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مقدمة

اأ�سك يف اأن هناك م�سيحيني كثريين ال يعرفون اأن اهلل هو ثالثة اأقانيم – 
االآب واالبن والروح القد�س. لكن رمبا ال يفهم كل امل�سيحيني اأهمية اأن يكون 
الثالوث.  لعقيدة  الكامل  الكتابي  االأ�سا�س  يفهمون  وال  االأقانيم،  مثلث  اهلل 
ومع ذلك، تعرف الغالبية العظمى - بطريقة ما - اأن اإلهها احلي هو »ثالثة 

يف واحد«. 

االأقنوم  ي�سف  اأن  ميكنه  العامل  اأنحاء  جميع  يف  موؤمن  كل  اأن  اأظن  كما 
الثاين - اأي االبن - ب�سيء من التف�سيل. فهم يعرفون من هو، وماذا فعل من 

اأجلهم. باإمكان اأي منهم اأن يتحدث عنه ببع�س الدقة ل�سخ�س غري موؤمن. 

االنت�سار عن  وا�سعة  نه�سًة  االأخرية  ال�سنوات  �سهدت  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة 
االأقنوم الثالث، حيث بداأ املوؤمنون يف كل كني�سة يقدِّرون ويختربون ب�سورة 
متزايدة االأقنوم املميز واخلدمة املميزة للروح القد�س. رمبا يجاهد كثريون 

يف و�سفه لكنهم يعرفون ماذا يفعل. 

معظم  اأن  يبدو  االأول.  باالأقنوم  يتعلق  فيما  متاًما  يختلف  الو�سع  لكن 
املوؤمنني اليوم يخلطون بني اهلل مثلث االأقانيم واهلل االآب. يعرف هوؤالء اأن 
اهلل هو االآب لكنهم يجدون �سعوبًة يف التفريق بني االأبوة العامة هلل القدير 
والطبيعة اخلا�سة واخلدمة اخلا�سة هلل االآب. مما يدل على اأن اهلل االآب اأ�سبح 

بطرق �ستى االأكرث جتاهاًل بني االأقانيم الثالثة. 

اإن احلركة االإجنيلية هي حركة ي�سوع، واأن احلركة اخلم�سينية هي  يقال 
حركة الروح واأن الرتاث التقليدي هو حركة االآب. لكن الو�سع ال ينبغي اأن 
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يكون هكذا؛ الأن كل فرع من فروع الكني�سة يجب اأن يكون ممتلًئا مبوؤمنني 
يعرفون االآب. 

اإن الق�سد من كل �سيء فعله االبن والزال يفعله هو اأن نعرف االآب. وكل 
االآب ومن  العي�س يف حم�رض  ننا من  اإمنا يفعله كي ميكِّ الروح  �سيء يفعله 
التمتع برفقة حميمية معه. ولالأ�سف ال�سديد ي�سبح موت امل�سيح بال معنى 
اإن مل نعرف االآب واإن مل نعرف معنى اأن نكون اأبناًء له يف هذا العامل.         

اأن  اال�سـتعداد  لديهـم  الذين  للموؤمـنني  ا  خ�سيـ�سً ه  موجَّ الكتاب  هـذا 
لدرا�سة  املجال  يف�سحوا  واأن  جانًبا،  اهلل  عن  ال�سخ�سية  اأفكارهم  ي�سـعـوا 
كلمة اهلل واكت�ساف اإعالن اهلل عن نف�سه. اإننا بحاجة اإىل اكت�ساف ما يقوله 
اأي  االأول،  االأقنوم  عن  يعلنه  وما  هلل،  العامة  االأبوة  عن  املقد�س  الكتاب 

اأقنوم االآب. 

بها كي  ت�ستعني  اأن  التي ميكنك  االإ�سافية  التعليمية  املواد  هناك بع�س 
�سيف  �سل�سلة  دار�سي  كتيب  مثاًل  هناك  الكتاب.  لهذا  درا�ستك  من  ت�سهل 
الروح )Sword of the Spirit Student’s Handbook( وكذلك املوقع 
االإليكرتوين )www.swordofthespirit.co.uk(. �ستجد يف الكتيب مر�سًدا 
اأ�سئلًة  �ستجد  كما  الكتاب.  ف�سول  من  ف�سل  كل  يغطي  ا  تكميليًّ ا  تعليميًّ
االختبارات  املزيد من  للمناق�سة واختبارات ق�سرية. ميكنك احل�سول على 
ا ويب تول  واالأ�سئلة عندما ت�سجل باال�سرتاك على موقع ال�سل�سلة. هناك اأي�سً
)web tool( وهو عبارة عن ن�س الكتاب م�ساًفا اإليه روابط لكل الن�سو�س 
اإىل مواد تعليمية مرئية وم�سموعة �ساملة.  الواردة به، باالإ�سافة  الكتابية 
ت�ساعدك هذه املواد االإ�سافية على اختبار فهمك ملا خرجت به من الكتاب 

وتعاونك على تطبيقه.       
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وميكنك اأن ت�ستخدم الكتيب للدرا�سة يف جمموعات �سغرية. كما ميكنك اأن 
تختار يف روح ال�سالة بع�س اأجزاء الكتاب التي تنطبق اأكرث من غريها على 
جمموعتك. وهذا يعني اأنك �ست�ستخدم اأحياًنا مادة الكتاب كله و�ست�ستخدم 
يف اأحيان اأخرى بع�س االأجزاء ال�سغرية فقط، ولتكن منقاًدا دائًما باحلكمة 
والب�سرية الروحية. وميكنك ت�سوير اأي جزء من اأجزاء الكتاب وتوزيعه على 

اأفراد املجموعة التي تقودها.  

و�سالتي بعد اأن تنتهي من درا�سة هذا الكتاب هي اأن يكون لك فهم اأف�سل 
ال�سم وطبيعة اهلل مثلث االأقانيم، وفهم اأعمق لالأقنوم االأول هلل. كما اأ�سلِّي اأن 

تتمتع باحلرية الرائعة الأبناء وبنات »اأبا« هذا االآب ال�سماوي الرائع.  

