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ویلكن: أھال وسھال بكم في برنامجنا "قضایا، الخ،" وشكرا 
إلصغائكم. 

سنتحدث اللیلة عن الصالة الربانیة. وأعتقد أن السؤال األھم ھنا- 
وربما لم تفكروا بھذا الموضوع من قبل، ھل ھي فقط الصالة التي 

علمنا یسوع المسیح أن ن،ؤدیھا، أم ھي صالتنا نحن، أم ھي صالة 
الرب أیضا؟ ھل أراد بالفعل السید المسیح  من أتباعھ أن یصلوا ھذه 

الصالة؟ ھل ھذه ھي الصالة الكاملة النھا جاءت من السید المسیح 
نفسھ؟ سنتحدث اللیلة عن الصالة الربانیة مع القس بیتر بندر، راعي 
كنیسة السالم اللوثریة في سیسیكس من والیة ویسكنسن ومدیر معھد 

كونكوردیا للتعلیم المسیحي. أھال وسھال بكم حضرة القس بندر. 
بندر: مرحبا تود، یسرني أن أكون معكم اللیلة. 

ویلكن: لنبدأ بالتحدث عن ھذا الجانب "الكامل" من الصالة الربانیة. 
بما أن الصالة الربانیة تأتي من السید المسیح نفسھ، كما نجدھا في 

الكتاب المقدس، ھل ھي الصالة الكاملة؟  
بندر: أعتقد أنك بالفعل أجبت عن السؤال. ھذه الصالة جاءت من 

الرب یسوع المسیح، ولھذا السببب سمیت "الصالة الربانیة." نحن 
نجد ھذه الصالة في موضعین من العھد الجدید، انجیل متى، الفصل 



السادس أعداد 9- 13 من الموعظة على الجبل، وفي انجیل لوقا، 
الفصل الحادي عشر، أعداد 2-4 . تجدر االشارة الى أن الصالة 

، َعلِّْمنَا أَْن  الربانیة في إنجیل لوقا سبقھا سؤال من التالمیذ: "یَاَربُّ
نَُصلَِّي َكَما َعلََّم یُوَحنَّا تَالَِمیَذه،" فَقَاَل لَھُْم یسوع، «ِعْنَدَما تَُصلُّوَن، 

َماَواِت،" وھكذا دوالیك. بھذه الكلمات التي  قُولُوا: أَبَانَا الَِّذي فِي السَّ
أجاب فیھا یسوع عن سؤال التالمیذ، یعطیھم الكلمات الالزمة لیصلوا 
بھا؛ كلمات الرب نفسھ  الالزمة للصالة. لذلك حین نؤدي الصالة التي 
أعطانا إیاھا الرب، فھي لیست اال الصالة الكاملة ألنھا جاءت من عند 

هللا وھي كلماتھ. 
ویلكن: حضرة القس، كیف ترد على من یقول: "اسمع، أنا أفھم أن 

یسوع أعطى تالمیذه ھذه الصالة، لكن یجب أن تفھمني، ھذه الصالة 
ال یمكن أن ترقى في روحانیتھا الى الصالة التي  تكون منقادة بالروح  

وتأتي من القلب، الصالة العفویة الي أؤدیھا في وقت الحاجة، والتي 
تأتي من داخلي." 

بندر: حسنا، أود ان أشرح نقطتین: أوال، یستطیع المسیحیون أن 
یصلوا بكلمات لیست بالتحدید مثل الصیغة التي في الصالة الربانیة. 
فحین نرنّم المزامیر، نؤدي صلوات أیضا. وحین نبتھل بأدعیة مبنیة 

على كلمة الرب، ھي بالتأكید صلوات.  أما إن تكلم أحد ما بطریقة 
عفویة وترك عواطفھ تقوده فان ھذا ال یعني أن صلواتھ بالضرورة 

أكثر روحانیة من الصالة الربانیة. إن المسیح نفسھ قال في إنجیل 
متى، األصحاح 15 العدد التاسع عشر: " فَِمَن اْلقَْلِب تَْنبُُع األَْفَكاُر 

وِر،  ِرقَةُ، َشھَاَدةُ الزُّ نَى، اْلفِْسُق، السَّ یَرةُ، اْلقَْتُل، الزِّ رِّ الشِّ
التَّْجِدیُف."لذلك، ولكي تكون أي صالة ما صالة روحیة، یجب أن 



تأتي من الروح القدس، والروح القدوس یعمل من خالل كلمة هللا. لقد 
أوضح یسوع ھذا األمر كثیرا فیما قد یسمى صالة رئیس الكھنة 

العظیم في األصحاح 17 من یوحنا. فحین كان یتكلم یسوع مع اآلب، 
في اللیلة التي أسلم فیھا، في یوحنا 17، كان یطلب من اآلب مرارا 

وتكرارا أن یحفظ التالمیذ في الكلمة، الكلمة التي أعطاھم ایاھا. 
المثیرلالھتمام أن الطلبة األولى من الصالة الربانیة: "أبانا الذي في 

السماوات لیتقدس اسمك،" وفي صالة رئیس الكھنة العظیم في یوحنا 
17: 12 یقول یسوع: "حین كنت معھم في العالم كنت أحفظھم في 

اسمك." ثم یضیف یسوع قائالً: "قدسھم في حقك. كالمك ھو حق." 
فھكذا اعتنق التالمیذ االیمان، وھكذا نعتنق نحن االیمان،  بالكلمة 

وروح هللا. وفي أي وقت نستعمل كلمة الرب بإیمان لندعو هللا، تكون 
بالفعل صالة روحیة حقّة. 

