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متى َّ
صليتم فقولوا...

لتكن مشيئتك
كما في السماء كذلك على األرض.

اد ُت َ
ك
...لِ َت ُك ْن الَ ِإ َر َادتِ ي َب ْل ِإ َر َ
(لوقا .)42:22

كثريًا ما ندعو لتتحقَّ ق م�شيئة الرب ،فرندِّد «لتكن م�شيئتك»،

لكن الأهم من تكرار هذه العبارة هو ال َّدافع الذي يحثُّنا على

قولها ،فهل هو ا�ست�سالم بحزن و�سلبية للم�شيئة الإلهية،

وك�أننا نقول للرب ،مبا �أنه ال ب َّد �إال َّ �أن تتحقَّق م�شيئتك� ،إذًا فلتكن

م�شيئتك؟ �أو هل الدافع هو �أمل حزين مب�ستقبل جمهول ،لأنني
ال �أعلم ما �سيحمله الغد؟ يف حاالت كهذه «لتكن م�شيئتك»
تخفي وراءها الكثري من ال�شك وقلَّة الإميان.

وتتوارد �إلينا مثل هذه الأفكار وغريها ،فنطرح �س�ؤاال ً جوهريًّا

وهو ،ملاذا ن�صلِّي؟

َّ
خطتك،
هل ن�صلِّي لنقول للرب� ،أ�ضحى ب�إمكانك تنفيذ
«نعطيك ال�ضوء الأخ�رض»؟! طب ًعا ال ،فهو الرب ،وال يوجد َمن

مينع م�شيئته من �أن تُنفَّذ.

ُ
�سيتمم ق�صده
لنكن �رصيحني و�صادقني مع �أنف�سنا ،الرب
ِّ

ِّ
ن�صل ...لكن هذا ال يلغي
وم�شيئته النهائية �سواء �صلَّينا �أو مل

�أو حتى ال ي ُ ِ
نق�ص من �أهمية ال�صالة ،وذلك لأنها �إرادة الرب

وو�صيَّته لنا .وقد عيَّنها لتكون الو�سيلة الهادفة والفاعلة يف

حياتنا ،كما �إننا ومع تيقُّننا لهذه احلقائق ،ت�شت ُّد عزميتنا فن�رصخ
ُ
«لتكن م�شيئتك».
بقوة �أكرب

تسليم وليس استسالم
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�إعالن موقف
نحن ن�صلِّي هذه الكلمات لأنها مبثابة �إعالن موقف

اخل�ضوع مل�شيئته� ،إذ �إ َّن اخل�ضوع للم�شيئة هو دعوة لالن�ضواء
حتت �سلطة الله ،و�إعالن موقف التمرُّد �أو الرف�ض لأية م�شيئة

�أخرى حتى ولو كانت م�شيئتنا نحن .فالإميان لي�س �أن ن�ضع �أمرًا

ن�ستح�سنه نحن ،ولي�س بح�سب م�شيئة الله ،ون�رص ُّ لكي نناله،

ينم عن �إميان كبري ...هذا لي�س قوة �إميان بل
ظنًّا منَّا �أ َّن هذا
ُّ
هو قلَّة ن�ضج ،وجهل ملواعيد كلمة الله التي ينبغي �أن تكون
وحدها مو�ضوع �إ�رصارنا.

املوقف ال�سليم هو موقف اخل�ضوع للم�شيئة ...وهذا

يعني قرارًا �إراديًّا بتبنِّي مواقف الكتاب التي حتوي فكر الله.

فالرتابط وثيق بني الكلمة وامل�شيئة ،وتفاعل االثنني يُنتج

�صالة م�ستقيمة وم�ستجابة .وكما كتب يوحنا يف ر�سالته
ي الثِّقَ ُة الَّتِي لَنَا ِع ْن َدهُ� :أَن َّ ُه �إ ِْن َ
طلَ ْبنَا َ
�ش ْيئًا
الأوىل« ،وَ َه ِذهِ ِه َ
ب َم ِ
�س�أَ ْلنَا نَنَا ُل
�س َم ُع لَنَا» (1يوحنا « ،)14:5وَ َم ْه َما َ
�شيئَتِ ِه ي َ ْ
َح َ
�س َ
ل الأَ ْع َما َل المْ َ ْر ِ
�صايَاهُ ،وَن َ ْع َم ُ
ِم ْن ُه ،لأَنَّنَا ن َ ْحفَ ُ
�ضيَّ َة �أَ َما َم ُه»
ظ وَ َ

