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يتم فقولوا...  متى صلَّ

 

لتكن مشيئتك 

...ِلَتُكْن اَل ِإَراَدِتي َبْل ِإَراَدُتَك

       )لوقا 42:22(.

كما في السماء كذلك على األرض.
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ق م�شيئة الرب، فرندِّد »لتكن م�شيئتك«،  كثريًا ما ندعو لتتحقَّ

الذي يحثُّنا على  افع  الدَّ العبارة هو  الأهم من تكرار هذه  لكن 

الإلهية،  للم�شيئة  و�شلبية  بحزن  ا�شت�شالم  هو  فهل  قولها، 

ق م�شيئتك، اإذًا فلتكن  وكاأننا نقول للرب، مبا اأنه ل بدَّ اإلَّ اأن تتحقَّ

م�شيئتك؟ اأو هل الدافع هو اأمل حزين مب�شتقبل جمهول، لأنني 

ل اأعلم ما �شيحمله الغد؟ يف حالت كهذه »لتكن م�شيئتك« 

تخفي وراءها الكثري من ال�شك وقلَّة الإميان. 

وتتوارد اإلينا مثل هذه الأفكار وغريها، فنطرح �شوؤالً جوهريًّا 

وهو، ملاذا ن�شلِّي؟

تك،  باإمكانك تنفيذ خطَّ اأ�شحى  هل ن�شلِّي لنقول للرب، 

»نعطيك ال�شوء الأخ�رض«؟! طبًعا ل، فهو الرب، ول يوجد َمن 

ذ. مينع م�شيئته من اأن تُنفَّ

م ق�شده  لنُكن �رضيحني و�شادقني مع اأنف�شنا، الرب �شيتمِّ

... لكن هذا ل يلغي  وم�شيئته النهائية �شواء �شلَّينا اأو مل ن�شلِّ

الرب  اإرادة  لأنها  وذلك  ال�شالة،  اأهمية  من  يُنِق�ص  ل  حتى  اأو 

وو�شيَّته لنا. وقد عيَّنها لتكون الو�شيلة الهادفة والفاعلة يف 

ننا لهذه احلقائق، ت�شتدُّ عزميتنا فن�رضخ  حياتنا، كما اإننا ومع تيقُّ

بقوة اأكرب »لتُكن م�شيئتك.«
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�إعالن موقف

موقف  اإعالن  مبثابة  لأنها  الكلمات  هذه  ن�شلِّي  نحن 

اإنَّ اخل�شوع للم�شيئة هو دعوة لالن�شواء  اإذ  اخل�شوع مل�شيئته، 

حتت �شلطة الله، واإعالن موقف التمرُّد اأو الرف�ص لأية م�شيئة 

اأخرى حتى ولو كانت م�شيئتنا نحن. فالإميان لي�ص اأن ن�شع اأمرًا 

ن�شتح�شنه نحن، ولي�ص بح�شب م�شيئة الله، ون�رضُّ لكي نناله، 

بل  اإميان  قوة  لي�ص  هذا  كبري...  اإميان  عن  ينمُّ  هذا  اأنَّ  منَّا  ظنًّا 

هو قلَّة ن�شج، وجهل ملواعيد كلمة الله التي ينبغي اأن تكون 

وحدها مو�شوع اإ�رضارنا.

وهذا  للم�شيئة...  اخل�شوع  موقف  هو  ال�شليم  املوقف 

الله.  فكر  حتوي  التي  الكتاب  مواقف  بتبنِّي  اإراديًّا  قرارًا  يعني 

يُنتج  الثنني  وتفاعل  وامل�شيئة،  الكلمة  بني  وثيق  فالرتابط 

ر�شالته  يف  يوحنا  كتب  وكما  وم�شتجابة.  م�شتقيمة  �شالة 

�َشْيئًا  َطلَْبنَا  اإِْن  نَُّه 
َ
اأ ِعْنَدهُ:  لَنَا  الَّتِي  الثَِّقُة   

َ
ِهي »وََهِذهِ  الأوىل، 

ْلنَا نَنَاُل 
َ
َح�َشَب َم�ِشيئَتِِه يَ�ْشَمُع لَنَا« )1يوحنا 14:5(، »وََمْهَما �َشاأ