ویلكن: ألن الصالة الربانیة تبدأ ب "أبانا الذي في السماوات،" فقد 
تسمى أحیانا بصالة "األبانا." ماذا یعني ھذا أیھا القس بندر؟ 

بندر: ھذا نص غني جداً. یقول مارتن لوثر: "یدعونا هللا بھذه الكلمات 
بلطف لنؤمن بأنھ ھو اآلب الحّق وأننا نحن أبناؤه الحقیقیون، كي 

ندعوه ونطلب منھ بثقة وجرأة مثلما یطلب األبناء األعزاء من أبیھم 
ما یحتاجون." ان الضمیر "نا" یدل على أن المسیح، الذي أعطانا ھذه 
الصالة، التي ھي للمسیحي، ھو أخونا. نحن اعتمدنا في المسیح، نحن 
نؤمن بھ ونثق بھ، ویسوع یشاركنا في عالقتھ مع هللا اآلب ألنھ ھو هللا 
االبن وفي الوقت نفسھ أخونا أیضا، ونحن ننضم الیھ في ھذه الصالة 
الى هللا الذي یدعونا كي نثق بھ كاألبناء األعزاء الذین یثقون بأبیھم.  



ویلكن: إن أول طُلبة نتقدم بھا إظلى أبینا السماوي، مثلما علمنا یسوع، 
ھي "لیتقدس اسمك،" وھي صیغة وعبارة قدیمة. ماذا تعني ھذه 

الطُلبة؟ 
بندر: ان اسم "هللا" في الكتاب المقدس یختصر التعلیم كلھ في كالم هللا 

في الكتاب المقدٍس. نحن نرى ھذا في مواضع كثیرة من سفر أعمال 
الرسل. مثال على ذلك، ان التالمیذ یبشرون باسم یسوع، ویبشرون 

بالتوبة وغفران الخطایا باسم یسوع مثلما علمھم المسیح نفسھ في 
األصحاح 24 من انجیل لوقا. فالتالمیذ كانوا یبشرون بھذا من الكتاب 

المقدس، من العھدین القدیم والجدید. لذلك فان اسم هللا دوما تصاحبھ 
تعالیم من كلمة هللا. وحین یعلمنا یسوع أن نصلي قائلین "لیتقدس 

اسمك،" ھو یعلمنا أن نصلي من اجل الذین یعلموننا كلمة هللا، ومن 
أجل الذین یسمعون كلمة هللا، لكي نعیش حیاتنا وفقا لكلمة الرب، 

ونثق بھا، ولكي نؤمن بتعالیم الرب كلھا. وقد أجاب مارتن لوثر عن 
ھذا السؤال حین قال "اسم الرب تُحفظ قدسیتھ حین تُدّرس كلمة هللا 

بحقیقتھا ونقاوتھا، وحین نعیش نحن كأبناء هللا حیاة قداسة وفقا لكلمة 
الرب." 

ویلكن: اذن الغایة من ھذه الصالة لیس فقط االعتراف بقدسیة كلمة 
الرب، بل بتقدیم التماس حقیقي الى اآلب السماوي، ولیس القول 

ببساطة: "حسنا، نحن نعترف بأنك الھ مقدس‘ وأن اسمك یجب أن 
یبقى مقدسا." 

بندر: ان اسم هللا یتقدس حین تُدّرس كلمة هللا بأمانة، وحین یسمعھا 
الناس ویؤمنون بھا ویثقون بھا ویعیشون وفقاً لھا. فھذه األمور التي 



نصلي من أجلھا في الصالة الربانیة، وھذا ما فعلھ یسوع في صالة 
رئیس الكھنة العظیم حین صلى كي یحفظ هللا التالمیذ في كلمتھ التي 

أعطاھم. 
ویلكن: ھل یمكن أن تشرح لنا في دقیقة االلتماس الثاني الذي علمنا 

ایاه یسوع في قولھ "لیأت ملكوتك؟" 
بندر: ما ھو ملكوت هللا؟ بعض الناس یظنون أن ملكوت هللا على 

األرض ھو مثل أي مملكة أرضیة مبنیة على القوة السیاسیة وغیرھا. 
لكن في العھد الجدید، یأتي ملكوت هللا حین یخلق الرب اإلیمان في 