(1يوحنا  ،)22:3كما �أ َّن تعليم ي�سوع وا�ضح يف هذا املجال �إذ
يك ْم ت َ ْ
طلُبُو َن َما تُرِي ُدو َن فَيَ ُ
ت كال َ ِمي ِف ُ
كو ُن
قال�« ،إ ِْن ث َبَتُّ ْم فيِ َّ وَث َبَ َ

لَ ُ
ح ِّو ُل �أُ ْذن َ ُه
ك ْم» (يوحنا  .)7:15والتَّحذير الكتابي جليَ « ،م ْن ي ُ َ
�ضا َم ْكرَ َهةٌ» (�أمثال .)9:28
َ�صالَت ُ ُه �أَ ْي ً
�س َما ِع ال�شرَّ َ
ِيع ِة ف َ
َع ْن َ
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ف�رشط اال�ستجابة هو الطلب بح�سب امل�شيئة ،وحفظ الو�صايا،
والثبات يف امل�سيح ويف كالمه ،هذا هو الإميان وهنا فقط

الثقة والإ�رصار.

لذلك نحن ن�رصخ قائلني« :اختربين يا �ألله واعرف قلبي»،

�ساعدين حتى تكون مواقفي و�أفعايل ك�أقوايل عندما ينطق

ُ
«لتكن م�شيئتك».
فمي،

�إعالن رغبة
ن�صلِّي هذه الكلمات لأنها مبثابة �إعالن رغبة قلبية يف

�إطاعة م�شيئته .وك�أننا نقول ،نحن نريد �سماع هذه امل�شيئة،
نحن م�ستع ُّدون لإطاعة كالمه مهما كان وقعه علينا ،ولو

�أننا يف بع�ض الظروف ال ندركه ب�شكل تام .وهكذا نكون �إخوة
امل�سيح و�أهله ،وذاك لأننا نطيع م�شيئة الأب ال�سماوي« ،لأَ َّن َم ْن
َ
ال�س َماوَ ِ
�صنَ ُع َم ِ
ات ُه َو �أَ ِخي وَ�أُ ْختِي وَ�أُ ِّمي»
�شيئَ َة �أبِي ال َّ ِذي فيِ
يَ ْ
َّ
(م ّتى .)50:12

وهنا ال بد من التطرُّق �إىل م�س�ألة مدى و�ضوح هذه
امل�شيئة� .إ َّن م�س�ألة البحث عن م�شيئة الرب خارج حدود دائرة
تعاليمه وو�صاياه َم�ضيعة للوقت وهروب من احلقيقة .فلماذا

البحث عن م�شيئة الرب حلياتنا وهي معلَنة ووا�ضحة وجليَّة ،مبا
تسليم وليس استسالم
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ب لخِ َائ ِ ِفي ِه وَ َع ْه ُدهُ لِتَ ْعلِ ِ
يمهِ ْم»
ّ
يخت�ص بالأمور الأ�سا�سية؟ «�سرِ ُّ الرَّ ِّ
(املزمور .)14:25

فمن يقرتب �إىل الرب ويقول له «�أبانا» «وليتق َّد�س �إ�سمك»
َ

و»لي� ِ
ُ
«لتكن م�شيئتك»؟ هل
عب عليه قول
أت ملكوتك»� ،أيَ�ص ُ

يتو�صل امل�ؤمن �إىل معرفة كل احلقائق ال�سابقة وال
ميكن �أن
َّ
يدرك حقيقة م�شيئة الرب حلياته؟! هل ميكن �أن �أ�صلِّي و�أعمل
ٍ
ملكوت �أنا �أجهل نظامه؟ هذا غري منطقي.
لت�أ�سي�س

ب �سائل يقول� :إذا كان احلال كذلك ،ما هو امل�صدر الذي
ور ُ َّ
يخولنا معرفة امل�شيئة الإلهية؟ هل هناك َمن هو م�ؤ َّهل لأن
ِّ
يعلن �إرادة الله؟

وهل هناك �إعالنات �إلهية يوميَّة جديدة؟ �أم تبقى الكلمة
الوحيدة والف�صل يف هذه الق�ضية هي للكلمة املق َّد�سة؟
ونحن ككتابيني ن�ؤمن �أ َّن الكتاب املق َّد�س بعه َديه هو

كلمة الله ،ففيه فكره وم�شيئته و�إرادته للب�رشية ،وال وجود

ل�شخ�ص �أو لإعالن جديد يقدر �أن يح ِّدد �أو حتى يغيرِّ يف م�شيئة
ال�سيِّد املعلَنة يف كتاب احلياة .فلكي نعرف م�شيئة الرب ال