َماَمُه« 
َ
اأ امْلَْر�ِشيََّة  ْعَماَل 

َ
الأ وَنَْعَمُل  وَ�َشايَاهُ،  نَْحَفُظ  نَّنَا 

َ
لأ ِمْنُه، 

 

اإذ  املجال  وا�شح يف هذا  ي�شوع  تعليم  اأنَّ  22:3(، كما  )1يوحنا 

قال، »اإِْن ثَبَتُّْم يِفَّ وَثَبََت كالَِمي ِفيُكْم تَْطلُبُوَن َما تُرِيُدوَن َفيَُكوُن 

ْذنَُه 
ُ
اأ يَُحوُِّل  »َمْن  جلي،  الكتابي  والتَّحذير   .)7:15 )يوحنا  لَُكْم« 

 .)9:28 )اأمثال  َمْكرََهٌة«  ْي�ًشا 
َ
اأ َف�َشالَتُُه  ِيَعِة  ال�رضَّ �َشَماِع  َعْن 
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ف�رضط ال�شتجابة هو الطلب بح�شب امل�شيئة، وحفظ الو�شايا، 

فقط  وهنا  الإميان  هو  هذا  كالمه،  ويف  امل�شيح  يف   والثبات 

الثقة والإ�رضار. 

قلبي«،  واعرف  األله  يا  »اختربين  قائلني:  ن�رضخ  نحن  لذلك 

ينطق  عندما  كاأقوايل  واأفعايل  مواقفي  تكون  حتى  �شاعدين 

فمي، »لتُكن م�شيئتك.«

�إعالن رغبة

يف  قلبية  رغبة  اإعالن  مبثابة  لأنها  الكلمات  هذه  ن�شلِّي 

امل�شيئة،  هذه  �شماع  نريد  نحن  نقول،  وكاأننا  م�شيئته.  اإطاعة 

ولو  علينا،  وقعه  كان  مهما  كالمه  لإطاعة  ون  م�شتعدُّ نحن 

اأننا يف بع�ص الظروف ل ندركه ب�شكل تام. وهكذا نكون اإخوة 

نَّ َمْن 
َ
امل�شيح واأهله، وذاك لأننا نطيع م�شيئة الأب ال�شماوي، »لأ

ي«  مِّ
ُ
وَاأ ْختِي 

ُ
وَاأ ِخي 

َ
اأ ُهَو  َماوَاِت  ال�شَّ الَِّذي يِف  بِي 

َ
اأ نَُع َم�ِشيئََة  يَ�شْ

)مّتى 50:12(.

هذه  و�شوح  مدى  م�شاألة  اإىل  التطرُّق  من  بد  ل  وهنا 

دائرة  الرب خارج حدود  البحث عن م�شيئة  اإنَّ م�شاألة  امل�شيئة. 

تعاليمه وو�شاياه َم�شيعة للوقت وهروب من احلقيقة. فلماذا 

البحث عن م�شيئة الرب حلياتنا وهي معلَنة ووا�شحة وجليَّة، مبا 
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ُّ الرَّبِّ خِلَائِِفيِه وََعْهُدهُ لِتَْعلِيِمِهْم«  يخت�ّص بالأمور الأ�شا�شية؟ »�رِض

 

)املزمور 14:25(.

�ص اإ�شمك«  فَمن يقرتب اإىل الرب ويقول له »اأبانا« »وليتقدَّ

هل  م�شيئتك«؟  »لتُكن  قول  عليه  اأيَ�شُعب  ملكوتك«،  و«لياأِت 

ول  ال�شابقة  احلقائق  كل  معرفة  اإىل  املوؤمن  ل  يتو�شَّ اأن  ميكن 

يدرك حقيقة م�شيئة الرب حلياته؟! هل ميكن اأن اأ�شلِّي واأعمل 

لتاأ�شي�ص ملكوٍت اأنا اأجهل نظامه؟ هذا غري منطقي.