قلوب وحیاة الناس، وحین ینعم الروح القدس باإلیمان من خالل كلمة 
اإلنجیل. ففي ھذا االلتماس الثاني، "لیأت ملكوتك،" نصلي الى أبینا 
السماوي لكي یعطینا الروح القدس- بنعمتھ- واالیمان بكلمتھ والثقة 

بھا. 
ویلكن: اذن حین نطلب بأن یأتي ملكوت هللا، ھل ھذا یعني أننا 

ببساطة نطلب أن یكون عندنا إیمان، أم أننا نطلب أكثر من ھذا؟ 
بندر: ان مملكة الرب ال تشمل فقط اإلیمان في ھذه الحیاة الدنیا. فنحن 

نصلي أیضا من أجل رجوع المسیح ربنا، مثلما وعدنا، لینقذنا من 
وادي الدموع ھذا، ومن صراعنا مع الخطیئة والموت وسیطرة 

الشیطان، ولیمنحنا االنتصار الكامل الذي حققھ لنا في موتھ على 
الصلیب. 



ویلكن: بعد أن تحدثنا عن االلتماسین األولین من الصالة الربانیة، 
یبدو أن االلتماس الثالث یلّخص ما سبقھ، "لتكن مشیئتك، كما في 

السماء كذلك على األرض." 
بندر: ھذا بالفعل صحیح. لكن اللغة االنكلیزیة ال تنقل المعنى كامال 
مثل اللغة الیونانیة. اذ أن الصیغة اللغویة في الیونانیة تدّل على أن 

الجملة "لتكن مشیئتك، كما في السماء كذلك على األرض،" ھي 
مضافة الى االلتماسین األولین أوملحقة بھما. ما یعني أن االلتماس 
األول في الواقع یعني " لیتقدس أسمك، كما في السماء كذلك على 

األرض،" و" لیأت ملكوتك، كما في السماء كذلك على األرض." ما 
یعني أن یسوع یعلمنا في صالتنا كمسیحیین، من خالل "لتكن 

مشیئتك، كما في السماء كذلك على األرض،" أن نسلك بعكس طبیعتنا 
الخاطئة، وان نطلب من الرب أال یفعل ما نرید، بل أن یطّوع إرادتنا 

لیكون مكانھا إرادتھ ھو، ویعلمنا أن نعیش باإلیمان، مصدقین الوعود 
التي قطعھا في كلمتھ "لیتقدس اسمك،" ونثق بأن الرب سیقیم حكمھ 

في حیاتنا باإلیمان بكلمتھ، "لیأت ملكوتك." إضافة إلى ذلك، نرى أن 
یسوع نفسھ تقدم بااللتماس الثالث في بستان جثسیماني قائال، "لتكن 

مشیئتك، ال مشیئتي." إن الكثیر من الناس یسیئون الفھم ویظنون أنھم 
إن آمنوا بشيء بقوة كافیة، وصلوا على أساس إیمانھم بأن ھذا األمر 
سیتحقق، وإن كان لدیھم إیمان كاٍف، فان هللا سیفعل ما یطلبون منھ. 

لكن االلتماس "لتكن مشیئتك" یعني عكس ھذا تماما. فنحن نطلب من 
الرب ال أن یفعل ما یریده الجسد، بل ما تملي علینا إرادتھ. وإرادتھ  
دوما حسنة ومملوءة بالنعمة، ولو كانت تناقض عقلنا البشري. ونحن 



نرى ھذا واضحا في المسیح. لقد صلى المسیح، وفقا لأللم الذي 
سیتحملھ والعذاب واالنفصال عن اآلب على الصلیب، "یا أبي، إن 

كان ممكنا، فلتعبر عني ھذه الكأس،" لكن یسوع في النھایة یجد 
الراحة في مشیئة اآلب المملوءة بالنعمة، رغم أنھا تعني لھ العذاب 
والموت، ویقول یسوع، "ولكن ال كما أرید أنا، بل كما ترید أنت." 

ونحن نصلي من أجل األمر نفسھ في االلتماس الثالث. 
ویلكن: یبدو ان ھذه الطلبات الثالث تتم سویة بطریقة غیر مباشرة، 
وأن ھناك ثالثة أمور: اسم هللا المقدس، ملكوت هللا، ومشیئة الرب 

المقدسة. ھذه أمور ثالثة لم یكن من الممكن أن نصلي من أجلھا في 
الجسد، لو لم یعطنا ایاھا المسیح.   

بندر: ھذا صحیح، ألن ما یدفعنا إلى الصالة في كثیرمن األحیان 
المشكالت والظروف الصعبة التي نعاني منھا في حیاتنا. لذلك حین 

یعلمنا یسوع  الصالة الربانیة، فھو(المسیح) یخرجنا من أنفسنا الى هللا 
اآلب، الى اسمھ المقدس، والى كلمتھ، والى مشیئتھ في حیاتنا، بدل أن 

نركز اھتمامنا دائما على أنفسنا. 
ویلكن: في االلتماس الذي یلي یعلمنا یسوع أن نطلب خبزنا الیومي. 

