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 السيادة، ملاذا نص�؟ هل هللااكن ا إن
 سربول  يس.  ر.أ بقلم

ولو للحظة   ظننُت سلطة يف لك األشياء. إذا  هلاهللا فال يشء يتجاوز حدود قدرته. واهللا،  يغيب عن نظر ال يشء 
ةً   واحدة أنَّ  م  يف الكون  �س� دون رابط  أن  يم�ن    ةً واحد   ذرَّ ، فلن أنام الليلة. ثقيت  القدير  اهللاوسلطان  خارج حت�ُّ

ر تلك  ظهِ م يف اتلار�خ. ل�ن كيف يمارس اهللا هذه السيطرة و�ُ اهللا اذلي يتح�َّ بيف املستقبل تعتمد ىلع ثقيت 
 ؟حبدوثها ا ق اهللا األشياء اليت يقيض سياديًّ قِّ السلطة؟ كيف ُ� 

لك ما �دث. لم ي�ن    يُع�ِّ ما،    هللا، بطر�قةٍ إرادة اهللا، وأن ا  دونن ال يشء �دث يف هذا الكون  إقال أوغسطينوس  
: إذا اكن اهللا  عن ةسؤويلَّ امل أوغسطينوس �اول إعفاء انلاس من 

ً
سيادة ىلع  هل أفعاهلم، ل�ن تعايلمه تث� سؤاال

ا أي  حقً غ�ِّ "هل الصالة تُ  :حول السؤال ةثانو�َّ  تدور مسألة؟ يف األساسص� نُ ، فلماذا ومقاصدهم أفعال انلاس
. الصالة  أن نُص�ِّ سة قدَّ لكمته المُ يف يشء؟" دع� أجيب ىلع السؤال األول بالقول إن اهللا صاحب السيادة يأمر 

 مطلو�ة.  بل � للمؤمن؛  ا اختيار�ًّ أمًرا ليست 

ء،  ا إذا اكنت الصالة تفيد بأي يشبغض انلظر عمَّ ف. األمرشيئًا؟" هذا ليس هو  الصالة "ماذا لو لم تفعل : قد �سأل
. ومع  يشء، يأمر بها رب � الكون، خالق وضابط لك ال أن  نه سبب اكٍف إ. ص�ِّ إذا أمرنا اهللا بالصالة، �ب أن نُ 

نَُّ�ْم   :ذلك، فهو ال يأمرنا بالصالة فحسب، بل يدعونا أيًضا إىل إعالن طلباتنا. يقول يعقوب 
َ
"لَْستُْم َ�ْمتَِلُكوَن، أل

َاِرّ َ�ْقتَِدُر َكِثً�ا يِف فِْعِلَها" (يعقوب  :�ربنا أيًضا كما ). ٢: ٤َال َ�ْطلُبُوَن" (يعقوب 
ْ

). يقول الكتاب  ١٦ :٥"َطِلبَُة ابل
 تعمل.  و�الة. إنها نافعة؛ ن الصالة أداة فعَّ إا وت�راًرا املقدس مرارً 

 الصالة: عن ، بعض املالحظات العميقة "املسييح ينادل"أسس  كتابهيقدم جون اكلفن، يف 

ره، ما يضايقنا وما هو األفضل نلا حبيث يبدو  دون أن نذكِّ  قائل: أال يعلم اهللا، حىت ل�ن رُبَّ 
كما لو اكن نائًما أو لو اكنت عيناه ناعست� فنوقظه بأصواتنا؟  ا أن نزعجه بصلواتنا ليس رضور�ًّ 

وا، صلُّ يالحظون ماذا اكنت اغية الرب من تعليمه شعبه أن يُ ن يفكرون بهذه الطر�قة فال أما مَ 
حقه    وَ� أن يُ   —كما �ق هل —  الصالة لفائدته هو بل ملصلحتنا �ن. وهو اآلن �شاء  يُع�ِّ فأنه لم  

كما �ب، إقراًرا من اإل�سان بأن لك ما يرغبه اإل�سان و�سبه مفيًدا هل يأيت من عند اهللا، وأن  
علينا. هلذا    تعود م عبادتنا اهللا  قدِّ ذللك. ول�ن فائدة هذه اتلقدمة اليت بها نُ   ادةً يف أداء الصالة شه
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حسانات اهللا ذلواتهم  أ�رث إل  لكما ازداد تعظيمهم بثقةٍ   محاسةً اهتم اآلباء القد�سون بالصالة بأ�رث  
 . ولآلخر�ن..

 
ً

املفعمة نلطلب وجهه دائًما،   م قلو�نا بالغ�ة والرغبةضطرَ ، ليك تُ يلزمنا مع ذلك أن ندعو إيله: أوال
وثانيًا، حىت ال  .سةقدَّ د أن نلوذ إيله عند لك احتياج كما ملرساة مُ ونلحبه، ونلخدمه، فيما نتعوَّ 

جلنا من أن �عله شاهًدا، فيما �ن نتعلَّ   ب إىلتترسَّ 
ُ

م أن نطرح لك رغباتنا أمام قلو�نا أي رغبة خت
ين أن �ستقبل إحساناته  ب�ليتها. وثاثلًا، ليك ن�ون مستعدِّ عينه، بل أن �سكب عنده قلو�نا 

  قليب وشكر حقييق، اليت تذكرنا الصالة أنها تأيت من يديه. (اكلفن، أسس ادلين املسييح،   امتنانب
 ) .٣، املقطع ٢٠، الفصل ٣، الكتاب ]١٩٦٠ ،ستمنسرت جون نو�سو لو�زفيل:[

