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سي اْسُمَك " َتََقدَّ  "ِلي
 يس. سربول بقلم أر.

بمعين . ةاعرتاف حبقيقة قائم ردجم وأنها ،اهلل اطبةخمجزء من نها أب الستنتاجاهذه اللكمات و لقراءةميل دلينا 
الصالة.  الشلك املقصود منولكن هذا ليس  ."سقد  م  ، اسمك تالسماوايف اذلي  باناأقول: "بأننا ن ننا نعتقدأ
 .طلبة واتلماسنها إ ،باألحرى. سقد  م   ن اسم اهللأىلع كيد أليس جمرد ت ةاني  الرب ةصالالمن  زءهذا اجلف

يلل ادلن هذا ألآلخرين للتوقيع يلع أمل  اصشخاأل يمررهامن الورق  ةقطعإنه  — تلماساالاجلميع ما هو يعلم 
تغيري قواعد اللعبة. جلمعية ما ىلع احلكومة أو اهليئة احلاكمة  حيثسوف ما قضية  بشأناتفاق  ىلعاملكتوب 

يسوع تلالميذه يف الرب  مهاقد  حددة اليت الم   الطلباتتلك  ت عرف السبب،هلذا  هو طلب. إذن االتلماسف
يف صلواتهم. يك يطلبوها  تلالميذه يسوع الرب هادحد  ات اليت يه األولوي   هذه .تباالتلماسا ةاني  الرب ةصالال
 .سقد  أنه م  اسم اهلل رى ي  ن أمن أجله هو  واصلي   الرب يسوع أنمهم ل  ما عأول اكن و

ن أي أي يشء خنتربه أو جنده يف الكون املادي، أعن  لفخيتنه أهذا يعين  قدوس؟ن اهلل إن نقول أماذا يعين 
نه غري أخيتلف بها اهلل عن لك املخلوقات يه  اليت ةساسي  ن الطريقة األإاهلل اخلالق خيتلف عن لك املخلوقات. 

 إن لم يكن. نيوقتي  ولكن  نيرسمدي  ن لك واحد منا خملوق وحمدود. حنن لسنا أ، يف حني رسمديخملوق و
ا جد  مهيب وا، جد   عجيب كونه ،وهوعل  هلل اد وجوسايم تعنرص  فإن املخلوق،يشء آخر يفصل اخلالق عن هناك 

 من لك خملوق. عبادةنه يستحق الأدلرجه 

جمرد جزء  ة ليسالصالة الرباني  من  زءن هذا اجلأن نفهم أ ةهميأمدي  ىلع هبشلك مبالغ في ال يمكنين اتلأكيد
لم يقل يسوع عن الصالة. الرب  نلا همما يعل   فهمإذا أردنا  هذا دركن نأاتلماس. جيب  هولكناهلل اطبة خممن 

َك ب، اآليها أ"" ولكن سقد  م  ب، اسمك آلايها أ" :بسوعالرب  سي اْسم  َتََقد   نأ نطلبن أمنا نه يعل  أ بمعين". يلي
ن أ أردنا إنهذا درك ن نأ. جيب قدوسي رى أنه  أن، وخبشوعمعه عامل يتم اتلأن و، سقد  م  اسم اهلل  يتم اعتبار
 يسوع نلا. الرب ا للنمط اذلي وضعهنصيل وفق  

أن  خيربنان أن أول يشء اختار إصيل، فتة كيف يسوع الكنيس الرب منه عندما عل  أنه من امللفت للنظر أأجد 
 ةكأولوي  اسم اهلل يس تدرج تقدمن انلاس ايلوم . عدد قليل سقد  ي رى اسم اهلل أنه م  ن أهو  أجلهنصيل من 

ا أن نركز كث بيئتناىلع  اريب  غيبدو  شعب اهلل. طلباتيف  قصوى  مع االسم.سب املنا اتلعامل ىلعري 
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 اجد   متكربو تافه بأنين من االعتقاد جرباحلشعر أاسيم.  يف نطقانلاس  خيطئ يج عندمانزاعاأدرك  ك،ومع ذل
 نفسب ايض  أأنت  هل تشعر". سربولمن " " بدال  سربولل" أو "سرباوليزعجين عندما يدعوين انلاس " حىت أنه
حممل  ىلع يأخذونك نهمأيبدو ال ألنهم ؟ املاذنك تزنعج. أعتقد أاسمك؟  يف نطق انلاس خيطئعندما  االنزاعج

حنن . بشلك صحيحاسمك  نطقوابك كشخص يل هتمامما يكيف من االليس دليهم يشري ذلك إىل أنه  .اجلد
اخاطريقة ب نطقهاتم نا أو ءسيت أسمان   نإ باإلهانةنشعر بطريقه ما  نه أبمعين  ااس  ، اهلل ليس حس  طئة. حق 

 أعطى املسيحلكن . بشلك صحيح اسمه عن طريق نطق حيرتمهأو يفقد كرامته إذا اكن شخص ما ال  مزنعج
يئَت َك : "اكتلايل ةاني  الرب ةصالالتستمر . طلباتمن ال ةيف سياق جمموع طلبةهذه ال ْن َمشي َك  وت َك. تلي تي َملَك 

ْ
َأ يلي

رْضي 
َ
يَك ىلَعَ األ َماءي َكذل ا إذا م  ما تساءلت ع اكثري   .فكرييف اتلحرية  ذسأختوهنا . (١٠-ب٩: ٦ )ميت "َكَما يفي الس 

 يذكر . أوال  م بهقاالرتتيب اذلي هذا ب طلباتال يلدرجات الصالة، د أولوي  عندما حد   ،غرض يسوعللرب اكن 
َك"" سي اْسم  َتََقد  وت َك"، و" ي اثانو، يلي تي َملَك 

ْ
َأ يئَت َك " اثال  يلي ْن َمشي َك  عن بعضها طلبات هذه ال زيتمييمكن  ."تلي

ننا نصيل أالرغم من  ىلعنا مقتنع بأنه أبعضها ابلعض.  عنفصلها ؤ ىلع رجة أننا ال جنردلبعض، ولكنها مرتابطة 
يف انتصار ملكوت اهلل يلع هذا الكوكب  نأملن أجدي نه من غري الم  إ وانتصار ملكوت اهلل، فمن أجل جتيل  

ام  اسم اهلل  يتم اعتبارأو ما لم إىل أن  س  نصيل حنن املثل، وب .ونهرتمحيناس ال أيت إىل أن ملكوت اهلل ال ي، ألقد 
 حيرتمونه بتبجيل ال شخاصأ خالل من ال تتحققاهلل  مشيئةاهلل يف هذا العالم، ولكن  مشيئة أن تتحقق

 اهلل. يةشخص جتاهموقفنا ب تبدأيف حياتنا ويف جمتمعنا،  غيريبداية اتلوبداية اتلقوى،  إذن. عبادةو

 

ادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسس هيئة خدمات يلجونري، واكن أحد راعة كنيسة القديس أندرو يف مدينة سانفورد 
مائة كتاب، بما يف ذلك  بوالية فلوريدا، كما اكن أول رئيس للكية الكتاب املقدس لإلصالح. وهو مؤلف أكرث من

 .(The Holiness of God) قداسة اهلل""

 

 . ونرييلجموقع تم نرش هذه املقالة يف األصل يف 
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