وببساطة نقول، "خبزنا كفافنا أعطنا الیوم." أعلم أن الكثیر من 
المؤمنین یعرفون أن ما نطلب ھو أكثر من الوجبات الثالث الیومیة. 

فمالذي نطلبھ ھنا؟ 
بندر: بالتأكید، أنا أتساءل حین أجیب عن أسئلتك ان كان المستمعون 

یطلبون في كل یوم من الرب، لیس فقط أن یرزقھم الطعام والشراب، 
بل یصلّون كي  یؤّمن الرب لھم الملبس والمسكن الذي یتمتع بالتكییف 



أثناء األیام الحارة ویحفظ سیاراتھم من األعطال المیكانیكیة ویبقي 
الطرقات سالكة... الخ. وربما لو كانوا صادقین مع أنفسھم العترفوا 

بأنھم ال یفكرون بھذه األشیاء، وقد تمّر أیام من دون أن یصلوا 
بالتحدید من أجل ھذه األمور. یقول یسوع في موعظة الجبل أن هللا 

"یمطر على األبرار والظالمین." بكلمات أخرى، الرب یعطي الخبز 
الیومي لكل الناس، حتى من دون صلواتنا. اذن لماذا نحن نؤدي ھذه 

الصالة ونقول، "خبزنا كفافنا أعطنا الیوم؟" في الواقع، اننا نصلي 
الى هللا، قبل كل شيء، لیعلمنا الثقة بھ، لیس فقط لنحصل على ما 

وعدنا الرب بھ مما یحفظ حیاتنا وأجسادنا، بل أیضا لنتعلم الثقة بھ 
واالعتماد علیھ، ولنتلقّى ھذه النعم بشكر جزیل، ونحن نعلم أن 

البركات كلھا تأتي من عنده. 
ویلكن: ھذا یذكرني بدراسة قمت بھا حول ما یقولھ المصلح االنجیلي 
مارتن لوثر عن ھذه الطُلبة، "خبزنا كفافنا أعطنا الیوم،" اذ أنھ یعتبر 
أننا نصلي للمزارعین ولمن یؤّمن لنا الخبز والطعام. نحن نصلي من 

أجل الحقول والماشیة والمطر واألشیاء كلّھا التي ال نفكر فیھا عادة 
حین نرى رغیف الخبز على طاولتنا. ما یعنیھ لوثر بقولھ ذاك أن هللا 
وضع األشیاء كلھا في مكانھا مسبقاً، حتى قبل أن تطلب الخبز وتجده 
على طاولتك، ووضع األسباب الالزمة إلنتاجھ وھو في طریقھ إلینا.  

بندر: حقا كان لدى لوثر بصیرة ثاقبة  في كلمة هللا، والواقع أن 
استعمال صیغة الجمع في الطلبات كافة في الصالة الربانیة، "أبانا" 

و"أعطنا خبزنا،"  كما في الطُلبة الخامسة "اغفر لنا خطایانا" یذكرنا 



بقول لوثر. اذ أن التركیز ھنا في الطُلبة الرابعة لیس على الفرد، بل 
على الجماعة المعنیة بإعطاء الخبز الیومي والحصول علیھ . 

ویلكن: باختصار، ھل عندك ما تضیفھ لتفسیر كلمة "الیوم، أو 
"الیومي؟" 

بندر: یوما بیوم أعطنا ما نحتاج الیھ إلقامة أودنا في ھذه الحیاة 
وتحقیق مواعید الرب لنا. كل یوم من دون انقطاع، نصلي في الصالة 
الربانیة من أجل ما وعد بھ الرب. وقد أشار یسوع الى ھذا في تعلیمھ 

للصالة الربانیة في االصحاح الحادي عشر من انجیل لوقا. وربما 
سیكون لدینا فرصة لنتحدث عن ھذا قلیال عما كان یعنیھ یسوع حین 
قال: "اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا یفتح لكم." إذ أن یسوع 

یتحدث ھنا عن المواعید األكیدة التي تعبّرعنھا كلمة هللا في كل طُلبة 
من الصالة الربانیة. 

ویلكن: مازال لدینا بعض الشيء لنقولھ عن الصالة الربانیة، خاصة 
حین نصلي الطلبة الصعبة من الصالة الربانیة، "واغفر لنا ذنوبنا كم 

نغفر للذین أساؤوا إلینا."   
لكن قبل ذلك حدثنا عما كنت ترید اإلشارة الیھ حین تحدثت عن 
"اسألوا تعطوا، أطلبوا تجدوا، اقرعوا یفتح لكم،" من لوقا 11!! 

