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 فكَر اهللا؟الصالةُ تغّ� هل 
 بقلم أر. يس. سربول

حًقا أيَّ يشٍء؟ سأل� أحدهم مرًة هذا السؤال، و�ن اكن بطر�قة �تلفة قليًال:  هل تصنُع الصالُة فرقًا؟ وهل تغّ�ُ 
إال أن إجابيت قُو�ِلَت بعاصفة من االحتجاجات. ولو اكن  "ال"ومع أ� أجبت ببساطة:  "تغّ�ُ الصالةُ فكَر اهللا؟ هل"

 "بالطبع!"لَكنُت قد جاو�ت:  "هل تغّ� الصالة األحوال؟"الشخص قد سأل�: 

أن تتم. فلو صليَت بمفردك أو  رها اهللا منذ األزل. هذه األمور ال بديقول الكتاب املقدس أن هناك أموًرا معينة قرَّ 
لو صّ� لك املؤمن� مًعا بصورة مجاعيًة، فلن يغّ� هذا ما قصد اهللا، يف  وأإن احتدنا أنا وأنت مع غ�نا يف الصالة 

بالرغم من ذلك. لكنك قد  سيعود، فهو ال زال الرب �سوع عودية، أن يفعله. فلو قررنا أن نص� أال مشورته الرس�َّ 
 انعم، هذا ما يقوهل، إال أن هذ "أال يقول الكتاب أنه إذا اتفق اثنان أو ثالثة ىلع يشء فإنه ي�ون هلما؟"تتساءل: 

وليس عن طلبات الصالة. ذللك �ب أن نأخذ بع� االعتبار لك تعليم  ،حدث عن اتلأديب الكنيسيت انلص
 املسألة يف ضوء لك الكتاب . �ب أن نتعامل معانلصوصعن بايق  نًصاعن الصالة وال نعزل املقدس الكتاب 
ب� احل� واألَخر أن اهللا  املقدس أال يقول الكتاب" :وقد تتساءل ثانية ١.ة، وأن نقاوم القراءة االخزتايلَّ املقدس

ىلع ادلينونة اليت اكن سيُ�هلا  "نَِدمَ "يقول سفر يونان أن اهللا  .نعم، هذا ما يقوهل العهد القديم ب�ل تأ�يد "يندم؟
).  يصف الكتاُب املقدس اَهللا، اذلي هو روح، يف سياق استخدامه ملفهوم انلدم هنا ١٠: ٣بأهل نينوى (يونان 

باملع� ندم يأن اهللا  املقدس . و�الطبع ال يع� الكتابة"أنيسيَّ اتل اللغة"ء الالهوت ق عليه علماطلباستخدام ما يُ 
ُ�لٍّص.  ارت�ب خطيًة وذللك فهو نفسه يف حاجة إىل اهللا اذلي نندم به �ن، و�ال لاكن نلا احلق أن نفرتض أن

تع�  "ندم"واليت ترُتجم  ،امحنا ،ل�ن ما يعنيه بوضوح هو أن اهللا رفع خطر ادلينونة عن انلاس. واللكمة العرب�ة
ى اهللا واسرتاح ألن أهل نينوى رجعوا عن خطاياهم، وذللك رفع عنهم يف هذه احلالة. لقد تعزَّ  "اسرتاح"أو  "ىتعزَّ "

 اكن قد سبق وفرضها.العقو�ة اليت 

ُ  اعندمول�ن  إن  ؟غّ� اهللا فكره حًقا هلفالبرش، ثم يتو�ون فيحجز دينونته،  فوق رؤوس دينونته سيفاهللا شهر �
ة، واليت ُ�نِْفذها من خالل  حبسب مشيئته السياديَّ ، وتتغ�َّ . ل�ن األحوال تتغ�َّ  ألن اهللا ال يتغ�َّ فِكر اهللا ال يتغ�َّ 