ورُبَّ �شائل يقول: اإذا كان احلال كذلك، ما هو امل�شدر الذي 

لأن  ل  موؤهَّ َمن هو  هناك  الإلهية؟ هل  امل�شيئة  يخوِّلنا معرفة 

يعلن اإرادة الله؟

وهل هناك اإعالنات اإلهية يوميَّة جديدة؟ اأم تبقى الكلمة 

�شة؟  الوحيدة والف�شل يف هذه الق�شية هي للكلمة املقدَّ

هو  بعهَديه  �ص  املقدَّ الكتاب  اأنَّ  نوؤمن  ككتابيني  ونحن 

وجود  ول  للب�رضية،  واإرادته  وم�شيئته  فكره  ففيه  الله،  كلمة 

د اأو حتى يغريِّ يف م�شيئة  ل�شخ�ص اأو لإعالن جديد يقدر اأن يحدِّ

ل  الرب  م�شيئة  نعرف  فلكي  احلياة.  كتاب  يف  املعلَنة  ال�شيِّد 

خيار اأمامنا اإلَّ التوبة والرجوع اإىل كلمته. »�رِضَاٌج لِرِْجلِي َكالَُمَك 

الفرن�شي  املُ�شلِح  قال  )املزمور 105:119(. وكما  لِ�َشبِيلِي«  وَنُورٌ 

معرفة  اأدنى  اإىل  ي�شل  اأن  لالإن�شان  ميكن  »ل  كالفن،  جون 

بالعقيدة ال�شحيحة وال�شليمة دون اأن يكون تلميًذا للكتاب.« 
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»لتُكن  ال�شماوي  لالآب  ونقول  �شة  املقدَّ الكلمة  ندر�ص  وعندما 

م�شيئتك«، نفهم اأنَّ م�شيئته هي اأو�شح ممَّا كنَّا نعتقد. فنحن، 

غالبًا ما نحاول و�شع احلواجز بيننا وبني فكر الله، لإ�شفاء طابع 

التحليل  هذا  كل  اإىل  يحتاج  ل  فالأمر  الق�شية،  على  �رضِّي 

من  منتلئ  اأن  لنا هي  الله  اإرادة  فاإنَّ  مثالً،  وعليه،  والتمحي�ص... 

�َشِمْعنَا،  يَْوَم  ُمْنُذ  اأْي�ًشا،  نَْحُن  ذَلَِك  اأْجِل  »ِمْن  معرفة م�شيئته، 

ْجلُِكْم اأْن َتْتَلِئُوا ِمْن َمْعرَِفِة َم�ِشيئَتِِه، 
َ
مَلْ نَزَْل ُم�َشلِّنَي وََطالِبنَِي لأ

« )كولو�شي9:1(، اأي اأن نلهج بكالمه 
ٍّ
يِف ُكلِّ ِحْكَمٍة وََفْهٍم رُوِحي

يَْلَهُج  نَاُمو�ِشِه  ويَِف  َم�رَضَّتُُه  الرَّبِّ  نَاُمو�ِص  يِف  »لَِكْن  وليالً،  نهارًا 

�شة وطاهرة لأنَّ  نََهارًا وَلَْيالً« )املزمور 2:1(، واأن نعي�ص حياة مقدَّ

َقَدا�َشتُُكْم«  اللِه:  اإِرَادَةُ   
َ
ِهي َهِذهِ  نَّ 

َ
»لأ قدا�شتنا،  هي  الله  اإرادة 

 

ونكرز  العامل  اإىل  نذهب  اأن  اإرادته  اأنَّ  كما   ،)3:4 )1ت�شالونيكي 

ْجَمَع وَاْكرِزُوا بِالإِْنِيِل 
َ
بالإنيل للخليقة كلِّها، »اْذَهبُوا اإِىَل اْلَعامَلِ اأ

لِْلَخلِيَقِة ُكلَِّها« )مرق�ص 15:16(. 

اإنَّ الكتاب يحمل يف طيَّاته م�شيئة الله لنا، وعندما ن�رضخ 

»لتُكن م�شيئتك« فاإننا نتكلم عن اأمور نعرفها جلَّ املعرفة.

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

)ي�شوع( اأمامه، �شاأل الرب قائالً: »ما هو احلق؟«، بل لنتَّخذ موقًفا 

لأفهم  ق يف كلمتك  والتعمُّ اأودُّ طاعتك  رب  يا  فنقول،  مغايرًا، 

م�شيئتك واأخ�شع لها...



92

يا رب �شاعدين حتى اأحفظ و�شاياك واأطيع اأحكامك.

الطاعة  تعلنان جهارًا  تان  معربِّ كلمتان  م�شيئتك«  »لتُكن 

القلبية لإرادة الله املعلَنة.