بندر: لقد قال یسوع ھذا بعد أن أجاب التالمیذ عن سؤالھم: "یا رب، 
علمنا أن نصلّي،" وأعطاھم الصالة الربانیة، مضیفا: "متى صلیتم 
فقولوا: أبانا." ثم یحدثھم یسوع عن الصدیق الذي جاء طارقا باب 

جاره في منتصف اللیل، وأتبعھا یسوع باآلیات، "اسألوا 



تعطوا،اطلبوا تجدوا." وھذه مواعید راسخة قطعھا یسوع في الصالة 
الربانیة؛ مثل غفران الخطایا الذي نصلي من أجلھ في االلتماس 

الخامس، ولیس ھناك أي أدنى شك من أننا سنحصل على الغفران. 
وإن دعونا هللا في الصالة الربانیة كي ینجینا من الشریر، فھو سیفعل 
ذلك بالتأكید. ھذه ھي مواعید یسوع بالتحدید؛ "اسألوا تعطوا، اطلبوا 

تجدوا، اقرعوا یفتح لكم،" وھكذا دوالیك. وھي مواعید راسخة في 
التماسات الصالة الربانیة، ال المواعید التي مثل "أطلب سیارة 

كادیالك وستحصل علیھا." 
ویلكن: لقد ذكرت لتوك االلتماس الخامس؛ "واغفر لنا خطایانا ألننا 

نحن أیضا نغفر لكل من یذنب الینا." لماذا یصوغ یسوع ھذا االلتماس 
وكأنھ غفران متبادل؟  

بندر: یؤكد لنا الرب یسوع المسیح في الصالة الربانیة كلھا، كما 
الحطنا، على أن ھذه الصالة لیست فقط للفرد المؤمن، بل لجماعة 
المؤمنین الذین یجمعھم سویة اإلیمان بغفران الخطایا الذي أنعم بھ 

علینا المسیح نفسھ. فغفران الخطایا ھوالذي یسمح لنا بمخاطبة هللا ب 
"أبانا." إن غفران الخطایا، وفقا لكلمة االنجیل، ھو الذي یحقق تقدیس 
اسم هللا في حیاتنا، ویجلب ویحقق ملكوت هللا في حیاتنا. إن مشیئة هللا 

تتحقق في حیاتنا بسبب اإلیمان والثقة بالمسیح لمغفرة خطایانا، 
ویسوع ھو الذي یعیق ویقّوض خطط الشیطان الذي ال یرید لنا مغفرة 

الخطایا. ولعل مغفرة الخطایا ھو األمر الذي نشك بھ في كثیر من 
األحیان حین نفكر بخبزنا الیومي وحین نمر في أوقات صعبة...الخ. 

وبالطبع، فإن غفران الخطایا وامتناعنا عن تقدیم المغفرة لبعضنا 



البعض بسبب جسدنا الخاطيء ھما أمران یقعان في قلب عالقاتنا 
البشریة. وبما أن الصالة الربانیة بأكملھا تستند على تبنّي هللا لنا 
كأوالده بسبب المغفرة التي قدمھا لنا مجانا بسبب نعمة المسیح 

وحدھا، لذلك علینا أن نغفر للذین أساؤوا الینا من خالص قلبنا ونحسن 
الیھم بكل سرور. في الواقع، نحن نطلب في الصالة الربانیة من هللا 

أال ینظر إلى خطایانا وأال یعرض عن صالتنا بسببھا. ورغم أننا نعلم 
أننا ال نستحق األشیاء التي نطلبھا من الرب، فنحن نصلي طالبین ھذه 
األشیاء كلھا ألننا نعلم أنھ سیمنحھا لنا بنعمتھ وحدھا. لذلك فان إیماننا 

بأننا سنتلقى النعمة التي ال نستحقھا من یده الكریمة، یصبح الدافع 
الذي یحثنا على تقدیم المغفرة إلى الذین یسیئون الینا. 

ویلكن: : االلتماسان األخیران یتصالن ببعضھما البعض: "وال تدخلنا 
في تجربة لكن نّجنا من الشریر."  

بندر: بالفعل، فان أحد أساتذتي في الجامعة، منذ عشرین سنة،  كان 
یحرص حین یؤدي الصالة الربانیة أن یصلي االلتماسین مع بعضھما 

البعض، من دون أن یتوقف بینھما قائال في نفس واحد: "وال تدخلنا 
في تجربة لكن نّجنا من الشریر." وبالطبع، نحن نرید من هللا أال 
یدخلنا في التجارب بل ینجنا من الشریر ویقودنا لنسلك في طرق 

الحق والخالص والبّر. بالفعل، االلتماسان متصالن. إن التجربة من 
الشیطان. والتجربة ھي كل كلمة أو مشیئة أو صوت یضلّنا عن كلمة 

الرب ویبعدنا عن الثقة بھ. ویشرح لوثر ھذا قائال أننا نصلي كي 
یحفظنا الرب ویحمینا ضد إغواءات الشیطان والعالم والجسد، ولكي 

ال ننخدع أوننحرف أو نكفر أو نترك أنفسنا فریسة للیأس والعار 



والرذیلة. ورغم أننا نتعرض لھذه اإلغراءات والھجمات من الشریر، 
إال أننا ھنا نصلي ونتضرع الى الرب لكي نتغلب علیھا ونحقق 
االنتصار. وهللا یعدنا ثانیة قائال: "ومن یطلب یجد." ففي ھذین 

االلتماسین؛ "وال تدخلنا في تجربة لكن نّجنا من الشریر،" مواعید 
الرب التي ستتحقق، حتى قبل أن نطلبھا في الصالة الربانیة. 