كولن داي      
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اجلزء األول

من هو اهلل؟

ال يحاول الكتاب املقد�س اأبًدا اأن يثبت اأن اهلل موجود. كل ما يفعله الكتاب 
هو اأنه يف�رض ويوؤكد على حقيقة وجود اهلل باعتبارها حقيقة ظاهرة تثبت 
اأو  هو  اهلل وملاذا  دائًما من هو  ي�رضح  املقد�س  الكتاب  لكن  نف�سها.  وتوؤيد 

كيف هو. 

يو�سح الكتاب املقد�س يف ن�سو�س مثل )مزمور14: 1( اأن هناك بع�س 
النا�س الذين ينكرون وجود اهلل. لكنه يرف�س اإنكارهم معتربه »حماقة«. اإن 
ا وظاهرة  حقيقة وجود اهلل بالن�سبة للكتاب املقد�س هي حقيقة وا�سحة جدًّ

ا لدرجة اأنه ال ي�ستطيع اأحد اأن ينكرها �سوى »االأحمق« وحده.  جدًّ

اأ�سا�س الكثري من الفكر احلديث، وال�سفة  وهذه »احلماقة« هي يف الواقع 
املميزة لع�رضنا. لكن يجب اأن ندرك اأن الكثري من املعتقدات احلديثة مثل 
جمرد  ولي�ست  غيبية  معتقدات  هي  االإن�سانية«  و»النزعة  االإحلاد«  »حركة 
تظهر  مل  اإنها  حيث  روحي؛  م�سدر  املعتقدات  لهذه  خال�سة.  فكرية  اأبنية 

نتيجًة لتفكري مو�سوعي جمرد. 

اإثبات وجود اللـه:   
ال ميكننا اإثبات اأو نفي وجود اهلل باحلجج الفل�سفية اأو البحث العلمي. لكن 
الذي نقبله باالإميان.  الروحي  االإعالن  اأن نعرف عن اهلل من خالل  ميكننا 

ومع ذلك ال ينبغي اأن يكون اإمياننا بال عقل اأبًدا. 
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معرفة اآلب

قدم املفكرون امل�سيحيون على مدار القرون اأربعة براهني فل�سفية رئي�سية 
لكن  اهلل.  وجود  »اإثبات«  الرباهني  هذه  من  الق�سد  يكن  مل  اهلل.  وجود  عن 

هدفها هو تو�سيح اأن اإمياننا به هو اإميان منطقي وعقلي.  

الربهان الكوين . 1
و�سع الالهوتي »توما االأكويني« يف القرن الثالث ع�رض اأول واأقدم �سورة 
من احلجة الكونية. تقول هذه احلجة اإن طبيعة وجود العامل اأو »الكون« نف�سه 

لية« اأو اإىل خالق اأح�رض هذا الكون اإىل الوجود.   ت�سري اإىل »علة اأوَّ

الربهان الغائي  . 2
اإىل  ي�سري  الكون  وق�سد يف  وت�سميم  »غاية«  اإن وجود  احلجة  تقول هذه 
يف   )William Paley( بايل  وليم  و�سع  �سممه.  مبدع  مهند�س  اأو  خالق 
ا ُيعَرف با�سم »�سانع �ساعة احلائط«  بداية القرن التا�سع ع�رض ت�سبيًها قيا�سيًّ
يقول فيه اإن تعقيد ت�سميم �ساعة احلائط يحتم وجود �سانع لها. هذا الت�سبيه 

القيا�سي الذي و�سعه بايل هو اأ�سهر �سورة من �سور الربهان الغائي.     

الربهان الأخالقي . 3
كانط«  »اإميانول  االأملاين  الفيل�سوف  با�سم  عادًة  الربهان  هذا  يرتبط 
الب�رض  لدى  االأخالقي  احل�س  اإن  الربهان  هذا  يقول   .)Immanuel Kant(

لنا م�سوؤولية اأفعالنا.  ي�سري اإىل وجود حاكم اأخالقي للكون يحمِّ

الربهان الوجودي    . 4
 .)Anselm( »قاد هذا الربهان يف القرن احلادي ع�رض املفكر امل�سيحي »اإن�سلم
تقول هذه احلجة اإن اهلل »هو من ال ن�ستطيع تخيل وجود �سيء اأعظم منه«. وت�سيف 
اأن املفهوم االإن�ساين وا�سع االنت�سار عن وجود اهلل هو دليل على حقيقة وجوده.   



من هو اهلل؟
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ال تثبت اأي من هذه الرباهني وجود اهلل. لكن قيمتها عظيمة وب�سفة خا�سة 
بالن�سبة  الرباهني  هذه  اأهمية  تكمن  تطويرها.  مت  واإن  بعمق  فهمناها  اإن 
للموؤمنني يف كونها تو�سح اأن االإميان باهلل يتوافق مع العقل واملنطق واأنه 

�ًسا اأو اعتقاًدا ينايف العقل.  لي�س فكًرا م�سوَّ

للكون،  الطبيعي  التف�سري  مع  ينحازون  ما  عادة  والالاأدريني  امللحدين  لكن 
وي�ستبعدون اأي فكر ينادي بوجود اأمور فوقية. يقول هوؤالء اإن الكون يجب اأن ُيف�رضَّ 
يف اإطار املنطق والتجربة االإن�سانية الطبيعية وحدهما. كما يرون اأن تلك امل�سماة 
اإثباتات فل�سفية لوجود اهلل هي اإثباتات غري مقنعة. ال يوجد مكان لالإعالن االإلهي 

يف نظرتهم لالأ�سياء، وبالتايل، يرف�سون كل ما يقوله الكتاب املقد�س.  

