ممکن  تعادل،   عدم  این   ينتیجه   در.  دارد  وجود  ثانویه   دالیل

 . دارد بستگی خدا به  چیز  همه کنیممی  فکر  چون چرا؟. شویم بالتکلیفی و  تقدیرگرایی

  زندگی  محرزپنداري  با  نه و  قدرت  با  نه  که  است  شده  خواسته ما  از . است مبرّا   افراطی حالت  دو   هر  از  خداوند  کالم 
.  است  دارانهدین  و  عاقالنه  ریزي برنامه   شامل  تدبیر.  تدبیر:  گذاردمی  اختیار  در  دیگري  يگزینه   خداوند   کالم.  کنیم
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  کید ات  عالوه، به .  است  مسئول  او  -شودمی   مشخص  خداوند   تمشیّ  و   حاکمیت  مورد   در  منسجم  دیدي  با  ویژگی  این
.  کنیممی   مشاهده  مقدس   کتاب  کل  در  را  دوگانه  تاکید   این.  هستم  مسئول   نیز  من  -دارد  ثانویه  علل  بر  مناسبی

  ریزي برنامه   خوب  و   کنیم   اعتماد  خداوند   ت مشیّ  به  وابسته  مراقبت   به  تا  خواند می   فرا  را  ما  مقدس   کتاب   بارها،  و  بارها
:  بپردازم  خاص  ايحیطه   يموشکافانه   بررسی   به  خواهممی  من.  کنیم  کار  سخت  زندگی  مختلف   هايزمینه   در  و  کنیم
 .سپاریممی  خداوند  توجه به  را  خود کارهاي که   حالی در هایمانخانواده  و  خود  براي  مادي   تأمین

 مادي  تدارکات

  خداوند .  باشیم  مشغول  هدفمند   کاري  در  که  است  این  خداوند   شباهت به   حامالن  عنوان  به  ما  نقش  ذاتی  طوربه 
  که   حالی   در ).  15  ، 8:  2  پیدایش(  ".نماید   محافظت   را   آن   و   بکند   را  آن   کار "  بود   قرار  آدم   اما  نهاد  بنا   را   عدن   باغ

  هنجار صورت به  ، نیازمند  افراد  سایر  و  خانواده  خود،  تأمین براي   تالش  ، )19  - 17:  3(  کرد  فرساطاقت را کار  سقوط 
 . ماند می  باقی  ما براي

 خواسته   آنها   از   نمود،   فراهم  اسرائیلبنی   براي   آسمانینان    آساییمعجزه   طور به   خداوند   که هنگامی  بیابان  در   حتی
  هر   آنها).  16  خروج، (  بپردازند   او   فرمان   و  خدا  آشکار  ياراده   با   مطابق  آن  يروزانه   يتهیه   و   آوري جمع   به   که   شد 
  مقرر  سهم دو  خداوند  که   زمانی  ششم،  روز در  مگر  کردند می   آوريجمع  روِ پیش  روز  براي  کافی  میزان  به  صبح  روز

  براي   تالش   باو    بودند   بدگمان  خداوند   شرط   به   که   کسانی  آن.  کردند می   استراحت  هفتم  روز   در  آنها  زیرا  نمود
.  کردند   تجربه   را   خداوند   نکوهش  شنبه  روز   در   آوري جمع  و   رفتن   بیرون   با   یا  هفته   آخر  هنگام  شب   در  انّمَ  يذخیره 
  مراقبت   کرد  فراهم  او  که  را   آنچه   و  دادند،  پاسخ  عملیاطاعت    انجام   با  افراد  و  کرد  عنایت  طور مطلق به  خداوند 
 .شودمی   تقویت خداوند  تمشیّاعمال  با اما است، داراي اهمیت  ما کار.  کردند 