ویلكن: إن الخاتمة، أوباألحرى ما یسمى بالخاتمة؛ "ألن لك الملك 
والقوة والمجد الى األبد. آمین،"  ال تؤّدى في بعض المذاھب، التي 

منھا الكاثولیكیة؛ ما ھو السبب؟ 
بندر:  حسناً، ستجد "ألن لك الملك والقوة والمجد الى األبد،" في 

بعض الترجمات مثل ترجمة الملك جیمس للكتاب المقدس في نھایة 
الصالة الربانیة في انجیل متى. والسبب أنھا وردت في  ترجمة الملك 

جیمس ھو ألنھا موجودة في أغلب المخطوطات الیونانیة. بیدأن 
بعض المخطوطات األقدم ال تحتوي على تلك اإلضافة، ویعزو معظم 

العلماء ذلك الى أن اإلضافة كانت نتیجة لتأدیة الصالة الربانیة أثناء 
العبادة بطریقة جماعیة في الكنیسة القدیمة. ما أعنیھ ھو أنھ حین 

كانت الكنیسة تصلي االلتماس؛ "نّجنا من الشریر،" كانت جماعة 
المؤمنین تنضم بعده الى الصالة ، ممجدین هللا ومسبحین الرب 

بقولھم: "ألن لك الملك والقوة والمجد الى األبد. آمین." وھذه جملة 
تعكس بالتأكید العقیدة والالھوت في العھدین القدیم والجدید. 

ویلكن: باختصار، ھل ھناك اي فرق إن لم نضف تلك الجملة إلى 
الصالة الربانیة؟ 



بندر: تستطیع أن تقول "آمین" بعد الدعاء للنجاة من الشریر، أو یمكن 
أن تنھي بالعبارة "ألن لك الملك،" وھذه الجملة بمعنى آخر امتداد 

لعبارة "آمین،" التي تعني "نعم، نعم، سیتحقق ذلك، ومشیئة هللا جیدة، 
ولھ المجد وحده.  

ویلكن: معنا بول من والیة ویسكنسن على الخط. ما ھو سؤالك؟ 
بول: كیف یمكن ألي انسان أن یفكر في كل ھذه األشیاء وھو یؤدي 
الصالة الربانیة؟ أنا أعتقد قطعا بأنھ ال یمكن أن تكون تالوة الصالة 

الربانیة مثل االعتراف بالخطایا والذھاب الى الشخص الذي أسأنا الیھ 
لنتخلص من ذنوبنا. أعتقد أن نصلي من أجل حاجاتنا الیومیة ھو كل 
ما یجب أن نفعلھ. إن تأدیة الصالة الربانیة ال تخلصنا من خطایانا، 

وال تؤّمن حاجاتنا الیومیة، وھي مجّرد قول تكرره الكنیسة كطقس من 
طقوسھا.  

ویلكن: حسنا بول. شكرا لك. ھذا رأي شائع بین الكثیرمن المسیحیین 
الذین یعتقدون أن الصالة الربانیة ھي مجرد تكرار ال ینجینا من 

ذنوبنا وال یؤمن حاجاتنا الیومیة. كیف ترّد على ھذا القول أیھا القس 
بندر؟ 

بندر: أنا أقدر سؤال بول. إن الصالة الربانیة، اذا تُلیت من دون فھم 
وایمان، تصبح مجرد تكرار لقول فارغ من المضمون. أعتقد أنھ من 

أجل ذلك نحتاج ھذا البرنامج اللیلة لنتكلم بصراحة وننطلق في مرحلة 
جدیدة تساعدنا على فھم كلمات یسوع في ھذه الصالة التي علمنا 

ایاھا. فالطریقة األفضل لنفھم عبارات الصالة الربانیة ھي أن نغوص 
في الكتاب المقدس ونتعلم منھ معاني اسم هللا، وملكوت هللا، وكیف أن 



الرب ھو الذي یؤّمن لنا خبزنا الیومي. أما بخصوص غفران الخطایا، 
فإننا ننكر ایماننا بالمسیح ، إن نحن لم نغفر لبعضنا البعض. لذلك ال 

أوافق على القول بأن الصالة الربانیة ال تغطي احتیاجاتنا كلّھا. 
ویلكن: لنتحدث أكثر عن الجانب اآلخر من سؤال المستمع الذي قال: 