لكن االإعالن االإلهي هو الو�سيلة التي نعرف اهلل من خاللها، وبدونه ال يبقى 
لدينا �سوى اأن نخمن من هو كما نفهم من )اأيوب11: 7( و)1كورنثو�س1: 21(. 
هنا يظهر االإميان يف امل�سهد. واالإميان هو امَلَلكة املعطاة لنا من اهلل والتي 
ناأخذ بها اإعالن اهلل وندخل يف عالقة مع الواحد الذي هو حقيقة الكون املطلقة 

وم�سدر احلق نف�سه.   

معرفة اللـه:   
يو�سح لنا الكتاب املقد�س با�ستمرار من هو اهلل عندما يعلن عن طبيعته 

و�سخ�سه. لكن من املهم اأن نفهم كيف يحدث هذا االإعالن.

لكنه  الفل�سفي،  التعريف  منطلق  من  اهلل  عن  املقد�س  الكتاب  يتحدث  ال 
يقدِّمه باعتباره اخلالق احلي املحب الذي يرغب يف اأن تكون له عالقة حية 
�سخ�سية مع الب�رضية ال�سائعة. وبداًل من اأن يتحدث الكتاب املقد�س عن اهلل 
بتقدمي حقائق جمرَّدة عنه، يتحدث عنه يف �سياق عالقات مع اأنا�س عاديني. 
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معرفة اآلب

الكتاب املقد�س بالفعل على بع�س الت�رضيحات االفرتا�سية عن  يحتوي 
اهلل. على �سبيل املثال يقول الكتاب اإن اهلل حمبة واإن اهلل نور. كما ي�ساعدنا 
املثال،  �سبيل  على  اهلل.  عن  افرتا�سية  حقائق  تكوين  على  الكتابي  الوحي 

ميكننا اأن نفهم اأن اهلل كلي القوة وكلي املعرفة. 

لكن يجب اأن نتذكر اأن �سوق اهلل العظيم هو اأن يعرفه النا�س ولي�س فقط اأن 
يعرفوا عنه. وعلى الرغم من اأن الهدف من هذا الكتاب هو اأن نفهم التعاليم 
الكتابية عن من هو اهلل، اإال اأننا يجب اأن ن�سعى نحو معرفته يف اإطار عالقتنا 
ال�سخ�سية معه. كما يجب اأن يكون هدفنا من معرفة ما يقوله الكتاب عن اهلل 
هو اأن نحبه بعمق اأكرث واأن نتبعه عن قرب واأن نعرفه ب�سورة اأكرث حميمية. 

�سبيل  على   )139 )مزمور  يف  العالقة  خالل  من  »االإعالن«  فكرة  نرى 
املثال. ميكننا القول اإن هذا املزمور يو�سح اأن:

اهلل كلي املعرفة – تو�سح )االأعداد 1–6( اأن اهلل يعرف كل �سيء.  ♦
اهلل كلي احل�سور – تعلمنا )االأعداد 7–12( اأن اهلل يوجد يف كل مكان.  ♦
اهلل كلي القدرة – تتحدث )االأعداد 13–16( عن قوته وقدرته.  ♦
اهلل قدو�س – ت�سري )االأعداد 17–24( اإىل قدا�سته.  ♦

لكن التعبريات اال�سطالحية مثل »كلي املعرفة« و»كلي القدرة« هي تعبريات 
ال   .)139 لـ)مزمور  احلقيقي  املعنى  لنا  تو�سح  كي  ا  جدًّ وجمردة  ا  جدًّ جافة 
يهدف كاتب املزمور اإىل تعريف اهلل ب�سورة افرتا�سية عندما ي�سفه باأنه كلي 
املعرفة، لكنه يعلن فرًحا اأن اهلل يعرف عنه كل �سيء. كما ال يحاول اأن ير�سي 
تلك احلقيقة املجردة باأن اهلل كلي احل�سور، لكنه يبتهج اإذ اأن اهلل معه يف كل 
مكان. اإن االإعالن عن �سخ�س اهلل يف )مزمور 139( هو اإعالن �سخ�سي عملي 
مبا�رض قائم على عالقة كاتب املزمور معه، فالكاتب ال ميتلك جمرد حقائق 

عن اهلل لكنه يعرفه معرفًة عميقًة وحميميًة. 



من هو اهلل؟
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بينما نتاأمل مًعا يف التعاليم الكتابية عن اهلل وخا�سة عن االأقنوم االأول، علينا 
ر اأنف�سنا دائًما باأننا ال نتناول حقائق جمردة عن اإله نظري. لكننا ننظر  اأن نذكِّ
ننا من بناء عالقة عميقة حية �سخ�سية مع اأبينا ال�سماوي.  يف الطرق التي متكِّ

�صخ�ص اللـه و�صفاته:                    
التعاليم عن طبيعة اهلل و�سفاته.  الكتاب املقد�س على ثروة من  يحتوي 
التعاليم.  هذه  على  مب�سطة  عامة  نظرة  بتقدمي  الف�سل  هذا  باقي  يف  نقوم 
حمددة.  عنا�رض  اإىل  مادته  مت  ُق�سِّ وا�سًحا،  الف�سل  حمتوى  يكون  ولكي 
لكن اهلل هو كل هذه االأ�سياء مًعا يف ذات الوقت، حيث تتداخل كل �سفاته 
وتت�ساوى يف االأهمية. يقع بع�سنا يف اخلطاأ عندما ين�سب اأهميًة اأكرب ل�سفة 

ما مقارنًة ببقية ال�سفات اأو يقلِّل من �ساأنها. 

اللـه �رسمدي   
»�رضمدية« اهلل هي الفكرة الكتابية االأ�سا�سية عن اهلل. ويتعلق فهمنا ال�سحيح 

ل�سخ�س اهلل على فهمنا وتقديرنا لالأمور املرتتبة على طبيعته ال�رضمدية. 

تنطوي كلمة »�رضمدي« على حقيقتني عن �سخ�س اهلل. �رضمدية اهلل تعني 
اأنه لي�ست له بداية ولي�ست له نهاية. فهو نف�سه م�سدر الزمن واملادة، م�سدر 
احلياة والوجود. وعلى الرغم من اأن اهلل يعطي اأبناءه هبة احلياة االأبدية، اإال 

اأن اأبديتنا تختلف عن اأبديته؛ اإذ اأن اأبديتنا لها بداية. 

