ت
ص
األ ح
ي
ول ح
وي
ا
ت

متى َّ
صليتم فقولوا...
ليتقدس اسمك.
َّ

ادى َذ َ
اك:
َو َه َذا نَ َ

وس
وس ُق ُّد ٌ
وس ُق ُّد ٌ
ُق ُّد ٌ
ودَ .م ْج ُد ُه ِم ْل ُء ُك ِّل َ
ض
َر ُّب ْال ُج ُن ِ
األ ْر ِ

(�إ�شعياء .)3 :6

ِّ
متذكرين �إمتيازاتنا
بعد �أن نقرتب �إىل الله بال�صالة

وم�س�ؤولياتنا بعبارة «�أبانا الذي يف ال�سموات» ،ي�أتي وقت الطلبات،

وتت�ص َّدر هذه الالئحة طلبة «ليتق َّد�س ا�سمك».

ي بنا �أن نقف ونت�أ َّمل يف هذه الطلبة فتكون داف ًعا لنا
حر ٌّ

لتعديل الكثري من مفاهيمنا حول ال�صالة ،لأ َّن ال�صالة لي�ست

نرتجى من الله تنفيذها� ،أو ممار�سة نر�ضيه بها� ،أو
جمرَّد طلبة
َّ
�آلية لنُعلِ َمه �أمورًا يجهلها .كما �إنها لي�ست و�صفة �سحرية

ت�ساعدنا على حتقيق �أمانينا ،وما دام الأمر كذلك ،فلماذا �إذًا
َّ
لعل �إرادته ال تتَّجه نحو تقدي�س
«ليتقد�س ا�سمك»،
نقول له
ّ

ا�سمه؟ �إ َّن ت�سا�ؤالت كهذه تو�صلنا �إىل حائط م�سدود يف عامل

متجد الله .فما هو املفهوم ال�صحيح
ال�صالة وال ت�أتي بنتيجة ِّ
وما هو املوقف احلق الذي يجب �أن نتبنَّاه عندما ن�صلِّي؟ وما
هي ال�صالة؟

ال�صالة هي �إعالن موقف� ،إنها الباب الذي يُدخلنا �إىل

فت�صوب �أنظارنا نحو
ال�رشكة مع الآب ،هي التي حت ِّدد موقعنا
ِّ

املكان ال�صحيح وال�شخ�ص ال�صحيح ،وتعلِّمنا الأمور التي يجب
�أن نفتكر بها ،كما �إنها تهيِّئنا وتُع ُّدنا للم�ستقبل ،فتعطي
الكرامة واملجد ملَن ي�ستحقُّه.
�إذًا ،فالطلبة الأوىل «ليتق َّد�س ا�سمك» تلفت انتباهنا

وت�سلِّط ال�ضوء على ما يلي:
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�أ َّوالً� :ضرورة �أن تكون الأولو َّية ال�سم اهلل
بغ�ض النظر عن ظروفنا واحتياجاتنا و�أمنياتنا و�أو�ضاعنا
ِّ

احلياتية يجب �أن نُعطي الأولويَّة لله .ومل ي�ضع امل�سيح هذه
الطلبة يف البداية من دون ق�صد حم َّدد� ،أو من باب ال�صدفة،
بل لي� ِّؤكد على �أهمية �أن يكون لله الأولوية يف قلوبنا
وعقولنا و�صلواتنا.

«ليتق َّد�س ا�سمك» تعني ليتق َّد�س �شخ�صك ،لأ َّن الإ�سم

يد ُّل على ال�شخ�ص وماهيته ،وموا�صفاته ،فاملزمور  69يقول،

«ق ِّدموا للرب جمد ا�سمه» �أي اعرتفوا مبجده .فنحن ال نق ِّدم
ك ُّ
كون َ ُة وَ ُ
�س ُ
ل
ب الأَ ْر ُ
�ض وَ ِم ْل�ؤُ َها .المْ َ ْ
للرب �أمرًا �أو �شيئًا ال ميلكه« ،لِلرَّ ِّ
ال�س ِ
يها» (املزمور  .)1 :24كما �أنها لي�ست �أمنية جميلة
ني ِف َ
اكنِ َ
َّ
نتمنَّى �أن ينالها الله� ،إذ �إ َّن هذا يت�ضارب مع قدرات الرب الكلِّي

القوة .فهو الذي يفعل ما ي�شاء وما يح�سن يف عينيه ،وبح�سب

�سلطانه ،وغري امل�ستطاع عند الب�رش هو م�ستطاع عنده.