" كیف یمكن ألي انسان أن یفكر في كل ھذه األشیاء وھو یؤدي 
الصالة الربانیة؟" كما أضاف المستمع قائال أنھ "تكرار فارغ من 

المضمون." ھل توافق أیھا القس بندر؟ 
    بندر: الجواب الذي یخطر على بالي ھنا ھوالتالي: أن ھذا إن 

صّح، یكون تناقضا مع الذي قالھ یسوع، ألنھ علمنا أن نصلّي بھذه 
الكلمات بالتحدید. لذلك إن رفضنا أن نصلي بھذه الكلمات كي ال 

تصبح تكراراً ألقوال خالیة من المضمون، فان ھذا یؤدي الى تناقض 
واضح مع ما یقولھ الرّب: "متى صلیتم فقولوا؛ "أبانا لذي في 

السماوات، لیتقدس اسمك، لیأت ملكوتك، لتكن مشیئتك." واذا كنّا ال 
نفھم ھذه الصالة، فمن المفروض أن ندرس ونتأمل كلمة هللا في نص 

الصالة ھذه كي نحصل على فھم أعمق وإیمان بكلمات یسوع. 
وبالتأكید، فالصالة الربانیة یمكن أن تُتلى، لیس فقط بحرفیّتھا، كلمة 

بكلمة من البدایة الى النھایة، بل یمكن للمرء أن یصلّیھا ویتوقف عند 
عبارة ما، ویتأمل في معانیھا. وھذا التأمل في كلمة هللا كان یمارسھ 

المسیحیون في القدم، لیتفكروا ویتدبّروا كلمة هللا. 
ویلكن: األخ راندي من مدینة فورت وین لدیھ السؤال التالي: "ھل 
یمكن أن یكون خبزنا الیومي الذي ُذكر في الصالة الربانیة رمزا 

لیسوع المسیح، الذي یصف نفسھ بأنھ خبزالحیاة؟ ھل یمكن أن تعني 



عبارة "خبزنا الیومي" جسد المسیح، حین كسر الخبز في العشاء 
الرباني في تلك اللیلة المھمة جدا، قبل أن یذھب یسوع الى الصلیب؟" 

سؤاالن مھمان! 
بندر: بالتأكید. تقلیدیا، كانت الصالةالربانیة تتلى منذ القرون األولى 
للكنیسة، مقترنة مع العشاء الرباني. یسوع یقول؛ "أنا خبز الحیاة،" 
لذلك حین نتلو الصالة الربانیة في سیاق االحتفال بالعشاء الرباني، 

نحن نصلي كي نتلقى جسدالمسیح ودمھ باإلیمان، وفقا للمواعید 
والفوائد التي یعطیھا المسیح لنا.  

ویلكن:  یبدو أن ھناك معان أعمق مما ترى العین ویستوعبھا العقل 
البشري في الصالة الربانیة! 

بندر: بالتأكید. ھذه طبیعة كلمة هللا. إنھا غنیة وقویة. وكما أشرنا، 
"لیأت ملكوتك،" ھي لیست فقط صالة من أجل الحصول على 

اإلیمان، بل أیضا من أجل أن یعود الرب ثانیة ویخلصنا من وادي 
الدموع ھذا. 

ویلكن: معنا أندي على الھاتف من ویسكنسن ولدیھ تعلیق. 
أندي: الصالة الربانیة وردت في  سیاق سؤال التالمیذ لیسوع عن 
كیفیة الصالة، فأعطاھم خالصة مفادھا؛ "أطلبوا من هللا، وھذا ما 

یتوقع الرب منكم." لذلك أود القول للذین یقولون بأنھا تكرارا فارغ 
المضمون أن ھذه الصالة مجّرد بدایة، وأن الرب یعلمنا كیف نصلي، 

ولیست ھذه الكلمات وحدھا التي نستطیع استعمالھا. 
ویلكن: شكرا آندي. ھل عندك أي تعلبق حضرة القس؟ 



بندر: بالتأكید، وكما أشرت سابقا أن ھذه لیست الكلمات الوحیدة التي 
یستطیع المسیحي أن یصلي بھا. لكن ھناك بعض التبسیط الزائد في 
وصفھ بأنھا تلخیص أو نقاط. أذ ال أعتقد أن ھناك أي حاجة مذكورة 

في الكتاب المقدس  لم تشملھا الصالة الربانیة. 
ویلكن: معنا تشاد على الھاتف. تفضل بسؤالك أو تعلیقك. 

