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، شيء من ھذا مشھورقال ذات مرة ألبرت أینشتاین ، الفیزیائي الیھودي ال
نحن بحاجة إلى أن نكون قادرین على أن نقلل ونحد كل شيء ألصغر : "القبیل

ھناك أوقات نكون فیھا في حاجة للقیام بذلك " شكالھ، ولكن لیس أبعد من ذلكأ
لینا أن نعرف جذورنا وأصولنا، یجب یجب ع. مع المسیحیة وفي حیاتنا اإلیمانیة

مر واإل فتظل معرفتنا لة وفي قلب األألمساعلینا أن نعرف ما ھو في صمیم 
لذا دعونا نبدأ  بإجراء تخفیض تدریجي وحد .  سطحیة ومشوھة بشكل مخیف

إذا كان لي أن أقلل من الكتاب ) ٣تأمل یھوذا ( م مرة للقدیسینلً سَ لإلیمان المُ 
حقائق الختار ھذه أأربع وثائق عن الحیاة المسیحیة، لكنت المقدس كلھ إلى 

  :ةاألربع
 .قداسة هللا الوصایا العشر، ألنھا تخبرنا عن  .١

 كیف سنعیش؟: الموعظة على الجبل، ألنھا تجیب على السؤال  .٢

 كیف نصلي ؟: الصالة الربانیة، ألنھا تجیب على السؤال  .٣

 كیف ؟: ؤالألنھ یجیب على الس ١٣صحاح أولي كورنثورس األ  .٤

ً من التخفیضات نك  ضغطت عليً أولكن لنفترض       سأختار . إلجراء مزیدا
فھي الصالة الوحیدة التي  . الصالة الربانیة من وسط الوثائق األربعة المذكورة

كان یمكن أن تكون طویلة ألنھ ھناك الكثیر مما . علمنا الرب یسوع أن نصلیھا



ع ھنا یخفضھا لدرجة أن أي تخفیض لكن الرب یسو. جلھینبغي أن نصلي أل
 .مًضر وخطیرآخر فیھا سیكون 

ً  كیف لنا أن نتصل با  إن هللا أبینا ولیس : یخبرنا الرب في ھذه الصالة أوال
 ً ً غیر معروفا ً ومختب ًعنا غریبا نھ تبارك أعلى الرغم من . في الفضاء الخارجي ئا

ً فضِ خري كثیرة، فھو یُ أمور أإسمھ الدیان والمسیطر و بالنسبة لنا أن  ل دائما
ََدَنا َثانَِیًة لَِرَجاٍء َحيٍّ " نفكر فیھ علي أنھ ھو الذي  لنا عالقة ) ٣:١بط١" (َول

  . "بناء معھاأل

نھ أنھ ھو المقدس، و أفھذا یعني . نھ لیس أب عاديأتعني " لیتقدس إسمك"
 .یتوقع منا أن نحافظ على عالقة مقدسة معھ

الطلبة األولي في الصالة، التي ھي طلبة ) تماساإلل(واآلن نأتي إلى      
نحصل من . كل شق لھ صدى في اآلخر. مزدوجة ذات شقین للتناغم الصحیح

ً على النغمة الصحیحة  " لیأت ملكوتك، لتكن مشیئتك " خالل عالقتھما معا
، ال یمكنك الحصول على ملكوت هللا دون أن تفعل مشیئتھ وإرادتھ) ١٠:٦مت(

  . تفعل مشیئتھ دون الحصول علي ملكوتھوال تستطیع أن 

أروع وأسمى طلبة یمكن   "لتكن مشیئتك "لذلك نري في قلب المسیحیة صالة 
مكون أساسي " لتكن مشیئتك"ال تصح الصالة دون أن یكون تعبیر . أن نصلیھا

قیمة الذرة للعالم ). أنانیة(كل صالة خارج ھذا النطاق ھي ذاتیة . من مكوناتھا
لتكن "مة البذار للمزارع وقیمة الحروف للكاتب والمؤلف كذلك  النووي و قی

 . فالمسیحیة لیست أكثر وال أقل من فعل إرادة هللا ومشیئتھ .للمسیحیة" مشیئتك
 حويت) ٣٤:٤یوحنا " (أرسلني مشیئة الذيطعامي أن أعمل : "قال الرب یسوع

راف والتوبة اإلعت: إرادة هللا في داخلھا كل ما یتفق مع الحیاة المسیحیة
والوالدة الجدیدة  واإلیمان والحب والنقاء والطاعة و القداسة والصبر وطول 



نجد كل شيء في . وما إلى ذلك) التبشیر(ناه والشكر والتسبیح والكرازة األ
  .بالمسیح ھھي التشب" لتكن مشیئتك" ن أل "لتكن مشیئتك" داخل المسیحیة في

فعل . هللا ھي مسألة حیاة أو موت) إرادة(حقیقة إكتشاف وفعل مشیئة      
ُّ : " ؤخذ على محمل الجد ألن الرب یسوع قالتاإلرادة اإللھیة یجب أن  َْیَس ُكل ل