نرى هذا اجلانب الذي »يتخطى الزمن كما نعرفه« من طبيعة اهلل ال�رضمدية 
يف مقاطع مثل )تكوين21: 33( و)تثنية33: 27( و)مزمور48: 14 و90: 
على  قادر  اهلل  اأن  من  الرغم  وعلى   .)15 و57:   28 و)اإ�سعياء40:   )2–1
د بتتابع الزمن وتعاقبه. �رضمدية  التوا�سل يف »اإطار الزمن«، اإال اأنه غري مقيَّ
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ا اأنه ال يتغري؛ الأن التغري يرتبط بالزمن ويحدث داخل اإطاره  اهلل تعني اأي�سً
كما نعرفه هنا على االأر�س. وهذا يعني اأن »عدم التوقف عن الوجود« و»عدم 
التغيري« هما معنيان مت�ساويان وغري منف�سلني لكلمة »�رضمدي«. نرى هذه 
الطبيعة غري املتغرية ل�رضمدية اهلل يف ن�سو�س مثل )1�سموئيل15: 29( 

و)مالخي3: 6( و)يعقوب1: 17(. 

اأن امل�سيحيني ي�ستخدمون كلمة »�رضمدي«  اإىل  ا  اأي�سً اأن ن�سري هنا  يجب 
كتعبري خمت�رض ي�سري اإىل اأن اهلل يتخطى كل �سيء واأنه م�سدر كل �سيء. 

اللـه غري حمدود                 
على  تدل  ال�رضمدية  اهلل  فطبيعة  حمدوديته،  عدم  عن  اهلل  �رضمدية  تنم 
اأنه غري مقيَّد بحدود  الزمان، وتدل ال حمدوديته على  اأنه غري مقيَّد بحدود 
املكان. ال يعرف اهلل اأي حدود كما نرى على �سبيل املثال يف )1ملوك8: 27( 
و)مزمور147: 5( و)اأيوب11: 7–9( و)اإ�سعياء55: 8–9( و)رومية11: 33(. 

ومعرفته  وعطاوؤه  وقوته  – حمبته  اهلل  اإن كل جانب من جوانب طبيعة 
وخال�سه وهكذا – يجب اأن يتواجد ب�سورة �رضمدية وال حمدودة. والأن اهلل 
ال يتوقف عن الوجود، والأنه ال يتغري، فيجب اأن تكون لكل �سفاته ولكل �سيء 
الأننا  احلقيقة  نفهم هذه  اأن  ال�سعب  قدرة �رضمدية وال حمدودة. من  يفعله 
نحن اأنف�سنا مقيَّدون بالزمان واملكان. لكن من املهم اأن نتذكر �رضمدية اهلل 

عندما نتاأمل يف كل جانب من جوانب طبيعته. 

اإن كل �سيء ندر�سه يف هذا الكتاب عن اهلل االآب اإمنا هو �رضمدي وال حمدود 
ال يتوقف عن الوجود وال يتغري. يجب اأن متنحنا هذه احلقيقة اإمياًنا اأعظم 

وحتثنا على �سجود اأعمق.  
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اللـه ل يفنى       
ا »يتخطى«  اأي�سً الزمان واملكان الأنه خلقهما، فهو  اأن اهلل »يتخطى«  كما 
احلياة؛ الأنه خلق احلياة نف�سها وخلق كل �سكل من اأ�سكالها – ماعدا حياته هو 
ف اهلل على ت�سبيهات  بالطبع. تنطوي العديد من الكلمات التي ن�ستخدمها لَن�سِ
ترتبط بالزمان واملكان واحلياة. وعلى الرغم من اأن بع�س هذه الت�سبيهات ال 

تو�سح طبيعته ال�رضمدية اإال اأنها ت�ساعدنا على فهم طبيعته االإلهية. 

بها طبيعته  نفهم  �سهلة كي  الأن هذه طريقة  لالأبد«  يوجد  »اهلل  اإن  نقول 
ال�رضمدية. ون�سفه باأنه »اإله عظيم ومتعال« الأن هذا الو�سف ي�ساعدنا على 
فهم طبيعته الالحمدودة. لكن احلقيقة الكاملة هي اأن اهلل هو قبل كل االأ�سياء 

املخلوقة بل ويتعداها: الزمان واملكان واملادة واحلياة. 

التعبريات  هذه  الأن  احلي«  »االإله  وندعوه  يحيا«  »اهلل  اإن  ا  اأي�سً نقول 
املجازية ت�ساعدنا على االحتفاء ب�سخ�سه احلي املحيي. لكن هذه التعبريات 
جمرد حماوالت اإن�سانية باهتة لت�ساعدنا على فهم اأبدية اهلل املهيبة العجيبة. 

وعندما نتحدث عن خلود اهلل، ال نق�سد بذلك اأنه لن ميوت اأو اأنه ال ميكن اأن 
ميوت. لكن خلود اهلل يعني اأنه »لي�س فانًيا« اأي اأنه »قبل احلياة وفوق احلياة«. 
اإىل  »حي  مثل  تعبري  خالل  من  اهلل  وجود  عن  يتحدثون  الذين  املوؤمنني  على 
ا قا�رًضا. رمبا نكون اأكرث دقة اإن  االأبد« اأن يدركوا اأنهم ي�ستخدمون ت�سبيًها ماديًّ
فكرنا يف وجود اهلل من منطلق اأنه »م�سدر كل احلياة« ولي�س فقط من منطلق 
احلياة.  يخلق  اأن  قبل  االأزل  منذ  موجوًدا  كان  الأنه  ميوت  لن  اهلل  »حي«.  اأنه 

وخلوده يعني اأكرث بكثري من جمرد املعنى الذي حتمله عبارة »حي لالأبد«. 

