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 قبول "ال" كونها مشيئة اهللا 
 سربول  يس.  ر.أ بقلم

 ِّ م جسديًّا أو أنا مندهش، يف ضوء الرسد الكتايب الواضح، من أن أحدهم قد يتجارس يلظن أنه من اخلطأ ىلع املتأل
ع من أجل الشفاء مصليًّ  َّ   ...". يقولون  إِْن ِشئَْت "  :ا نفسيًّا اتلرضُّ م، دوًما ما ير�د اهللا شفائنا، وال عالقة  نلا إنه ح� نتأل

هل بمعاناتنا، و� ما ينبيغ علينا فعله هو امتالك االستجابة اليت نطلبها بإيمان. فنحن نُوَعظ بأن نمتلك استجابة  
 اهللا قبل أن ينطق هو بها.

ج عقل الُمَجرِّب اذلي �دعنا باستبدال اإليمان بالشعوذة.  ختلَّص من مثل هذا اتلحر�ف لإليمان الكتايب! فهو نتا 
ل مثل هذا الضالل إىل عقيدة سليمة. ال بد أن نقبل حقيقة أن اهللا   ال يم�ن ألي قدر من معسول الالكم أن �وِّ

 أحيانًا يقول "ال". وأحيانًا يدعونا نلتألم ونلموت حىت و�ن أردنا امتالك انلقيض. 

جاجة أ�رث من املسيح يف جثسيما�. َمن هذا اذلي سيتَّهم املسيح باإلخفاق يف الصالة بإيمان؟  ما من إ�سان ص�َّ بل
َس فقد وضع طلبته أمام اآلب مصبوغة بقطرات عرق مثل ادلم قائًال: "

ْ
َكأ

ْ
ِجْز َع�ِّ هِذهِ ال

َ
". اكنت هذه الصالة  أ
ع أن ُ�از عنه كأس املرارة املروع اذلي  مبارشة وواضحة؛ فقد اكن الرب �سوع يرصخ طابًلا انلجاة. لقد ترضَّ 

ل إىل اآلب يلعفيه من واجبه.   انقبضت منه لك خليَّة يف جسد �رش�ته. لقد توسَّ

ل�ن اهللا قال "ال". طر�ق اآلالم اكن خطة اهللا. اكن ذلك مشيئته. فالصليب لم ي�ن فكرة إبليس. آالم املسيح لم  
ن ابتدااًع حلظيًّا من قيافا أو ه�ودس أو بيالطس. اهللا القدير هو  ت�ن اعقبة حدث طارئ ىلع البرش�َّة. لم ت�

 من أعدَّ الكأس هل، وسلَّمه هل، وأرش�ه هل. 

...". فالرب �سوع لم "ينطق بها و�متلكها". لقد اكن يعرف أباه جيًدا يلدرك    إِْن ِشئَْت َذيَّل الرب �سوع صالته بقوهل: "
قصة لم تنت� بالقول: "من َ�مَّ ندم اآلب عن لك الرش اذلي قصده، وأجاز أن إرادته ليست يلُج� عنه الكأس. فال 

الكأس، واعش �سوع يف سعادة دائمة". هذه العبارة تقرتب من مستوى اتلجديف. فاإل�يل ليس قصة خيايلَّة. لم  
 إَِراَديِت  َولَ�ِ �ساوم اآلب ىلع الكأس. وُدعيَا الرب �سوع لرش�ه حىت آخر قطرة. وقد قَِبل ذلك قائًال: "

َ
ْن تِلَُ�ْن ال

 ). ٤٢:  ٢٢" (لوقا بَْل إَِراَدتَُك 

" هذه ذروة صالة اإليمان. إن صالة اإليمان ليست طلبة نُ�لِّف بها اهللا. ليست حدًسا لطلبة نضمن  َولَِ�نْ تعد "
ة � اليت ىلع نموذج صالة الرب �سوع. ف� اليت ننطقها دوًما بر وح اخلضوع. يف حتقيقها. إن صالة اإليمان احلقَّ
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مجيع صلواتنا وطلباتنا، نلدع اهللا ي�ون اهللا. ال أحد ُ�رب اآلب بماذا يفعل، وال حىت االبن. تُرفع الصالة دوًما 
 باتضاع وخضوع إلرادة اآلب.

صالة اإليمان � صالة اثلقة. إن جوهر اإليمان هو اثلقة. فنحن نثق أن اهللا يعلم ما هو األفضل. كما �شمل روح  
ىلع االستعداد لطاعة ما ير�دنا اآلب فعله. لقد أظهر املسيح هذا انلوع من اثلقة يف �ستان جثسيما�. ىلع   اثلقة

الرغم من أن انلص لم يفصح عن ذلك، ل�ن يتضح أن الرب �سوع اغدر البستان ومعه جواب اآلب عن ترضُّعه.  
ب. بمجرد أن قال اآلب "ال"، َ�ُفَذ األمر. أعدَّ  لم ينتابه لعن أو مرارة. فقد اكن طعامه ورشابه أن يعمل مشيئة اآل

 الرب �سوع نفسه للصليب. 

 

 St. Andrews(س هيئة خدمات يلجون�، و�ن أحد راعة كنيسة القد�س أندرو ادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسِّ 

Chapel ( َّلإلصالحس  ة الكتاب املقدَّ يف مدينة سانفورد بوالية فلور�دا، كما اكن أول رئيس للكي )Reformation 

Bible College( ِّنا الهوتيُّونبما يف ذلك "ف أ�رث من مائة كتاب، بما يف ذلك . وهو مؤل
ُّ
 Everyone’s A(" لك

Theologian(. 
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