ُ لِي ُول َماَواتِ : َمْن َیق َُكوَت السَّ ُ َمل ِي. َیا َربُّ َیا َربُّ َیْدُخل ب َ َِراَدَة أ ُ إ َِّذي َیْفَعل  َبِل ال
َماَواِت  َِّذي فِي السَّ لن یكن ھناك لنا ملكوت السماوات ما لم  )٢١:٧متى" (ال
نصلب أن ما مدى خطورة ذلك؟ في أي لحظة نحن إما . نفعل ونعمل إرادة هللا

ألن اإلرادة الذاتیة لن  )المشیئة اإللھیة(أو مشیئة هللا ) مشیئتنا الذاتیة( إرادتنا 
لذلك فإن إنكار . ن یتم صلبھاأتقم بخطوة واحدة وراء الرب المسیح، یجب 

قال . لذات ھي الحلقة المفقودة التي تربط كل مؤمن بالحیاة المسیحیة المنتصرةا
ْ َصلِیَبُھ : "الرب یسوع للجموع تَِي َوَرائِي َفْلُیْنِكْر َنْفَسُھ َوَیْحِمل ْ َْن َیأ َحٌد أ َ َراَد أ َ ِْن أ إ

َّ َیْوٍم َوَیْتَبْعنِي ن المسیح على الصلیب لینقذنا ویخلصنا ولك مات) ٢٣:٩لو" (ُكل
  .إذا كنا ال نتبعھ فنحن لسنا لھ .علینا أن نموت على صلیبنا لنتبعھ

جندات األ(تعني أننا یجب أن نتخلى عن جدول أعمالنا " لتكن مشیئتك"
هللا لدیھ خطة لنا عن كل ساعة من الیوم تماما كما كان لإلبن خطة  ).الخاصة

ً حاد بعد یام اآلأما نقوم بھ في .  إلھیة لكل ساعة من الیوم  الظھر لیس متروكا
ً لنا ولكن األمر متروك ً ألا. لھ ا لنا في أن نختار من ندعوه لعشاء  مر لیس متروكا

ً عید المیالد ألن األمر متروك ً  . لھ ا لنا و  شراء أثاث منزلي جدید لیس متروكا
ً لكن األمر متروك جل ھذه األمور، لكن یجب أن بالطبع یجب أن ال نقلق أل. لھ ا
یجب علینا أن نتعلم حرفیاً السلوك . سیة لصوتھ الرقیق الھاديیكون لدینا الحسا

نجد أنفسنا بفعل ذلك في ملكوتھ، الذي ھو البر والسالم  .حسب إرادتھ ومشیئتھ
ً مسیحیاً، أتوقع  )١٧:١٤رومیة(والفرح في الروح القدس  عندما أرى مؤمنا

یمكننا أن نفعل ونعمل إرادة ألن بنعمة هللا المتفاضلة . منھ أن یفعل مشیئة هللا
 ً   .ومشیئة هللا دائما



علینا أن نفھم أنھ على الرغم من أنھ في  .ر أو التجدید سوى البدایةیلیس التغی 
وإبعادھا كبعد المشرق  رتكبناھاإ التجدید تم محو كل خطایانا وجمیع الذنوب التى

ة الخاطئة من المغرب، لكن ال یزال ھناك في داخلنا ما یسمیھ بولس بالطبیع
تقاوم الطبیعة )  ٧:٨،  ٦:٦رو (الفاسدة، الطبیعة الجسدانیة، اإلنسان العتیق 

ُْس ٱوَ " قال یوحنا المعمدان .الجسدانیة فعل وعمل ارادة هللا آلَن َقْد ُوِضَعِت اْلَفأ
َْصِل  َى أ انظر " (الطبیعة الفاسدة  –االنسان العتیق  –أصل الخطیة  –َعل

ما خلصنا، ھناك المزید من العمل الذي یتعین أن یتم  وباختصار، بعد) ١٠:٣مت
یجب أن ال  . البد من التعامل مع جذر وأصل الخطیئة) ١:٦عب(في قلوبنا 

یجب أن نكون مقدسین   .فینا خذ طریقھاأیسمح  لإلرادة الذاتیة فیما بعد أن ت
ِرَ "قال الرسول بولس للمؤمنین في تسالونیكي . مكرسین نَّ َھِذِه ِھَي إ َ ُ هللاِ أل : اَدة
قدرتنا على سماع صوت الرب یسوع ) ٣:٤تسالونیكي ١..... " (َقَداَسُتُكمْ 

یرید الرب یسوع أن یقودنا بصوتھ الداخلي لذا قال الرب . ضعیفة حتي نتقدس
َُھا َفَتْتَبُعنِي"في انجیل یوحنا َْعِرف َنا أ َ ) ٢٧:١٠یوحنا ( " ِخَرافِي َتْسَمُع َصْوتِي َوأ
إننا منفصلون عن هللا . ن ھناك تبعیة للرب دون سماع صوتھال یمكن أن یكو

ألننا غیر قادرون علي أن نسمع  لذلك نرغب في عمل إرادتنا الخاصة وینقص 
نحن نسلك بالجسد فیكون عملنا الذي  . برامج كنائسنا ما یریده الرب یسوع