احلقيقة الكاملة هي اأنه ال يوجد �سيء على االإطالق هو م�سدر هلل ي�ستمد 
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منه حياًة اأو عوًنا، ف�سخ�سه هو م�سدر املكان واحلياة والزمان وهو املعطي 
خارج  ل�سيء  بوجوده  يدين  وال  بذاته،  ُمكَتٍف  اهلل  اإن  االأ�سياء.  لهذه  االأزيل 

ذاته. اإن اهلل بب�ساطة »ال يفنى« )1تيموثاو�س1: 17 و6: 16(. 

اللـه ُمتَعال
احلقيقة  عن  للتعبري  ُت�ستخدم  التي  االإجنليزية  الكلمات  من  العديد  هناك 
اأنه ُمنزَّه عن كل �سيء يف  الكتابية القائلة باأن طبيعة اهلل ال�رضمدية تعني 
»ُمَتعال«  اأي   )transcendent( كلمة  املثال  �سبيل  على  هناك  الوجود. 
هذه  طبيعته.  ملحدودية  خا�سع  وغري  املادي  الوجود  فوق  كائن  مبعنى 
الكلمة االإجنليزية م�ستقة من الفعل الالتيني )transcendere( الذي يعني 
واأنه  ا عن متناولنا  اأن اهلل بعيد جدًّ »يرتقي فوق« وهو ينطوي على معنى 

ا واأنه اأعلى من كل اخلليقة.  فوقنا بكثري جدًّ

من  م�ستقة  كلمة  وهي  »مرتفع«  اأي   )exalted( باأنه  ا  اأي�سً اهلل  يو�سف 
ا تنطوي على معنى  الكلمة الالتينية )altare( التي تعني »عاٍل«. وهي اأي�سً

اأن اهلل فوقنا وفوق كل الكون. 

كثرًيا ما ي�سري الكتاب املقد�س اإىل اهلل با�سم »اإيل عيلون« اأي »اهلل العلي« 
للداللة على طبيعته التي تتخطى كل الوجود وتتعاىل فوقه. نرى ذلك على 
 )8 و)تثنية32:   )16 و)عدد24:   )22–18 )تكوين14:  يف  املثال  �سبيل 
و)2�سموئيل22: 14( و)مزمور7: 17 و21: 7 و50: 14 و78: 17 و83: 18 

و92: 1 و107: 11( و)اإ�سعياء14: 14(. 

غالًبا ما يحثنا الكتاب املقد�س على ال�سجود هلل الأنه متعال فوق كل �سيء. 
نرى ذلك على �سبيل املثال يف )نحميا9: 5( و)مزمور47: 2 و92: 8 و97: 9(. 
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ا اإىل مكانة اهلل املرتفعة، لكنه يو�سح يف الوقت  ي�سري )اإ�سعياء57: 15( اأي�سً
نف�سه اأنه ال يجب اأن نغايل يف التاأكيد على هذه ال�سفة؛ الأن اهلل غري حمدود 
فهو فوق كل �سيء لكنه يف الوقت نف�سه موجود اإىل جانب كل االأ�سياء.             

اللـه روح
الالحمدودة  ال�رضمدية  املتعالية  اهلل  طبيعة   )24 )يوحنا4:  يلخ�س 
اأننا ال ندركه  والتي ال تفنى يف جملة ق�سرية هي »اهلل روح«. وهذا يعني 
)يوحنا1: 18(  املثال يف  �سبيل  على  ذلك  نرى  املادية.  الب�رضية  بحوا�سنا 

و)1تيموثاو�س1: 17 و6: 15–16(. 

مادية.  بطريقة  نلم�سه  اأو  ن�سمعه  اأو  نراه  اأن  ميكن  فال  روح،  هو  اهلل  الأن 
بالطبع يتحدث معظم امل�سيحيني عن »�سماع« اهلل و»مل�سه«. لكنهم عندما 
يقولون ذلك فهم ي�ستخدمون لغًة ماديًة بطريقة جمازية لي�سفوا �سعورهم 

�س على االإميان.  الروحي املوؤ�سَّ

والأن اهلل روح، ال ميكننا اأن نراه بعيوننا اأو ن�سمعه باآذاننا. لكننا نعرفه 
ر النا�س دائًما باأن اهلل روح واأن نو�سح  باأرواحنا باالإميان. من املفيد اأن نذكِّ
لهم بالتايل اأن اختبارنا له هو اختبار روحي. رمبا تكون الكلمات املادية 
مثل »ي�سمع« و»يرى« ذات فائدة. لكنها كذلك فقط بالن�سبة ملن يفهمون اأنها 

جمرد تعبريات جمازية ولي�ست حرفية. 

اللـه واحد ولي�س اآخر 
ي�سك البع�س يف اأن �سعب اإ�رضائيل القدمي كان �سعًبا موحًدا، اأي يوؤمن باإله 
واحد. يقول هوؤالء اإن بع�س ن�سو�س العهد القدمي ت�سري اإىل اأن االإ�رضائيليني 
القدماء كانوا يوؤمنون اأن ال�سعوب االأخرى لها اآلهتها على الرغم من اأن يهوه 



18

معرفة اآلب

هو االإله االأعلى. اإذا كانت هذه حقيقة، فهذا يعني اأن االإ�رضائيليني القدماء 
مل يكونوا موحدين لكنهم كانوا موؤمنني باإله واحد من بني اآلهة كثرية؛ اأي 

يوؤمنون باإله واحد ي�ستحق العبادة على الرغم من وجود اآلهة اأخرى.