تعب عن �إعالن موقف ،ف�إ َّما �أن نعطي املجد
�إ َّن هذه الطلبة رِّ

والكرامة للرب يف حياتنا و�إ َّما �أن نعطيها لآخر� ،إ َّما �أن تكون

طلباتنا متمحورة حول ذلك الإله ال�صالح �أو مبتعدة عنه� ،إ َّما
متناغمة مع فكر الله ال�صالح وم�شيئته �أو ال.

�أعلن الرب ي�سوع يف الإ�صحاح الثاين ع�رش من �إجنيل يوحنا
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جت�سده� ،إذ قال «لأجل هذا �أتيت� ...أيها الآب
موقفه وهدفه من
ُّ

جت�سده ،وهكذا يجب
ال�سيد يف
جمد ا�سمك» .هذا كان موقف
ِّ
ُّ
َّ

خطاه .علينا
�أن يكون موقفنا ،فنتَّخذ امل�سيح مثاال ً ون�سري يف ُ
�أن نتيقَّن �أ َّن �إعطائنا الأولوية لله ولتمجيد ا�سمه يف �صلواتنا

�سينمينا ويدرِّبنا ويعلِّمنا الطريق ال�صحيح والقومي ،فنكون
ِّ
�ضمن م�شيئة الله ال�صاحلة املر�ضيَّة الكاملة.

يتقد�س كل َمن يحمل
ثان ًيا� :ضرورة �أن َّ
ا�سم اهلل.
�إ َّن ا�سم الله يف ال�سماء مق َّد�س ،وهذا اال�سم هو ق ُّدو�س

منذ الأزل ،لكن امل�شكلة هي يف تقدي�س ا�سم الله على الأر�ض،
�أي يف الذين يحملون ا�سمه هنا ،الذين تبنُّوا ا�سمه �أمام

كل العامل.

ورد يف كتاب جون ماك�آرثر عنوانه «منفردًا مع الله» ما يلي:

«متى �أ�صبح عندك معرفة �صحيحة بالله و�أ�صبحت حتيا

حياة الرب ،ف�إنك تقد�س ا�سمهِّ .
يلخ�ص املزمور  3:34التعليم الوارد

يف هذه العبارة بهذا احل�ض « َع ِّ
ا�س َم ُه
ب َمعِي وَ ْلنُ َع ِّل ْ
ظ ُموا الرَّ َّ
َم ًعا ».فمتى �صليت املرة التالية �أرجو �أن ترى نف�سك داخال ً اىل
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عر�ش الله حيث ي�سكن يف املكان املقد�س وحيث يجب �أن يُكرم
ويُجل .ال تخف عندما تدخل فرتة الإنفراد تلك مع اله ال�سماء –
ت�أكد متا ًما من �أنك تدنو من ذلك املوعد بالإحرتام الذي ي�ستحقه

�إ�سمه القدو�س».

1

وهنا يخطر يف بالنا �س�ؤال بديهي ،هل يمُ كن لهذا الإ�سم

�أن ال يتق َّد�س؟ طب ًعا ،ولي�س هذا فقط بل ويُج َّدف عليه ،ويُحتقَ ر
َ
�سبَبِ ُ
ك ْم بَينْ َ الأُ مَم ِ َك َما
م الل ِه ي ُ َ
وي ُ َّ
ج َّدفُ َعلَ ْي ِه ب ِ َ
نج�س« ،لأ َّن ْ
ا�س َ
وب» (رومية  .)24:2والإ�صحاح الثاين من ر�سالة رومية
ُه َو َم ْكتُ ٌ
َ
ت �إِذًا
يو�ضح لنا هذه امل�س�ألة �إذ يقول الر�سول بول�سَ « ،ف�أ ْن َ
ال َّ ِذي تُعلِّم َغ َ َ
�س َ
ك؟ ال َّ ِذي ت َ ْكرِز ُ �أَ ْن ال َ يُ�سرْ َ َق
�س َ
َ ُ يرْ َ
م نَفْ َ
ك �أل َ ْ
ت ت ُ َعلِّ ُ
َ
َ
َ
�ستَ ْكرِهُ الأَ ْوث َا َن
�أتَ�سرْ ِقُ؟ ال َّ ِذي تَقُو ُل �أ ْن ال َ ي ُ ْزنَى �أتَزْنيِ ؟ ال َّ ِذي ت َ ْ
َ
هيَ ِ
اك َ
ل؟» (رومية 21:2و .)22فكل َمن يتبنَّى هذا اال�سم
� ِ ُق ا ْل َ
�أت َ سرْ

الق ُّدو�س وال يعي�ش على امل�ستوى املطلوب ،ف�إنه يعرِّ�ض ا�سم
الرب للإهانة.
امل�ؤ�سف هو �أ َّن هذا اال�سم املجيد يج َّدف عليه ويُحتقر