ج لِر ِْجلِي َكال َ ُم َ
ك
خيار �أمامنا �إال َّ التوبة والرجوع �إىل كلمته�« .سرِ َا ٌ

�سبِيلِي» (املزمور  .)105:119وكما قال املُ�صلِح الفرن�سي
وَنُور ٌ ل ِ َ
جون كالفن« ،ال ميكن للإن�سان �أن ي�صل �إىل �أدنى معرفة

بالعقيدة ال�صحيحة وال�سليمة دون �أن يكون تلميذًا للكتاب».
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ُ
«لتكن
وعندما ندر�س الكلمة املق َّد�سة ونقول للآب ال�سماوي

م�شيئتك» ،نفهم �أ َّن م�شيئته هي �أو�ضح ممَّا كنَّا نعتقد .فنحن،

غالبًا ما نحاول و�ضع احلواجز بيننا وبني فكر الله ،لإ�ضفاء طابع

�رسِّي على الق�ضية ،فالأمر ال يحتاج �إىل كل هذا التحليل

والتمحي�ص ...وعليه ،مثالً ،ف�إ َّن �إرادة الله لنا هي �أن منتلئ من
معرفة م�شيئتهِ « ،م ْن � ْأجلِ ذَل ِ َ
�س ِم ْعنَا،
ن �أ ْي ً
ك ن َ ْح ُ
�ضاُ ،م ْن ُذ ي َ ْو َم َ

ك ْم � ْأن تمَ ْتَلِئُوا ِم ْن َم ْعرِ َف ِة َم ِ
ني وَ َ
ني لأَ ْجلِ ُ
�شيئَتِ ِه،
طالِبِ َ
�صلِّ َ
لمَ ْ نَزَ ْل ُم َ

ل ِح ْك َم ٍة وَف َْهمٍ ر ُ ِ
ك ِّ
فيِ ُ
ي» (كولو�سي� ،)9:1أي �أن نلهج بكالمه
وح ٍّ
نهارًا

هارًا
نَ َ

ب َم�سرَ َّت ُ ُه وَفيِ نَا ُم ِ
وليالً« ،ل َ ِ
ك ْن فيِ نَا ُم ِ
ج
و�س ِه ي َ ْل َ
ه ُ
و�س الرَّ ِّ
وَل َ ْيالً» (املزمور  ،)2:1و�أن نعي�ش حياة مق َّد�سة وطاهرة لأ َّن

َ
ا�ستُ ُ
ك ْم»
ي �إِرَادَةُ الل ِهَ :ق َد َ
�إرادة الله هي قدا�ستنا« ،لأ َّن َه ِذهِ ِه َ
(1ت�سالونيكي  ،)3:4كما �أ َّن �إرادته �أن نذهب �إىل العامل ونكرز
بالإجنيل للخليقة كلِّها« ،ا ْذ َهبُوا �إِلىَ ا ْل َعالمَ ِ �أَ ْج َم َع وَ ْ
اكرِزُوا بِالإ جِْن ِيلِ
خلِيقَ ِة ُ
ها» (مرق�س .)15:16
ل ِ ْل َ
كلِّ َ

�إ َّن الكتاب يحمل يف طيَّاته م�شيئة الله لنا ،وعندما ن�رصخ

«لتكن م�شيئتك» ف�إننا نتكلم عن �أمور نعرفها َّ
ُ
جل املعرفة.

فال نكن كبيالط�س ،الذي وعلى الرغم من وقوف احلق

(ي�سوع) �أمامه� ،س�أل الرب قائالً« :ما هو احلق؟» ،بل لنتَّخذ موقفًا

والتعمق يف كلمتك لأفهم
مغايرًا ،فنقول ،يا رب �أود ُّ طاعتك
ُّ
م�شيئتك و�أخ�ضع لها...

تسليم وليس استسالم

91

يا رب �ساعدين حتى �أحفظ و�صاياك و�أطيع �أحكامك.
ُ
«لتكن م�شيئتك» كلمتان معبرِّ تان تعلنان جهارًا الطاعة

القلبية لإرادة الله املعلَنة.

�إعالن اجلهوزية
�إن الإختبار يعزِّز الطاعة� ،إذ ال يكتفي امل�ؤمن مبعرفة م�شيئة

الله ال�صاحلة بل ي�سعى لتنفيذها� ،أي لكي يراها ويلم�سها.