ً للموت ً وذات صبغة دینیة عمال ُّ غَ : " قال الرب یسوع. یبدو جمیال َْم ُكل ْرٍس ل
َُع  َماِويُّ ُیْقل ِي السَّ ب َ توجد الحیاة فقط في كل ما ھو من  ) ١٣:١٥مت" ( َیْغِرْسُھ أ

 .هللا و

ما الذي یمنعنا ویعیقنا من سماع صوت الرب یسوع ومن الوصول إلى إرادة     
هللا؟ نعلن مرة أخرى أنھ اإلنسان العتیق ، مع كل أعضاء الشر مثل الغیرة 

والمرارة واإلستیاء والجشع ) الغفران(التذمر وروح عدم التسامح والكبریاء و
تغلق وتسد ھذه . خرین وروح النقد والتحلیل وما إلى ذلكواألنانیة وإدانة األ

شر ؤنحن بحاجة إلي ضبط الم. التقدیسنحن بحاجة إلي . ذاننا الروحیةآاالمور 
 ً نفسنا على مذبح التقدیس عندما نستودع أ یبدأ. حتي تنتھي الشوشرة صعودا



نكرنا حیاة الذات في كل خطوة على أكلما  ویستمر، )التكریس( التضحیة 
الطریق حینئذ سنتبع الرب یسوع في إنكار الذات وصلب الطبیعة الجسدانیة فینا 

  !ھللویـــــــــــــا. وسیتم إحیاء وإقامة الطبیعة اإللھیة فینا

ِ "ل المرنم صاحب المزمور قا .نحن بحاجة إلى أن نتعلم إنتظار الرب     َّ ِ َما  نَّ ِ إ
َنَّ ِمْن قَِبلِِھ َرَجائِي  إنتظار الرب یعني إتخاذ )  ٥:٦٢مز" ( اْنَتِظِري َیا َنْفِسي أل

كما أنھ من الضروري للجسم المادي أن  .وقت كل یوم للجلوس بھدوء أمامھ
 .نتظارهبط الرب نفوسنا ونحن في إضی. یتنفس ھكذا اإلنتظار بالنسبة للروح

في حیاتنا واألخطاء  ةینسیجلب الرب أمامنا وینبھنا إلي بعض نقاط الضعف المعَ 
سیكسرنا . بھا ونتوب ونتطھر بدم یسوع المسیح والخطایا الخفیة، ثم  نعترف

من  .الرب من خالل ھذه العملیة ویعیدنا إلى غرفة وداعتھ وتواضعھ الرائع
ما المقصود بالثبات في المسیح وكیف ھنا نتعلم . یتم ضبطناخالل ھذه العملیة 

ستستمر  .ھذا قد یستغرق أسابیع أو أشھر أو أكثر. نتمتع باإلنسجام مع هللا
عندما یتم تضبیط نغمتنا نكون جاھزین ومستعدین .یام حیاتناأالنغمة النقیة كل 

نتلقي . لتلقي تعلیمات محددة كما كان الحال مع  المسیحیین المؤمنیین األوائل
إرادة هللا ین نتجھ وماذا سنقول؟ سنصل الي ما ھو أت من نقوم بزیارتھ وتعلیما

المسیح ونختبر في الواقع ب ھوكیف نتشب) ٢:١٢مل روأت( الصالحة المرضیة 
 .باء واألنبیاء والرسل في القدیم و ساروا مع هللاآلالسلوك مع هللا كما سلك ا

 ً : علن وقالأندما الحظ التسلسل الذي وضعھ لنا الرسول بولس ع وأخیرا
َسًة " ًة ُمَقدَّ یَحًة َحیَّ ِ ْجَساَدُكْم َذب َ ُموا أ ْن ُتَقدِّ َ َفِة هللاِ أ ْ َرأ ِ ُ ب یَُّھا اإلِْخَوة َ َْیُكْم أ ل ُُب إِ َْطل َفأ

ةَ  ًة ِعْنَد هللاِ ِعَباَدَتُكُم اْلَعْقلِیَّ ْ َتَغیَُّروا َعْن َشْكلِكُ . َمْرِضیَّ ْھَر َبل ُوا َھَذا الدَّ َ ُتَشاِكل ْم َوال
ُِروا َما ِھَي  ْذَھانُِكْم لَِتْخَتب َ َتْجِدیِد أ ِ َةُ ب ُة اْلَكاِمل الَِحُة اْلَمْرِضیَّ ُ هللاِ الصَّ َِراَدة . " إ

  )٢-١:١٢رو(

 

 



رت لتحجیم المسیحیة في عبارة واحدة بعدھا یكون أي رمرة أخرى، إذا إضط   
سوع جعل الرب ی  "لتكن مشیئتك" تحجیم آخر ضار، سیكون ذلك في عبارة  

 ).المسیحیین(ھذه الطلبة ھي اإللتماس األول والرئیسي لجمیع وكل المؤمنیین 
  .في ذلك وعش بذلك طمعدعونا نصلي من أجل ذلك، إ
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