�أحيانًا ب�سببنا نحن �أوالده! فتكون حالنا كحالة الكهنة الذين

�أهملوا و�صايا الرب وجتاهلوا تعليماته ،خا�صة يف الأمور املتعلِّقة

بالعبادة والذبائح ،والذين يخاطبهم الوحي قائالً« ،قَا َل ل َ ُ
ب
ك ْم ر َ ُّ
جْ
ها ا ْل َ
ا�س ِمي» (مالخي  .)6:1ويتكرَّر هذا
ك َ
الُنُودِ �أَي ُّ َ
هنَ ُة المْ ُ ْحتَ ِقرُو َن ْ
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املو�ضوع يف �أماكن كثرية يف الكتاب املق َّد�س� ،إذ �أ َّن الرب يف �سفر

حزقيال الأ�صحاح  43يقول:

َعلُو َها».
ا�س ِمي ا ْل ُ
ا�ساتِهِ مِ الَّتِي ف َ
« َفنَ َّ
و�س بِرَ َج َ
ق ُّد َ
�سوا ْ
ج ُ
لدى در�سنا لهذه امل�س�ألة يجب �أن نتنبَّه �إىل �أنه لي�س ا�سم

�سا
الله هو الذي �أ�ضحى غري مق َّد�س� ،إذ �إ َّن ا�سم الله يبقى مق َّد ً
تنج�سِ .من هنا
�إىل الأبد ،ولكن اال�سم الذي حملوه هم ،قد
َّ

ننطلق لنفهم طبيعة هذه الطلبة،

فهي لي�ست َ
طلبًا لي�صبح الله �أكرث قدا�سة ،حا�شا ،لكن

هي طلبة لي�سمح الله لنا �أن ن�شرتك معه يف قدا�سته ،فك�أننا

نقول للرب� :سا ِع ْدنا �أن نق ِّد�س ا�سمك يف حياتنا� ،أ�صلِحنا يا رب

عي علينا ،وال ت�سمح ب�أن
لكي جنلب الفخر والعزَّ ال�سمك الذي د ُ َ

خ�ص�صنا
يُج َّدف على ا�سمك ب�سببنا .وك�أننا نقول له�« ،أفرزنا� ،أي
ِّ
لكي نتكرَّ�س لتمجيد ا�سمك املجيد املبارك».

هكذا نفهم الر�سول بطر�س عندما يقول« ،ق ِّد�سوا الرب

فالرب هو ق ُّدو�س معنا �أو
الإله يف قلوبكم» (1بطر�س .)15 :3
ُّ

من دوننا لكن م�س�ؤوليتنا هي �أن نق ِّد�سه يف حياتنا .فال نت�شبَّه

بالعامل الذي ي َّدعي حمل ا�سم امل�سيح ويفتخر بذلك ،ولكنه من

ينج�سه ،بل نقتدي بامل�سيح الذي ق َّد�س ا�سم الآب
ناحية �أخرى
ِّ
جت�سده.
يف
ُّ
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تمم ا�سمك ق�صده يف
«ليتق َّد�س ا�سمك» تعني ليُ ِّ

حياتنا ،فينظر �إلينا العامل ويروا قدا�ستك فينا ،ويظهر
للعامل �أننا �أوالد الطبيعة اجلديدة� ،أوالد �صاحب ذلك
اال�سم الق ُّدو�س.

ثال ًثا� :ضرورة �أن نتَّكل على قدا�سة
ا�سم اهلل
عندما نتح َّدث عن االتِّكال على قدا�سة ا�سم الله ،جند �أ َّن

كل ال�ضمانات موجودة لأ َّن الله وفَّرها يف �شخ�صه الق ُّدو�س.

ت�شجعنا على
ال بد �أن ن�ستعر�ض �أهم هذه ال�ضمانات التي
ِّ
االتِّكال على الله والوثوق با�سمه:

�أ.

الله يغار على ا�سمه
يرينا �سفر حزقيال �أنه عندما �أراد الله �أن يردع ال�شعب الذي

جنَّ�س ا�سمه بغية تقدي�سه و�إ�صالحه وم�ساعدته ،قال لهم:
«حتنَّنت على ا�سمي الق ُّدو�س» (حزقيال  ،)21:36ف�إ َّن الله يغار

على ا�سمه الذي ح�صلنا عليه يف امل�سيح ي�سوع ،وهو ال ي�سمح

ب�أن يقف �أي عائق �أمام متجيد ا�سمه .فهو يفعل ذلك لي�س

لأننا ن�ستحق بل لأجل ا�سمه العزيز فيقول« ،لي�س لأجلكم �أنا
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�صانع يا بيت �إ�رسائيل بل لأجل ا�سمي الق ُّدو�س الذي جنَّ�ستموه»
(حزقيال .)22:36