�إعالن �جلهوزية

اإن الإختبار يعزِّز الطاعة، اإذ ل يكتفي املوؤمن مبعرفة م�شيئة 

ويلم�شها.  يراها  لكي  اأي  لتنفيذها،  ي�شعى  بل  ال�شاحلة  الله 

ل  كما اأنَّ هاتني الكلمتني هما نوع من ال�شتعداد للتغريُّ والتبدُّ

لكي تعمل م�شيئة الله فينا. نحن ل ن�شلِّي لنغريِّ خطة الرب 

ة لفعل هذه  التامَّ بل ن�شلِّي لكي نحوز اجلهوزية  اأو م�شيئته، 

ْفَعَل َم�ِشيئَتََك يَا اإِلَِهي 
َ
ْن اأ

َ
امل�شيئة، كما قال النبي داود قدميًا، »اأ

ْح�َشائِي« )املزمور 8:40(.
َ
�رُضِْرُت. وَ�رَضِيَعتَُك يِف وَ�َشِط اأ

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

لذهابه  الكثريين  معار�شة  من  الرغم  وعلى  بول�ص  الر�شول  اأنَّ 

هذه  من  رته  حذَّ التي  الكثرية  التنبُّوؤات  ورغم  اأور�شليم  اإىل 

ربطه  ذلك  كلَّف  ولو  حتى  الله،  م�شيئة  يفعل  اأن  قرَّر  الرحلة، 

 

وت�شليمه لالأمم.
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اإىل  مل يكرتث ل�شوت لوقا ورفاقه يقولون له، »ل ت�شعد 

اأدَّى ذلك  لو  الله حتى  اإرادة  لأنه كان جاهزًا لختبار  اأورو�شليم« 

اإىل موته.

ن رفاقه در�ًشا يف اجلهوزية  وهكذا نرى اأنَّ الر�شول بول�ص لقَّ

َّا مَلْ يُْقنَْع  وال�شت�شالم الكلِّي الإيجابي مل�شيئة الله احلكيمة، »ومََل

«« )اأعمال الر�شل 14:21(. �َشَكْتنَا َقائِلنَِي: »لِتَُكْن َم�ِشيئَُة الرَّبِّ

اإىل  املوؤمن  حياة  تتحوَّل  اأن  اخلطورة  فِمن  مهم،  در�ص  هذا 

يف  طويلة  �شاعات  يق�شي  حيث  وتنجيم،  وعرافة  �شحر  حياة 

ح�شاب اأمور لي�شت يف متناول يديه.

وما اأحلى اأن نل�ص عند قدمي ال�شيِّد ونقول له: اأنا م�شتعد 

تك واأريد اأن اأ�شت�شلم لها،  يا رب لختبار م�شيئتك. اأنا اأثق بخطَّ

فلتكن م�شيئتك.

من  بد  ل  �رضوط  هناك  ال�شاحلة،  م�شيئته  نخترب  ولكي 

م  نقدِّ اأن   ،12 الإ�شحاح  رومية  يف  املدوَّنة  تلك  وهي  توافرها، 

عن  نتغريَّ  واأن  الدهر،  هذا  ن�شاكل  ل  اأن  حيَّة،  ذبيحة  اأج�شادنا 

ة لك اأيها الإن�شان ول عذر  �شكلنا؛ عندها ننال املبتغى. فال حجَّ

لك يا من تقول، »اأنا ل اأفهم م�شيئة الرب«، امل�شكلة فيك، اإذ 

كيف تريد اأن تخترب هذه احلياة الروحية الغنية من دون قدا�شة، 

وحتى من دون بذل اأي جهد من جانبك؟ 
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ل بدَّ اأي�ًشا من التاأمُّل يف هذه الآية ككل، اأي ل بدَّ اأن ننظر 

اإليها كوحدة متكاملة؛ فعندما نقول، »لتكن م�شيئتك كما يف 

ب�شدد فعل ذلك؟  ال�شماء كذلك على الأر�ص«، هل نحن فعالً 

هل نريد اأن نقارب طاعتنا بطاعة املالئكة؟! اإذا كان الأمر كذلك 

فلنعلم اأنَّ الأمر لي�ص بهذه ال�شهولة، ويحتاج اإىل موقف وطاعة 

وجهوزيَّة، وبنعمة الرب ن�شل اإىل هذه املرتبة وهذا امل�شتوى. لأنَّ 

الكتاب يقول عن املالئكة، »بَارُِكوا الرَّبَّ يَا َمالَئَِكتَُه امْلُْقتَِدرِيَن ُقوَّةً 

اأي  )املزمور 20:103(،  َكالَِمِه«  �َشْوِت  �َشَماِع  ِعْنَد  ْمرَهُ 
َ
اأ اْلَفاِعلنَِي 

فورًا من دون تردُّد اأو حتفُّظ اأو خوف اأو اإ�شتثناء.