ُ�دث شعب اهللا � إحدى تلك الوسائط اليت �ستخدمها ليك صلوات إن . ةانو�َّ اثلعمال األوة انو�َّ اثلوسائط ال
 !"عم� "نسأتل� إن اكنت الصالة تغّ� األحوال، فإجابيت، بدون تردد،  إذايف العالم. ذللك  األشياء

                                            
ة اليت مع� بمعزل عن بايق انلصوص الكتابيَّ  � اليت ختزتل مفهوًما ما يف نٍص  )atomistic reading( ةالقراءة االخزتايلَّ املرتجم:  ١

 .تتعامل مع نفس املفهوم
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اهللا اعمًال من خالل  يُظهرمن املستحيل أن نعرف �م من اتلار�خ البرشي يعكس تدخل اهللا املبارش و�م منه 
ل دلى اكلفن ىلع ذلك. ةرش�َّ بالوسائط ال مح� أيوب السبئيون واللكدانيون  فقد رسق. اكن سفر أيوب هو املثال املفضَّ

ومِجاهل. ملاذا؟ ألن إبليس اكن قد هيَّج قلو�هم يلفعلوا ذلك. ول�ن ما السبب؟ ألن إبليس اكن قد أخذ إذنًا من اهللا 
) ليُسِكَت ١اذا وافق اهللا ىلع مثل هذا األمر؟ ثلالثة أسباب: (ميته. مليلخترب أمانة أيوب كيفما أراد، ل�ن دون أن يُ 

 اهللا. أعمالتاٍم  ر �شلٍك ربِّ أيوب من وشاية إبليس. لك هذه األسباب تُ  نرصَ ) ويلُ ٣نفسه؛ ( رصَ يلُن) و٢وشاية إبليس؛ (

 رش�ر دافع وهو — ف ىلع اهللاإن غرض إبليس من تهييج هات� اجلماعت� اكن أن �عل أيوب �دِّ ، يف املقابل
 — �رش�� وسطاء اختار لقد. أهدافه تلحقيق للطبيعة خارقًا شيئًا يعمل لم إبليس أن نالحظ أننا إال. تماًما

 أن واللكداني� السبئي� عن معروفًا اكن. أيوب بهائم لرسقة — بالطبيعة أرشاًرا اكنوا ال�ين واللكداني� السبئي�
من خالل أعماهلم  اهللا قصد ؛ لقد تمإكراه. وقد فعلوا ما فعلوه بإرادتهم دون قة والقتلأسلوب حياتهم هو الرس

 الرش�رة.

واللكدانيون أحراًرا يف اختيارهم، ل�ن احلر�ة بالنسبة هلم، كما � بالنسبة نلا، تع� دائًما  لقد اكن السبئيون
حر�ة �دودة. ال ينبيغ نلا أن �لط ب� حر�ة اإل�سان و�� استقالل اإل�سان. سيظل هناك دائًما رصاع ب� سيادة 

هللا وحر�ة اإل�سان. يقول الكتاب املقدس أن ل�ن ال يوجد أبًدا رصاع ب� سيادة ا .اهللا و�� استقالل اإل�سان
 اإل�سان حر، لكنه ليس ناموًسا مستقًال نلفسه.

�رِ " :فلنفرتض أن السبئي� واللكداني� اكنوا قد صلّوا قائل� ِّ ِّنَا ِمَن الرشِّ
َ

ِْرَ�ٍة، لِ�ْن �
َ

دلّي لك  ".َوَال تُْدِخلْنَا يِف جت
، ول�ن ليس ىلع يد السبئي� واللكداني�. فلو افرتضنا أن اهللا استجاب هلم، ايلق� أن بهائم أيوب اكنت سترُسق

ستخدم وسيًطا آَخر لرسقة بهائم أيوب. هناك حر�ة �دودة، والصالة تغّ� األحوال داخل هذه احلدود. نه اكن سيكل
 من أن يص�.سيادة اهللا عن لم يمنعه فهمه  .أن إيليا منع سقوط املطر بالصالة قدسامل �ربنا الكتاب