ب�سيغة  »اآلهة«  اإىل  ت�سري  التي  القدمي  العهد  يف  الن�سو�س  من  العديد  هناك 
اجلمع. على �سبيل املثال )خروج20: 3( و)تثنية10: 17 و13: 2( و)مـزمور82: 
6( و)دانيـال2: 47(. لكـن مـن املـهـم اأن نـالحـظ هنـا اأن هـذه الن�سـو�س تتحدث 
�سبيل  على  )2ملوك19: 18(  يقول  اآلهة.  اإنها  يقال  اأ�سنام  اأي  كاذبة  اآلهة  عن 
املثال: »ودفعوا اآلهتهم اإىل النار والأنهم لي�سوا اآلهة بل �سنعة اأيدي النا�س خ�سب 

وحجر فاأبادوهم«. كما يعلن )مزمور96: 5( »الأن كل اآلهة ال�سعوب اأ�سنام«. 

من املهم اأن نالحظ اأن العهد القدمي ال يقول اإن عبادة اإله واحد من بني اآلهة 
متعددة هي العبادة ال�سحيحة. لقد فهم االإ�رضائيليون بالتدريج اأن يهوه هو 
االإله الواحد احلقيقي ولي�س �سواه، واأن اآلهة االأمم االأخرى لي�س لها اأي وجود. 
اآلهة يقدمون  اإن النا�س غالًبا ما يخرتعون الأنف�سهم  يقول الكتاب املقد�س 
واالأر�س.  ال�سماء  اإله  هو  يهوه  حقيقية.  اآلهة  لي�ست  هذه  لكن  ال�سجود.  لها 
 )11 و)خروج18:   )7  ،3 )تكوين24:  مثل  ن�سو�س  يف  احلقيقة  هذه  نرى 
و)تثنية4: 34–35 و6: 4 و7: 9 و10: 17( و)ي�سوع2: 11( و)2 اأخبار2: 
5–6( و)عزرا 5: 11–12 و6: 9–10 و7: 12، 23( و)نحميا1: 4–5 و2: 4، 

20( و)اإ�سعياء54: 5( و)اإرميا10: 10–11( و)دانيال2: 47(. 

هناك  االآلهة:  بتعدد  يتعلق  فيما  الو�سوح  كل  وا�سح  املقد�س  الكتاب  اإن 
اإله واحد ولي�س �سواه. وعندما ندرك طبيعة اهلل املتعالية ال�رضمدية اخلالدة، 
فقط  واحد  اإله  اإال  هناك  يكون  اأن  اآخر. ال ميكن  اإله  لي�س  اأنه  لنا  ف�سيت�سح 

متعال �رضمدي. ولي�س هناك احتمال لوجود ثاٍن مثله. 
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اللـه كلي احل�ضور 
لي�س  اهلل  �سفات  من  فقط  واحدة  �سفة  على  الرتكيز  اإن  �سبق  فيما  قلنا 
ب�سواب. ورمبا يكون »تعايل« اهلل هو ال�سفة التي يركز عليها الكثريون اأكرث 

من غريها. 

عندما نقول اإن »اهلل متعال« ال نق�سد اأنه »فوق هناك« اأو »بعيد هناك«. 
وبالتايل، علينا اأن نركز بقدر االهتمام على كونه كلي احل�سور )وباالإجنليزية 
والتاريخ.  والب�رضية  الطبيعة  يف  وعمله  ح�سوره  على  اأي   )immanent
 »manere« م�ستقة من الكلمة الالتينية »immanent« الكلمة االإجنليزية
التي تعني »يبقى« اأو »ي�سكن«. وهذا يعني اأننا عندما ن�سف اهلل باأنه كلي 
احل�سور فنحن نق�سد اأنه دائم الوجود يف الكون، اأنه ي�سكن هنا، اأنه يبقى 
الرغم من كونه منف�سل وم�ستقل متاًما عن  هنا وال يغادر وذلك كله على 

خليقته. ميكننا القول اإن )مزمور 139( هو متجيد رائع حل�سور اهلل الكلي. 

ا وال متناه فهذا يعني بال�رضورة اأنه موجود يف كل مكان.  اإن كان اهلل اأبديًّ
ينادي  لذلك  الوقت.  ذات  يف  احل�سور  وكلي  متعالًيا  يكون  اأن  يجب  اهلل  اإن 
ال�رضافيم يف )اإ�سعياء6: 3( »قدو�س قدو�س قدو�س رب اجلنود« يف اإ�سارة اإىل 
كون اهلل متعال. لكنهم ي�سيفون قائلني: »جمده ملء كل االأر�س« يف اإ�سارة اإىل 
كونه كلي احل�سور. يجب اأن نتحدث عن هاتني ال�سفتني كاأمرين متالزمني 

ا.  الأننا اإن غالينا يف التاأكيد على اإحداهما فاإننا ننكر االأخرى �سمنيًّ

غالًبا ما ي�ستخدم امل�سيحيون التعبري املجازي »مي�سك العامل بني يديه« 
ا. نرى  لتمجيد اهلل املتعال. لكن اهلل ال يحيط بالعامل فقط اإمنا يخرتقه اأي�سً
يف كل هذا الكتاب اأن طبيعة اهلل االأبدية الالمتناهية اخلالدة الروحية حتاط 

باملفارقات الظاهرية.
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بينما من ال�سواب اأن نقول اإن اهلل مي�سك العامل بني يديه، علينا اأن نوازن 
ذلك باأن نقول اإنه ميالأ كل العامل بح�سوره كما جاء يف )اإرميا23: 24-23(. 
فاهلل، كما اأعلن بول�س اأمام الفال�سفة يف اأريو�س باغو�س »عن كل واحد منا 

لي�س بعيًدا« )اأعمال17: 27(.    

متعال  اإنه  مكان.  كل  يف  بال�رضورة  يكون  اأن  فيجب  ُمَتناٍه،  ال  اهلل  والأن 
وعمانوئيل – هو »العلي« وهو »اهلل معنا«. اإنه »العلي املرتفع« الذي ي�سكن يف 
ا اهلل الذي ي�سكن معه »املن�سحق واملتوا�سع  »املو�سع املرتفع املقد�س«. وهو اأي�سً
الروح« )اإ�سعياء57: 15(. لكن يجب اأال نفهم هذه احلقيقة على اأن اهلل يوجد يف 
كل �سيء ب�سورة واهنة. اإن هذا فهم خاطئ الأن طبيعة اهلل الالحمدودة حتتم اأن 
يكون �سخ�سه كله موجوًدا يف كل مكان. وال يعقل اأن يكون االأمر خمتلًفا عن هذا. 