فيتحن
فنحن نتَّكل على هذا اال�سم لأ َّن الله يغار عليه،
نَّ

قلبه على �شعبه ب�سبب ا�سمه العزيز.
ب .ا�سم الله قادر

كما ذكرنا �سابقًا� ،إ َّن ا�سم الله يد ُّل على �شخ�صيِّته ،فبما
�أ َّن الله هو كلِّي القدرة ،ف�إذًا ا�سم الله قادر على امل�ستحيل ،وقد
� َّ
أكد الكتاب على مقدرة هذا اال�سم يف حمورين:

حمور اخلال�ص :فا�سم الرب هو الوحيد الذي له

الفاعلية على غفران اخلطايا وعلى القيام مبهمة خال�ص
َ
َ
�س
�س بِ�أ َح ٍد َغيرْ ِهِ الخْ َال َ ُ
ْ
�ص .لأ ْن ل َ ْي َ
اخلطاة« ،ل َ ْي َ
ا�س ٌ
م � َآخر ُ
َ
ُ ِ
ي بَينْ َ النَّ ِ
�ص»
ت
تحَ ْ َ
ا�س ب ِ ِه ي َ ْنبَ ِغي �أ ْن ن َ ْخل ُ َ
َّ
ال�س َما ِء ق َْد �أ ْعط َ
(�أعمال الر�سل .)12:4
حمور احلفظ :وهذا اال�سم قادر �أن يحفظنا من الوقوع

يف اخلطية ومن االنقياد �إىل �إبلي�س و�أعماله املُ�ضلَّة ،لذلك نرى
احفَ ْ
آب ا ْل ُ
ظ ُ
ي�سوع يطلب من الآب قائال� ...« ،أَي ُّ َ
ه ْم فيِ
و�س ْ
ق ُّد ُ
ها ال ُ
ا�س ِم َ
ك( »...يوحنا .)11:17
ْ
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َّ
تذكر� ،أنه عندما تقول لله ليتق َّد�س ا�سمك
�إذًا �أيها العزيز

ف�أنت تتعرَّف وتتَّكل على هذا اال�سم الذي له املقدرة �أن يخلِّ�ص
و�أن يحفظ .وعندما تعرف هذه احلقائق تتعزَّى وتفرح كما
ح َج ِمي ُع المْ ُتَّ ِ
ني َعلَ ْي َ
ك� .إِلىَ الأَب َ ِد ي َ ْهتِفُو َن
يقول الكتاب« ،وَيَفْ رَ ُ
كلِ َ
ا�س ِم َ
ج بِ َ
وَت ُ َ
ك» (املزمور .)11:5
ظلِّل ُ ُ
ه ْم .وَي َ ْبتَهِ ُ
ك محُ ِ بُّو ْ

نرتجى ونطلب جميئه
راب ًعا� :ضرورة �أن َّ
«ليتق َّد�س ا�سمك» �أي ليعرف العامل كله حقيقة ا�سمك،

ففي هذه الكلمات رمزية للم�ستقبل كما يف «لي�أت ملكوتك»
َّ
�سنتطرق �إليها يف الف�صل الالحق.
التي

فعلى الرغم من وجود �شهود ُ
كثرُ يق ِّد�سون ا�سم الله ،ف�إنه

�سي�أتي الوقت الذي �سيخ�ضع كل العامل لهذا اال�سم ويعرتف به،

ك ُّ
�سو َع ُ
كما يقول الر�سول بول�س« :ل ِ َ
ل ر ُ ْكبَ ٍة ممِ َّ ْن
ا�سمِ ي َ ُ
ك ْي تجَ ْ ث َُو ب ِ ْ
ك ُّ
�ض ،وَي َ ْعترَ ِفَ ُ
ت الأَ ْر ِ
ال�س َما ِء وَ َم ْن َعلَى الأَ ْر ِ
�سا ٍن
فيِ
�ض وَ َم ْن تحَ ْ َ
ل لِ َ
َّ
َ
�سو َع المْ َ ِ
ب لمِ َ ْج ِد الل ِه ال ِ
آب» (فيلبي 10:2و.)11
�س َ
يح ُه َو ر َ ٌّ
�أ َّن ي َ ُ
فعندما ترفع ال�صوت عاليًا طالبًا قدا�سة ا�سم الله� ،أنت
تقول ب�شكل غري مبا�رش ،لي� ِ
أت الوقت الذي فيه يُق ِّد�س ُّ
كل ب�رش

ِّ
تذكرنا بامتيازاتنا
ا�سمك .وهكذا ف�إ َّن طلبة «ليتق َّد�س ا�سمك»

وم�س�ؤولياتنا و�رس ِّ حياتنا.
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