كما �أ َّن هاتني الكلمتني هما نوع من اال�ستعداد للتغيرُّ والتب ُّدل

لكي تعمل م�شيئة الله فينا .نحن ال ن�صلِّي لنغيرِّ خطة الرب

�أو م�شيئته ،بل ن�صلِّي لكي نحوز اجلهوزية التا َّمة لفعل هذه
ل َم ِ
�شيئَتَ َ
امل�شيئة ،كما قال النبي داود قدميًا�« ،أَ ْن �أَفْ َع َ
ك يَا �إِلَهِ ي
�س ِ
ِيعتُ َ
ط �أَ ْح َ
�شائِي» (املزمور .)8:40
ت .وَ�شرَ َ
�سرُ ِْر ُ
ك فيِ وَ َ

وخري مثال لنا على ذلك ،ما ورد يف �أعمال  21حيث نرى

�أ َّن الر�سول بول�س وعلى الرغم من معار�ضة الكثريين لذهابه

�إىل �أور�شليم ورغم التنبُّ�ؤات الكثرية التي حذَّرته من هذه
الرحلة ،قرَّر �أن يفعل م�شيئة الله ،حتى ولو كلَّف ذلك ربطه
وت�سليمه للأمم.
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مل يكرتث ل�صوت لوقا ورفاقه يقولون له« ،ال ت�صعد �إىل

�أورو�شليم» لأنه كان جاهزًا الختبار �إرادة الله حتى لو �أدَّى ذلك
�إىل موته.

در�سا يف اجلهوزية
وهكذا نرى �أ َّن الر�سول بول�س لقَّن رفاقه
ً

واال�ست�سالم الكلِّي الإيجابي مل�شيئة الله احلكيمة« ،وَلمَ َّا لمَ ْ يُقْ نَ ْع
ك ْن َم ِ
ني« :لِتَ ُ
�س َ
ب»» (�أعمال الر�سل .)14:21
ك ْتنَا قَائِلِ َ
�شيئَ ُة الرَّ ِّ
َ
هذا در�س مهمِ ،
تتحول حياة امل�ؤمن �إىل
فمن اخلطورة �أن
َّ

حياة �سحر وعرافة وتنجيم ،حيث يق�ضي �ساعات طويلة يف
ح�ساب �أمور لي�ست يف متناول يديه.

وما �أحلى �أن جنل�س عند قدمي ال�سيِّد ونقول له� :أنا م�ستعد

َّ
بخطتك و�أريد �أن �أ�ست�سلم لها،
يا رب الختبار م�شيئتك� .أنا �أثق

فلتكن م�شيئتك.

ولكي نخترب م�شيئته ال�صاحلة ،هناك �رشوط ال بد من

توافرها ،وهي تلك املدوَّنة يف رومية الإ�صحاح � ،12أن نق ِّدم

�أج�سادنا ذبيحة حيَّة� ،أن ال ن�شاكل هذا الدهر ،و�أن نتغيرَّ عن

حجة لك �أيها الإن�سان وال عذر
�شكلنا؛ عندها ننال املبتغى .فال َّ

لك يا من تقول�« ،أنا ال �أفهم م�شيئة الرب» ،امل�شكلة فيك� ،إذ
كيف تريد �أن تخترب هذه احلياة الروحية الغنية من دون قدا�سة،
وحتى من دون بذل �أي جهد من جانبك؟
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أي�ضا من الت�أ ُّمل يف هذه الآية ككل� ،أي ال ب َّد �أن ننظر
ال ب َّد � ً

�إليها كوحدة متكاملة؛ فعندما نقول« ،لتكن م�شيئتك كما يف

ال�سماء كذلك على الأر�ض» ،هل نحن فعال ً ب�صدد فعل ذلك؟

هل نريد �أن نقارب طاعتنا بطاعة املالئكة؟! �إذا كان الأمر كذلك
فلنعلم �أ َّن الأمر لي�س بهذه ال�سهولة ،ويحتاج �إىل موقف وطاعة

وجهوزيَّة ،وبنعمة الرب ن�صل �إىل هذه املرتبة وهذا امل�ستوى .لأ َّن
ب يَا َمالَئ ِ َ
الكتاب يقول عن املالئكة« ،بَار ِ ُ
ِين ق َُّوةً
كتَ ُه المْ ُقْ تَ ِدر َ
كوا الرَّ َّ
ا ْلفَ ا ِعلِ َ
�ص ْو ِ
ت َكال َ ِم ِه» (املزمور � ،)20:103أي
َ
�س َما ِع َ
ني �أ ْمرَهُ ِع ْن َد َ
فورًا من دون تردُّد �أو حتفُّظ �أو خوف �أو �إ�ستثناء.