تشاد: كنت أستمع لحدیثكم عن الصالة الربانیة، وأردت أن أعود الى 
ما قالھ الرب؛ "خبزنا كفافنا أعطنا كل یوم،" ألضیف أن ما قلتھ أیھا 

القس بأن یسوع ھو خبز الحیاة یذكرنا بسفر التثنیة حیث نقرأ انھ لیس 
بالخبز وحده یحیا االنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الرب. وكنت 

أتساءل ان كان لدیك أیة أفكار حول ما كان یعنیھ المسیح ھنا: ھل كان 
یسوع یعني الخبز الذي یقیم أودنا فقط، أم كان یعني أیضا أن نعتمد 

علیھ في تأمین حاجتنا الروحیة كل یوم، وذلك من خالل كلمة هللا التي 
یأمرنا بطاعتھا.  

ویلكن:شكرا تشاد. ما رأیك أیھا القس؟ 
بندر: حسنا یا تشاد. ھذه نقطة مھمة جدا. في الواقع، وفي ھذا السیاق، 
فان شعب اسرائیل األول كان یفكر بالتوراة. والتوراة ھي كتب موسى 
الخمسة، لكنھا ال تشمل فقط الشرائع والوصایا، بل أیضا مواعید هللا. 

وكانوا یعتقدون أن التوراة ھي كلمة الحیاة، وأنھم كانوا بالفعل یأكلون 
التوراة. لذلك یسمي یسوع نفسھ في انجیل یوحنا الطریق والحق 
والحیاة؛ واضعا نفسھ مكان التوراة؛ أو طریق الحیاة. وقد اقتبس 

یسوع أثناء تجربة الشیطان لھ المقطع الذي ذكرتھ یا تشاد؛ "أن لیس 
بالخبز وحده یحیا االنسان، بل بكل كلمة من هللا." والواقع أن الصالة 



الربانیة تأخذنا الى ھناك. ان كل التماس فیھا یأخذنا لنغوص أعمق 
وأعمق في كلمة هللا.  

ویلكن: ھل یو ضح لنا یسوع الھدف من الصالة المسیحیة التي 
نصلیھا باسمھ والتي لیست مجرد كلمات بسیطة، مستخدمین الصالة 

الربانیة؟ 
بندر: إن الھدف من الصالة المسیحیة ھو أن ترشدنا الى خارج أنفسنا 

وتوجھنا نحو أبینا السمائي وربنا یسوع المسیح؛ مصدر حیاتنا 
وخالصنا. لكن في أي وقت تأخذنا صلواتنا بعیداً عنھ، ال تكون 

صلوات حقیقیة. 
ویلكن: قد یقول قائل: "أنا لم أصل ھذه الصالة لسنوات خلت. ربما 
أعرف مقطعا منھا. لماذا یجب علي أن أبدأ بتالوتھا اآلن في حیاتي 

الروحیة؟" 
بندر: أقول لھذا القائل المزعوم: علیك أن تصلي الصالة الربانیة ألنك 

مسیحي، والمسیح أعطى ھذه الصالة للمسیحیین كھدیة. إن كان ھذا 
النص ھو توجیھاتھ لنا للصالة، وھي الصالة الوحیدة التي أعطانا 

ایاھا، فیبدو لي أنھا مھمة جدا، وھي تتضّمن دروسا یرید یسوع أن 
یعلمنا إیاھا، وال نستطیع أن نفھمھا إال بكلماتھا والتأمل في معانیھا 

التي تأخذنا الى أعماق مواعیده في الكتاب المقدس.  
ویلكن: اذن التالمیذ سألوا الرب یسوع سؤاال بریئاً؛"علمنا أن 

نصلّي،" فأعطاھم الصالة الربانیة. ویسوع یقول: "متى صلیتم 
قولوا..." وال أعتقد أننا نستطیع أن نأتي بأحسن من ھذه. قد یعتقد 



البعض أنھم یستطیعون أن یأتوا بأحسن من الصالة الربانیة. لكن 
لنفكر ولو للحظة. ھل نستطیع أن نأتي بأحسن من ھدیة المسیح نفسھ؟ 

یسوع ھو الطریق الى اآلب، وھو الذي صالح اآلب معنا  بموتھ 
وقیامتھ. یسوع ھو الذي یرینا اآلب. وحین یعلمنا كیف نصلي الى 

اآلب بكلمات بسیطة، أعتقد أننا یجب أن نقّر ونعترف بأننا لن نأتي 
بكلمات أفضل لمخاطبة أبانا السمائي. ھذه الكلمات مشبعة بالمواعید 

ألنھا تنضح بالمسیح نفسھ. ھذه الكلمات ملیئة بكل ما وعد هللا باعطائھ 
لنا؛ نحن أبناء اآلب السمائي، الذي تبنّانا بسبب ابنھ الوحید یسوع 

المسیح الذي عاش ومات من أجلنا. لذلك حین ندعو هللا في الصالة 
الربانیة نحن ال نفعل أكثر من أن نتقدم بمواعید الرب (من خالل ھذه 

الصالة) في المسیح. أبانا السمائي یحب أن یسمعنا نصلي مواعیده. 
واآلب یستجیب لنا من أجل یسوع المسیح. كان معكم تود ویلكن. ھنا 

"قضایا، الخ." 