طلب �ن�ضمام

يف  الله  م�شيئة  لتقبُّل  وا�شتعدادنا  ورغباتنا  مواقفنا  اإنَّ 

لنا لالنطالق اإىل ما هو اأبعد ممَّا نراه. فما هي احلدود  �شلواتنا توؤهِّ

التي نرغب يف اأن تتدَّ اإليها هذه امل�شيئة؟ ل قيود اأو حدود لهذه 

الأر�ص«  ال�شماء كذلك على  الكلمات »كما يف  اإنَّ  اإذ  امل�شيئة، 

رنا  تُذكِّ فهي  ل�شالتنا.  عظيًما  بُعًدا  وتعطي  ذلك،  عن  تعربِّ 

اإىل  بتق�شرينا وحاجتنا الكبرية لقدا�شة الله وملكوته، وكذلك 

تكون  لأن  حاجتنا  الكلمات  هذه  تُظِهر  كم  م�شيئته.  تتميم 

طلباتنا كبرية وعميقة. فال�شماء وما ترمز اإليه كم�شكن الله، 
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هي مكان كامل خاٍل من اخلطية والف�شاد ونتائجهما، كما واأنه 

د ا�شم الله  مليءٌ بالطاعة والعبادة والفرح. كم نحتاج اأن يتمجَّ

على هذه الأر�ص التي نعي�ص فيها واأن تعمَّ مبادئ الله وطرقه 

كما هي يف ال�شماء. وكم نحتاج اأن يُطاع الله هنا على هذه 

الأر�ص كما يُطاع يف ال�شماء. فالله يريدنا اأن نكون �رضكاء يف 

ق يف يوم ما،  هذا امل�رضوع الإلهي العظيم الذي ل بدَّ اأن يتحقَّ

يَ�َشَع  َحتَّى  مَيْلَِك  ْن 
َ
اأ يَِجُب  نَُّه 

َ
ويف �شاعة ما �شيتمُّ املكتوب، »لأ

 َتْثَُو بِا�ْشِم 
ْ
ْعَداِء حَتَْت َقَدَمْيِه« )1كورنثو�ص 25:15(، »َكي

َ
َجِميَع الأ

حَتَْت  وََمْن  ْر�ِص 
َ
الأ َعلَى  وََمْن  َماِء  ال�شَّ يِف  َّْن  مِم رُْكبٍَة  ُكلُّ  يَ�ُشوَع 

اللِه  مِلَْجِد  رَبٌّ  ُهَو  امْلَ�ِشيَح  يَ�ُشوَع  نَّ 
َ
اأ لِ�َشاٍن  ُكلُّ  وَيَْعرَتَِف  ْر�ِص، 

َ
الأ

الآِب« )فيلّبي 2: 10و11(.

واأمام هذه احلقيقة ل يبقى اأمامنا �شوى الطلب من راعي 

لنا يف كل عمل �شالح لن�شنع م�شيئته.  اخلراف العظيم اأن يكمِّ

اْلَعِظيَم،  اخْلِرَاِف   
َ
رَاِعي ْمَواِت 

َ
الأ ِمَن  َقاَم 

َ
اأ الَِّذي  الَِم  ال�شَّ »وَاإِلَُه 

َعَمٍل �َشالٍِح  ْلُكْم يِف ُكلِّ  لِيَُكمِّ  ، بَِديِّ
َ
الأ اْلَعْهِد  بَِدِم  يَ�ُشوَع،  َّنَا  رَب

َماَمُه بِيَ�ُشوَع امْلَ�ِشيِح، 
َ
نَُعوا َم�ِشيئَتَُه، َعاِمالً ِفيُكْم َما يُْر�ِشي اأ لِتَ�شْ

بَِد الآبِِديَن. اآِمنَي« )عربانيني 13: 20و21(.
َ
الَِّذي لَُه امْلَْجُد اإِىَل اأ