  امثال(  دهد می   هشدار  شود، می   فقر   به  منجر   که   تنبلی  مقابل   در   ما  به   خداوند   ،مباشر  عنوانبه   خود   نقش   در  
  ؛12-11:  4  ،تسالونیکیان  اول( کنیم   تأمین را  خود زندگی و   کنیم کار  آرامی   به گوید می  ما  به ، )11- 6: 6 سلیمان،

  براي   و)  8:  5.  تیموتائوس   اول(  خود   يخانواده   اعضاي  براي  که   کند می   توصیه  ما  به  و  ، )12- 6:  3  ، تسالونیکیان  دوم 
  تا   کوشید می   بسیار  دوزخیمه   یک  عنوانبه   رسول  پولس  حتی)  28:4.  افسسیان(  مهیا نماییم  نیازمندند،  که  آنها

 ). 9:  2 تسالونیکیان اول  ؛ 3: 18 رسوالن،  اعمال( نباشد نوپایی که بنا کرده بود سربار  کلیساهاي براي

  که هنگامی. است آنها غایی يکننده تامین  او که بسپارند  یاد به تا خواند می  فرا را خود مردم خداوند  حال، عین در
  انجام   را  زمین  زراعت  کار  باید   آنها  و   شد   متوقف  خداوند   آسايمعجزه   تدارکات  رسیدند،  کنعان  به  اسرائیلبنی
  دست   توانایی   و   من  قوت   که   بگویی   خود   دل   در   مبادا"  داد،   هشدار  خداوند   حال،   این  با ).  35:16  خروج (  دادند می 
  تا  دهد می  قوت  تو  به  که  اوست زیرا  آور،  بیاد  را  خود خداي یهُوَه  بلکه . است کرده  پیدا برایم  از  را  توانگري  این  ،من

 ".است  شده   امروز  چنانکه  بدارد،  استوار  بود،   خورده   قسم  پدرانت  براي  که   را  خود  عهد   تا  ،نمایی  پیدا  توانگري 
  عالوه، به ).  2–1:  127  مزمور(  آوریم  دستبه  استساخته  ممکن  او  که  را  آنچه  توانیممی  تنها  ما).  18  -17:  8  تثنیه،(
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  داند،می   را  ما  نیازهاي  کند،می   مراقبت   ما  از  پدر  که  زیرا  نباشیم  مادي  تدارکات  نگران  که   شودمی   یادآور  ما  به  عیسی
  را   ما  عیسی  نتیجه،  در).  32  -22:  12  لوقا(  استکرده   عطا  ما  به  را  خود  ملکوت  تمام  موهبت  بزرگترین  قبال  و

  اطمینان   خود   پدر  تدارکات  به  که   جهت  آن  از  باشیم  سخاوتمند   خود  مادي  هايداشته  به   نسبت  که   کند می   تشویق
 ). 34-33 آیات(  داریم

  بندي بودجه   آن  با  متناسب  بگیریم،   نظر  در  را  خود  يخانواده   مادي   نیازهاي   که  است  این کاري درست  بنابراین،
 انداز پس   حساب  یک  در .  کنید   باز   529  کالج  اندازپس  طرح   یک   توانید می   اگر.  کنیم   کار   جّدیت  با  و   کنیم، 

  از .  کنید   اندازپس   پول  آشپزخانه  بازسازي   یا  و   بام خانه تعمیر پشت  براي .  بگذارید   کنار   پول  )IRA(  بازنشستگی
  که   گونه آن   طمع،   یا   ترس   غرور،   از   برگرفته   ،پسندانهخود  هايروش   با   خود   هايیی دارا  اندوختن   به   دیگر،   سوي