يجب اأال نخلط بني ح�سور اهلل الكلي ومذهب وحدة الوجود الذي ينادي باأن 
اهلل يوجد جزئيًّا يف كل �سيء. يقول االإميان امل�سيحي اإن اهلل ميالأ بح�سوره 
كل جزء من اأجزاء كونه. فهو يوجد هنا بنف�س القدر الذي يوجد به هناك. اإنه 
ا مع كل املوؤمنني االآخرين كلية. هذا هو معنى  يوجد معي كلية ويوجد اأي�سً

اأنه �رضمدي المتناٍه وكلي احل�سور.                  

اللـه ذات      
ا. لكن الكتاب املقد�س  اإن معظم �سفات اهلل هي نتيجة وا�سحة لكونه اإلًها �رضمديًّ
يتحدث عن اهلل ك�سخ�س وال يتحدث عنه اأبًدا ك�سيء اأو مبداأ اأو قوة. يو�سح الكتاب 

ا اأن اهلل له كل �سفات ال�سخ�سية. فهو على �سبيل املثال:  املقد�س جليًّ
يفكر )اإ�سعياء40: 14-13(. ♦
ي�ساء )اأف�س�س1: 11(. ♦
ي�سعر باملحبة )هو�سع11: 1(. ♦
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ي�سعر بالغ�سب )عدد25: 3(. ♦
ي�سعر بالرحمة )مزمور103: 13(. ♦
ي�سعر بالفرح واالبتهاج )�سفنيا3: 17(. ♦

رجااًل   – وذات  �سخ�سية  لها  كائنات  خلق  اهلل  اإن   )27 )تكوين1:  يقول 
ا. يوؤكد  ون�ساًء – على �سورته. مما يعني اأن اهلل البد واأن يكون ذاًتا �سخ�سيًّ
ال�سخ�سية  لل�سمائر  الدائم  با�ستخدامه  احلقيقة  هذه  على  املقد�س  الكتاب 
الكتاب  – ي�سري  الثاين  اجلزء  �سرنى يف  – كما  ا  واأي�سً اهلل.  اإىل  ت�سري  التي 

املقد�س اإىل اهلل با�ستخدام اأ�سماء �سخ�سية. 

ا االإعالن الكتابي عن اهلل، علينا اأن نفهم جيًدا التناق�س  بينما ندر�س �سويًّ
الظاهري بني طبيعة اهلل ال�رضمدية وال�سخ�سية. اإذا غالينا يف التاأكيد على 
�رضمدية اهلل، ف�سيكون من ال�سعب علينا اأن ن�سدق اأنه باإمكاننا اأن نعرفه. 
ن�سك يف جالل عظمته  ف�سوف  �سخ�سه،  ذاتية  التاأكيد على  واإذا غالينا يف 
مًعا على  الكتابيتني  بهاتني احلقيقتني  نتم�سك  اأن  لكن علينا  الالحمدودة. 

الرغم مما يبدو بينهما من تناق�س. 

اللـه مثلث الأقانيم 
�سرنى يف اجلزء الرابع اأن العهد اجلديد يعلمنا اأن اهلل هو ذات واحد �رضمدي 
اأو  اأ�سخا�س  لي�سوا ثالثة  القد�س  والروح  واالبن  االآب  لكن  اأقانيم.  له ثالثة 
ذوات متمايزين اأو ثالثة اآلهة منف�سلني. بل هم ثالثة تعيينات لذات واحدة. 

من  لالإن�سان  نف�سه  عن  يعلن  لكنه  ثالثة،  اإىل  منق�سًما  ولي�س  واحد  اهلل 
والروح  واالبن  باالآب  نعرفها  تعيينات  ثالثة  اأو  اأقانيم  ثالثة  خالل 
القد�س. نرى ذلك على �سبيل املثال يف )متى28: 19( و)مرق�س1: 9–11( 
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 )8 و)رومية  و)يوحنا14: 16–17، 25–26 و15: 26 و16: 13–15( 
 )6–4 و)غالطية4:   )14 و)2كورنثو�س13:   )6–3 و)1كورنثو�س12: 
 )6–4 و)تيط�س3:   )14–13 و)2ت�سالونيكي2:   )6–4 و)اأف�س�س4: 

و)1بطر�س1: 2( و)يهوذا 1: 20–21( و)روؤيا1: 4(. 

كتب  ثالثة  يف  الروح«  »�سيف  �سل�سلة  يف  االأقانيم  من  اأقنوم  كل  نتناول 
منف�سلة هي »معرفة االآب« و»معرفة الروح« و»معرفة االبن«. لكن علينا اأن 
نتذكر دائًما اأن كل اأقنوم من االأقانيم الثالثة هو اهلل كليًة. كما اأنهم مًعا هم 
الذات الروحية الواحدة التي ندعوها اهلل. نتناول طبيعة اهلل مثلث االأقانيم 

بتف�سيل اأكرث يف اجلزاأين الرابع واخلام�س من هذا الكتاب. 

اللـه اخلالق                 
يعلن الكتاب املقد�س اأن اهلل اأمر الكون العظيم الذي نعي�س فيه اأن يكون فكان. 
والأن اهلل �رضمدي وال حمدود، فال ميكن اأن تكون اخلليقة هي حدود قوته. نقراأ يف 
)اأيوب26: 16( اأن اخلليقة ما هي اإال ذرة �سغرية يف قدرة اهلل الكلية الالمتناهية. 