�ستان ولم يُصلِّ إ�سان بصورة أشد أو أ�رث تأثً�ا منه. حىت وهو يف  .لم يفهم إ�ساًن سيادةَ اهللا بصورة أعمق من �سوع
، طلب بديًال وطر�ًقا �تلًفا. وعندما ُرفَِض طلبه، َخضع ملشيئة اآلب. إننا نص� يف املقام األول �سبب جثسيما�

سيادة اهللا، ألننا نؤمن أن اهللا قادر ىلع أن يرتب األحوال حبسب قصده. هذا هو مع� السيادة: ترتيب األحوال 
األحوال؟ بالطبع تفعل. إن وعد الكتاب تغّ� الصالة  ، تغّ� فكر اهللا؟ الك. هلنحبسب قصد اهللا. هل الصالة، إذ

َاِرّ َ�ْقتَِدُر َكِثً�ا يِف فِْعِلَها"املقدس هو أن 
ْ

). املشلكة � أننا لسنًا أبراًرا ىلع اإلطالق. إن ما ١٦: ٥(يعقوب  "َطِلبَُة ابل
و�ن لم ي�ن أيٌّ من األسباب تغّ�ه الصالة اغبًلا هو رش قلو�نا وقساوتها. هذا وحده سبب اكٍف للصالة، حىت 

 ا.األخرى معقوًال أو حقيقيًّ 
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 يعطينا جوناثان إدواردز سبب� �عالن اهللا يطابلنا بأن نص�: "اهللا العّ�: اإلهل السامع الصالة"يف عظة بعنوان 

ألنه صنع لكَّ يشٍء ف .نا عليه ملجدهفيما �ص اهللا، فإن الصالة ما � إال اعرتاٌف رشيٌد باعتماد
هم حتت رمحته  طاِلب َمنْ ومن الالئق أن يُ  ؛وقاتهبه بواسطة �لعرتف و�ُ يتمجد س فهو ،ملجده

نا ىلع قوة اهللا ورمحته ملا �تاج إيله، و� أيًضا إكراٌم يليق بالصالة... إنها إقرار مالئم باعتماد
 لك صالح. تقديمه للخالِق العظيم نبع

ص�... إن الصالة بلجاجة قادرة ىلع حتض� قلو�نا، إذ توقظ وفيما �صنا �ن، فإن اهللا يطابلنا أن ن
قد توقظ فينا صالتنا هللا فينا إحساًسا باحتياجنا... �عل اذلهن أ�رث استعداًدا تلقدير رمحته... 

نا ىلع اهللا للحصول ىلع الرمحة اليت نطلبها، ومارسًة مالئمًة لإليمان العتماد وأهميةً إحساًسا الئًقا 
  ٢ة اهللا، ليك ن�ون مستعدين أن نُمّجد اسمه ح� نتلىق تلك الرمحة.ب�فاي

وألنها  ،إن لك ما يفعله اهللا هو أوًال من أجل �ده وثانيًا خل�نا. إننا نص� ألن اهللا يأمرنا بالصالة، ألنها تمجده
 نا.خل�

 

هو مؤسس هيئة خدمات يلجون�، و�ن أحد راعة كنيسة القد�س أندرو يف مدينة سانفورد  ادلكتور أر. يس. سربول
بوالية فلور�دا، كما اكن أول رئيس للكية الكتاب املقدس لإلصالح. وهو مؤلف أ�رث من مائة كتاب، بما يف ذلك 

 .)The Holiness of God( "قداسة اهللا"

 

 .يلجون�موقع تم �رش هذه املقالة يف األصل يف 

                                            
2 The Works of Jonathan Edwards, (Carlisle, Pa.: Banner of Truth Trust, 1974), 2:116. 
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