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" يِلَتقد يس اسمك"

بقلم أر .يس .سربول
دلينا ميل لقراءة هذه اللكمات واالستنتاج بأنها جزء من خماطبة اهلل ،وأنها جمرد اعرتاف حبقيقة قائمة .بمعين

أننا نعتقد بأننا نقول" :أبانا اذلي يف السماوات ،اسمك مقدس" .ولكن هذا ليس الشلك املقصود من الصالة.
فهذا اجلزء من الصالة الرباني ة ليس جمرد تأكيد ىلع أن اسم اهلل مقدس .باألحرى ،إنها طلبة واتلماس.

يعلم اجلميع ما هو االتلماس — إنه قطعة من الورق يمررها األشخاص لآلخرين للتوقيع يلع أمل أن هذا ادليلل
املكتوب ىلع اتفاق بشأن قضية ما سوف حيث احلكومة أو اهليئة احلاكمة جلمعية ما ىلع تغيري قواعد اللعبة.

فاالتلماس إذن هو طلب .هلذا السبب ،تعرف تلك الطلبات المحددة اليت قدمها الرب يسوع تلالميذه يف
الصالة الربانية باالتلماسات .هذه يه األولوي ات اليت حددها الرب يسوع تلالميذه يك يطلبوها يف صلواتهم.

واكن أول ما عل مهم الرب يسوع أن يصلوا من أجله هو أن يرى اسم اهلل أنه مقدس.

ماذا يعين أن نقول إن اهلل قدوس؟ هذا يعين أنه خيتلف عن أ ي يشء خنتربه أو جنده يف الكون املادي ،أي أن

اهلل اخلالق خيتلف عن لك املخلوقات .إن الطريقة األساسية اليت خيتلف بها اهلل عن لك املخلوقات يه أنه غري

خملوق ورسمدي ،يف حني أ ن لك واحد منا خملوق وحمدود .حنن لسنا رسمدي ني ولكن وقتيني .إن لم يكن

هناك يشء آخر يفصل اخلالق عن املخلوق ،فإن عنرص تسايم وجود اهلل وعل وه ،كونه عجيب جد ا ،ومهيب جدا
دلرجه أنه يستحق العبادة من لك خملوق.
ال يمكنين اتلأكيد بشلك مبالغ فيه ىلع مدي أهمية أن نفهم أن هذا اجلزء من الصالة الربانية ليس جمرد جزء

من خماطبة اهلل ولكنه اتلماس .جيب أن ندرك هذا إذا أردنا فهم ما يعلمه نلا الرب يسوع عن الصالة .لم يقل
ْ َ
َ
اسمك " .بمعين أنه يعل منا أن نطلب أن
الرب بسوع" :أيها اآلب ،اسمك مقدس" ولكن "أيها اآلب ،ييل َتَقد يس
يتم اعتبار اسم اهلل مقدس ،وأن يتم اتلعامل معه خبشوع ،وأن ي رى أنه قدوس .جيب أن ندرك هذا إن أردنا أن

نصيل وفق ا للنمط اذلي وضعه الرب يسوع نلا.

أجد أ نه من امللفت للنظر أنه عندما علم الرب يسوع الكنيسة كيف تصيل ،فإن أول يشء اختار أن خيربنا أن
نصيل من أجله هو أن يرى اسم اهلل أنه مقدس .عدد قليل من انلاس ايلوم تدرج تقديس اسم اهلل كأولوية

قصوى يف طلبات شعب اهلل .يبدو غريبا ىلع بيئتنا أن نركز كثريا ىلع اتلعامل املناسب مع االسم.
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ومع ذلك ،أدرك انزاعيج عندما خيطئ انلاس يف نطق اسيم .أشعر باحلرج من االعتقاد بأنين تافه ومتكرب جدا
حىت أنه يزعجين عندما يدعوين انلاس "سرباول" أو "سربولل" بدال من "سربول" .هل تشعر أنت أيضا بنفس

االنزاعج عندما خيطئ انلاس يف نطق اسمك؟ أعتقد أنك تزنعج .ملاذا؟ ألنهم ال يبدو أنهم يأخذونك ىلع حممل

اجلد .يشري ذلك إىل أنه ليس دليهم ما يكيف من االهتمام بك كشخص يلنطقوا اسمك بشلك صحيح .حنن

نشعر بطريقه ما باإلهانة إن ن سيت أسماءنا أو تم نطقها بطريقة خاطئة .حقا ،اهلل ليس حساسا بمعين أنه

مزنعج أو يفقد كرامته إذا اكن شخص ما ال حيرتمه عن طريق نطق اسمه بشلك صحيح .لكن أعطى املسيح
ْ
َ
َ
َ
ت َملكوتك .يتلَك ْن َم يشيئَتك
هذه الطلبة يف سياق جمموعة من الطلبات .تستمر الصالة الربانية اكتلايل " :ييلَأ ي
َ َ َ َ
َ
ك َما ييف الس َما يء كذليك َىلع األ ْر يض " (ميت ٩ :٦ب .)١٠-وهنا سأختذ حرية يف اتلفكري .كثريا ما تساءلت عم ا إذا

اكن للرب يسوع غرض ،عندما حدد أولوي ات الصالة ،يلدرج الطلبات بهذا الرتتيب اذلي قام به .أوال يذكر
ْ
َ
َ
َ
ْ َ
ََ
ت َم لكوتك" ،وثال ا " يتلَك ْن َم يشيئَتك" .يمكن تميزي هذه الطلبات بعضها عن
" ييل َتقد يس اسمك" ،وثانيا " ييلَأ ي
بعض ،ولكنها مرتابطة دلرجة أننا ال جنرؤ ىلع فصلها عن بعضها ابلعض .أنا مقتنع بأنه ىلع الرغم من أننا نصيل

من أجل جتيل وانتصار ملكوت اهلل ،فإنه من غري الم جدي أن نأمل يف انتصار ملكوت اهلل يلع هذا الكوكب
إىل أن أو ما لم يتم اعتبار اسم اهلل مقدسا ،ألن ملكوت اهلل ال يأيت إىل أناس ال حيرتمونه .وباملثل ،حنن نصيل
أن تتحقق مشيئة اهلل يف هذا العالم ،ولكن مشيئة اهلل ال تتحقق من خالل أشخاص ال حيرتمونه بتبجيل

وعبادة .إذن بداية اتلقوى ،وبداية اتلغيري يف حياتنا ويف جمتمعنا ،تبدأ بموقفنا جتاه شخصية اهلل.

ادلكتور أر .يس .سربول هو مؤسس هيئة خدمات يلجونري ،واكن أحد راعة كنيسة القديس أندرو يف مدينة سانفورد

بوالية فلوريدا ،كما اكن أول رئيس للكية الكتاب املقدس لإلصالح .وهو مؤلف أكرث من مائة كتاب ،بما يف ذلك
"قداسة اهلل" (.)The Holiness of God

تم نرش هذه املقالة يف األصل يف موقع يلجونري.
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