طلب ان�ضمام
�إ َّن مواقفنا ورغباتنا وا�ستعدادنا لتقبُّل م�شيئة الله يف

�صلواتنا ت�ؤ ِّهلنا لالنطالق �إىل ما هو �أبعد ممَّا نراه .فما هي احلدود
التي نرغب يف �أن متت َّد �إليها هذه امل�شيئة؟ ال قيود �أو حدود لهذه

امل�شيئة� ،إذ �إ َّن الكلمات «كما يف ال�سماء كذلك على الأر�ض»

عظيما ل�صالتنا .فهي ت ُ ِّ
ذكرنا
تعبرِّ عن ذلك ،وتعطي بُع ًدا
ً

بتق�صرينا وحاجتنا الكبرية لقدا�سة الله وملكوته ،وكذلك �إىل
تتميم م�شيئته .كم تُظهِ ر هذه الكلمات حاجتنا لأن تكون

طلباتنا كبرية وعميقة .فال�سماء وما ترمز �إليه كم�سكن الله،
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هي مكان كامل خا ٍل من اخلطية والف�ساد ونتائجهما ،كما و�أنه

يتمجد ا�سم الله
مليءٌ بالطاعة والعبادة والفرح .كم نحتاج �أن
َّ
تعم مبادئ الله وطرقه
على هذه الأر�ض التي نعي�ش فيها و�أن
َّ

كما هي يف ال�سماء .وكم نحتاج �أن يُطاع الله هنا على هذه
الأر�ض كما يُطاع يف ال�سماء .فالله يريدنا �أن نكون �رشكاء يف

هذا امل�رشوع الإلهي العظيم الذي ال ب َّد �أن يتحقَّق يف يوم ما،
ب �أَ ْن يمَ ْلِ َ
�سيتم املكتوب« ،لأَن َّ ُه ي َ ِ
�ض َع
ويف �ساعة ما
ك َحتَّى ي َ َ
ُّ
ج ُ
َ
«ك ْي جَ ْ
ت َق َد َم ْي ِه» (1كورنثو�س َ ،)25:15
ا�سمِ
َج ِمي َع الأ ْع َدا ِء تحَ ْ َ
تث َُو ب ِ ْ
ك ُّ
�سو َع ُ
ال�س َما ِء وَ َم ْن َعلَى الأَ ْر ِ
ت
ل ر ُ ْكبَ ٍة ممِ َّ ْن فيِ
�ض وَ َم ْن تحَ ْ َ
َّ
يَ ُ
َ
�سو َع المْ َ ِ
ك ُّ
�ض ،وَي َ ْعترَ ِفَ ُ
الأَ ْر ِ
ب لمِ َ ْج ِد الل ِه
�س َ
يح ُه َو ر َ ٌّ
�سا ٍن �أ َّن ي َ ُ
ل لِ َ
ال ِ
(فيلبي 10 :2و.)11
آب»
ّ

و�أمام هذه احلقيقة ال يبقى �أمامنا �سوى الطلب من راعي

يكملنا يف كل عمل �صالح لن�صنع م�شيئته.
اخلراف العظيم �أن
ِّ
اف ا ْل َع ِ
ي الخْ ِرَ ِ
ال�سال َ ِم ال َّ ِذي �أَقَا َم ِم َن الأَ ْم َو ِ
«وَ�إِل َ ُه
يم،
َّ
ظ َ
ات رَا ِع َ
ك ِّ
ك ْم فيِ ُ
ك ِّم ْل ُ
�سو َع ،ب ِ َد ِم ا ْل َع ْه ِد الأَب َ ِد ِّي ،لِيُ َ
ح
�صال ِ ٍ
ل َع َملٍ َ
رَبَّنَا ي َ ُ
َ
�سو َع المْ َ ِ
يك ْم َما ي ُ ْر ِ
عوا َم ِ
�شيئَتَ ُهَ ،عا ِمال ً ِف ُ
يح،
�س ِ
�صنَ ُ
لِتَ ْ
�ضي �أ َما َم ُه بِيَ ُ
َ
ني» (عربانيني 20 :13و.)21
ال َّ ِذي ل َ ُه المْ َ ْج ُد �إِلىَ �أب َ ِد الآب ِ ِد َ
ين� .آ ِم َ

تسليم وليس استسالم
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