� ما �سمح ولك ما يفعله اهللا،  ف، بهذا الرتتيب.  نفعتنا ، � ملجد اهللا وملةالصالة، مثل لك يشء آخر يف احلياة املسيحيَّ 
�ده �شلك خاص، فإن اإل�سان  يطلب، هو باملع� األس� ملجده. وصحيح أيًضا أنه يف ح� أن اهللا �ُعيِّنهبه اهللا و

إن  الصالة من يده.  بر�ت من أجل احلصول ىلع  تلمجيد اهللا، ولكننا نص�ِّ د اهللا. �ن نص�ِّ عندما يتمجَّ  ينتفع
لك وجودنا   ن�رِّس ، حىت يف ضوء حقيقة أن اهللا يعلم انلهاية منذ ابلداية. إنه المتياز نلا أن � ملنفعتنا الصالة 

 . غ� املحدود جد حضوره  ملاملحدود 

  �رض �  وملجد اهللا،  وان اهللا،  حتت سلط  عاش اكن أحد املوضواعت الكربى لإلصالح فكرة أن احلياة لكها �ب أن تُ 
الصالة �  إن  .  ةدينيَّ   تالوةالعاليج، أو    انلفيس، أو �رد تدر�ب يف اتلحليل  مناجاة للنفساهللا. إن الصالة ليست  

. نعم، إنه يعرف ما  أمامه يلفحصها ة الصالة، أضع حيايت لكها نفسه. هناك يف فعل وديناميكيَّ  شخص اهللاحوار مع 
. اجعل طلباتك  ث إيلَّ يقول: "تعال. حتدَّ فهو ا هو موجود. عمَّ هل امتياز اتلعب�  �ن ما زال دليَّ يدور يف ذه�، ول 

 ف منه. �ن نأيت نلعرفه ونُعرَ  ذللك".  معروفة دليَّ 

؟" يفرتض السؤال أن الصالة ذات بُعد واحد  ص�ِّ نُ هناك يشء خاطئ يف السؤال: "إن اكن اهللا يعلم لك يشء فلماذا 
بظالهلا ىلع صالة  سيادة اهللا دة األبعاد. ال تليق تعدِّ ببساطة ىلع أنها داعء أو توسل. ىلع العكس، الصالة مُ ف وتُعرَّ 

تفعله  اليشء الوحيد اذلي �ب أن فبطل صالة التسبيح. قة أو مشورته املحتومة ال تُ سبَ العبادة. إن معرفة اهللا المُ 
، فإن اهللا. إذا اكن اهللا يعلم ما سأقوهل قبل أن أقوهل لطبيعةنلا عطينا سببًا أ�رب للتعب� عن إجال تهو أن  الصالة

 
ً

 ز مجال �سبييح.  من تقييد صاليت، تعزِّ معرفته، بدال
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ألي شخص�. اغبًلا ما أعرف ما ستقوهل تقر�بًا قبل أن   أن ي�ون جًدا، أقرب ما يم�ن  ىلع مقر�ةأنا وزوجيت 
ا  اعها و� تقول ما يدور يف ذهنها. إذا اكن هذا صحيحً تقوهل. والعكس صحيح أيًضا. ول�ن ما زلت أحب سم

شار�ة أفاكرنا العميقة مع اهللا. بالطبع، يمكننا ملاإل�سان، فما مدى صحته بالنسبة هللا؟ دلينا امتياز ال مثيل هل  عن
صالة. ل�ن هذا ليس رش�ة   ذلك دعو نعقونلا، وما يف ببساطة أن ندخل �دع الصالة، وأن نرتك اهللا يقرأ 

 . معه �اتلأ�يد ليس تواصلو

�ن �لوقات نتواصل يف املقام األول من خالل الالكم. من الواضح أن الصالة املنطوقة � شلك من أشاكل الالكم،  
مع� �ب أن تؤثر سيادة اهللا ىلع موقفنا من  جانب منمع اهللا ونتواصل معه.  تلكون نلا رش�ةو� وسيلة نلا 

  الشكر  ىلع حياة صالة دفعنا إن فهمنا لسيادة اهللا �ب أن يىلع األقل، ق بالعبادة. الصالة، ىلع األقل فيما يتعلَّ 
لكما ف، � تعب� عن وفرة نعمته. صاحلة و�ملة� عطية و، بر�ةلك أن �سبب هذه املعرفة، �ب أن نرى  .فةكثَّ امل
 صلواتنا بالشكر.  امتألتهمنا سيادة اهللا، ف

�ستنتج أن خطيتنا � يف نهاية   قد ر سلبًا ىلع صالة اتلو�ة واالعرتاف؟ ر�ما بأي طر�قة يم�ن لسيادة اهللا أن تؤثِّ 
ة اهللا وأن اعرتافنا هو اتهام باذلنب ضد اهللا نفسه. يعلم لك مسييح حقييق أنه ال �ستطيع لوم اهللا  املطاف مسؤويلَّ 

ة، لكن� أدرك أن ما ينبع من رش قليب ال  ة البرش�َّ ة واملسؤويلَّ  خطيته. قد ال أفهم العالقة ب� السيادة اإلهليَّ ىلع
 وس اذلي أساءنا إيله. ألننا مذنبون، ننشد العفو من دلن القدُّ ص�ِّ إىل إرادة اهللا. ذللك �ب أن نُ  نَسبيُم�ن أن يُ 
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 . يلجون�موقع تم �رش هذه املقالة يف األصل يف 
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