 ). 21-13 آیات( نپردازید  است،  کشیده  تصویربه  نادان ثروتمند  حکایت در عیسی مسیح 

 باشید  پایبند با آرامش و کنید ریزيبرنامه خوب

  تدبیري   با  بلکه   او،   مشیّت  مورد  در   نابخردانه  محرزپنداري  با  نه  و   خویش   قدرت  با  نه  تا  خواند می   فرا  را  ما  خداوند 
آرامش   اما  کنیم،   ریزيبرنامه   خوب .  کنیم  زندگی   متعادل  و   عاقالنه    او   آشکار  ياراده   طبق .  باشیم  آنها  پایبند   با 
  به   خوبی به   را   پویایی   این  15  - 13:  4  یعقوب .  بسپارید   او   طلق م  هايبرنامه   به   را   عزیزانتان  و   خود   کنید،   زندگی
 :کشد می  تصویر 

 بسر  سال  یک  آنجا  در  و  رفت  خواهیم  شهر  فالن   به  فردا  و  امروز   گویید،می   که   کسانی  اي  هان،
  شود؛ می   چه  فردا  که  دانید نمی   آنکه   حال  و  - بُرد  خواهیم   نفع  و  کرد   خواهیم   تجارت  و  برد   خواهیم

 ناپدید  بعد   و   است  ظاهر   زمانی   اندك  که   نیستید   بخاري   مگر   چیست؟  شما  حیات   که  آنرو   از
 .کنیممی   چنان  و چنین  و  مانیممی  زنده بخواهد،  خدا اگر که،  گفت باید   آنکه  عوض به شود؟می 

  برابر   در انه  فروتنسرسپردگی    ما را به   و   کند   مختل  را  ما   هايبرنامه   خداوند   اوقات،  گاهی   که   باشید   داشته   انتظار
 نیکوي خود بخواند.   و  پرمحبت اهداف

 هاوسوسه  -باشید  خود  يکرده طغیان  قلب  دنبال  به نخست، اید؟شده  تعادل عدم دچار که شوید می  متوجه چگونه
  انسانی   مسئولیت  مورد  در  یا  اندازه  از  بیش  تاکید   با  مرتبط   که  کردم   اشاره  قبل  در  که   زندگی  خاص  هايشیوه   و

  از   حداقل(  گویید می   شما  باشد،  ضعیف   اگر .  کنید  توجه  زندگی   دعاهاي خود در   به   دوم،. خداوند   حاکمیت  یا  است
)  قدرت  حالت (  دارند   اهمیت  واقعا  که  هستند   ی هایچیز  شما   شخصی   اقدامات  و  هاریزي برنامه   که )  عملکردي  لحاظ

  خواهد  انجام بخواهد  که را آنچه  سادگیبه  خداوند  زیرا) دعا در  حتی( کنید می   چه که ندارد  اهمیتی واقعاً اینکه یا
 ). محرزپنداري حالت ( داد
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  اما .  کند   عمل  خاص  موردي   در   ما  فاعلیت  از  خارج  خداوند   که   کنیمنمی   گمان  ما.  دارد  اهمیت  دهیممی   انجام  آنچه
 مانَْد   ثابت   آنچه   اما  ،است  انسان  دل   در   بسیار  فکرهاي "  که   کنیممی   تصدیق  خود،  هايبرنامه   به   متواضعانه   نگاه  با

  همچنان   امنموده   قصد   که   طوري به   یقیناً"بگوید،  تواند می  او   تنها). 21:19 سلیمان،  امثال(  ".است   خداوند   مشورت
  خوبی   خبر  این  و).  24:14  اشعیا(  "گشت  خواهد   جاآورده به   همچنان   امکرده   تقدیر  که   نهجی  به   و.  شد   خواهد   واقع 
  کوشی،سخت   ریزي،برنامه   ،براي آینده داشتن دید    شجاعت  و  آزادي  ما  به  خداوند   ناپذیرلغزش   و  حاکم  اهداف.  است

 .دهد اشتیاق مالقات او را می  و  متواضعانه پیروزي  جسورانه، شکست

 

استCCEF(   تمسیحی  آموزش   و   مشاوره   بنیاد  علمی  هیئت  عضو  تملا  مایک   دکتر   کتاب   ينویسنده   او.  ) 
CrossTalk and Descriptions and Prescriptions  باشد می . 
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