اخللق،  يف  اهلل  قدرة  عن  احلايل  الع�رض  يف  كثريون  موؤمنون  يتحدث  ال 
حيث اأ�سكتهم اأعداء اهلل. لكن اإبداع اهلل يف اخللق هو اأحد اأكرث احلقائق التي 
الكتاب املقد�س. نرى ذلك على �سبيل املثال يف )تكوين1: 1(  يوؤكد عليها 
و)اأيوب4: 17 و35: 10 و36: 3 و38: 1–39: 30( و)مزمور8: 3 و95: 6 
و115: 15 و119: 73 و121: 2 و124: 8 و146: 6( و)اإ�سعياء27: 11( 
و)اإرميا10: 16( و)هو�سع8: 14( و)يوحنا5: 26( و)رومية11: 35–36( 

و)عربانيني11: 3( و)روؤيا3: 14 و4: 11(. 

ال يخربنا الكتاب املقد�س عن كيف يقوم اهلل باخللق. لكنه ين�سب اخللق اإىل 
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حكمة اهلل وقوته. ومهما كانت عظمة املدى الذي و�سل اإليه العلم، لن ي�ستطيع 
اأن يكت�سف كيف جاءت املادة واملكان والزمان اإىل الوجود  اإن�سان كان  اأي 

من العدم. وعلى ال�سخ�س منا اأن يوؤمن باأحد ثالثة اأ�سياء ال بدائل لها: 
املادة والطاقة كانتا موجودتني دائًما وهما احلقيقة املطلقة. وقد نتجت  ♦

احلياة والكون مبا فيهما من زمان ومكان عن حركتهما الع�سوائية. 
جاءت املادة والطاقة هكذا اإىل الوجود من تلقاء نف�سيهما دون اأي  ♦

علة اأو تف�سري. 
واملادة  ♦ والزمان  املكان  خلق  مادي  ال  متعاٍل  اآخر  �سخ�س  هناك 

 .)creatio ex nihilo والطاقة واحلياة »من العدم«. )اأو بالالتينية
اإن اختيارنا الأحد هذه االأ�سياء الثالثة هو قرار روحي حم�س ولي�س قراًرا 
ا. ويحتاج النا�س اإىل قدٍر مت�ساٍو من »االإميان« العتناق اأيٍّ من  ا اأو فكريًّ علميًّ

هذه املعتقدات الثالث. 

اللـه مانح احلياة 
يو�سح لنا الكتاب املقد�س اأن اهلل مل يرتك عاملنا خالًيا من ح�سوره املحب 
اخلالق. لكنه يعتني بالكون دائًما وميده مبحبته وقوته. نرى ذلك على �سبيل 

املثال يف )نحميا9: 6( و)مزمور104: 10–23( و)اأعمال14: 15–17(. 

ا غري حمدود.  اإن طبيعة اهلل املانحة للحياة هي نتيجة حتمية لكونه �رضمديًّ
والأن اهلل ال يتوقف عن الوجود وال يتغري، فال ميكن اأن يناأى بنف�سه عن فعل 

اخللق اأو يتوقف عن التفاعل مع خليقته. 

ومبا اأن »انبثاق الطاقة االإلهية« الذي اأح�رض الكون اإىل الوجود هو تعبري عن 
اهلل ال�رضمدي الالحمدود، فبالتايل ال ميكن اأن يكون جمرد انبثاق حلظي موؤقت. 
وهذا يعني اأن وجود اخلليقة يف حد ذاتها هو دليل على اأن اهلل هو مانح احلياة.
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اللـه الـُمَهيِمن   
يتحدث الكتاب املقد�س عن اهلل لي�س فقط ب�سفته اخلالق ومانح احلياة، 
ا ب�سفته �سيد الكون وامُلَهيِمن عليه. نرى هذا على �سبيل املثال يف  لكن اأي�سً
)1اأخبار29: 25( و)مزمور7: 8 و10: 16 و22: 28 و47: 2–8 و74: 12 
و99: 2 و95: 3–5 و103: 19 و115: 3 و135: 6( و)اإ�سعياء46: 6–11 
و54: 5( و)اإرميا10: 7( و)حزقيال20: 33( و)دانيال2: 47 و4: 25–26، 

32–37( و)زكريا14: 9( و)اأف�س�س1: 11(. 

تو�سح هذه الن�سو�س اأن اهلل يحكم كل �سيء اأو ي�سيطر على كل �سيء بقوته 
العظمى. وهو يعمل يف العامل بال حدود بينما ينفذ ق�سده االأزيل. 

اللـه قدو�س                   
يعلمنا الكتاب املقد�س اأن كل تعيني من تعيينات اهلل اإمنا هو قدو�س. على 

�سبيل املثال: 
♦  )16–15 و)1بطر�س1:   )11 و)يوحنا17:   )49 )لوقا1:  االآب 

و)روؤيا4: 8 و6: 10(.
االبن )لوقا1: 35( و)اأعمال3: 14 و4: 27–30( و)1يوحنا2: 20(.    ♦
♦  )21 و)2بطر�س1:   )5 و)تيط�س3:   )14 )2تيموثاو�س1:  الروح 

و)يهوذا 1: 20(. 

هوؤالء  يعتقد  اأخالقية.  باأمور  الكثريين  اأذهان  يف  »مقد�س«  كلمة  ترتبط 
كلمة  لكن  ال�سلوك.  وح�سن  ا  ً خريِّ ال�سخ�س  يكون  اأن  هو  القدا�سة  معنى  اأن 
»قدو�س«   لكلمة  املرادفتان  اليونانية   »hagios« وكلمة  العربية  »ِقدُّو�س« 
هما كلمتان وظيفيتان تعنيان يف االأ�سا�س »منف�ساًل متاًما من اأجل هدف 

�ًسا لق�سية معينة«.  واحد« اأو »مكرَّ
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اهلل مثلث االأقانيم هو »مقد�س« مبعنى اأنه منف�سل عن كل اخلليقة بطبيعته 
ا. اإنه  املتعالية ال�رضمدية الالمتناهية الروحية التي بال خطية والكاملة اأدبيًّ

»اآخر كليًة« و»منزَّه كليًة«. 

وهذا يعني اأن قدا�سة اهلل هي نتيجة ملجموع �سفاته، واأنها هي التي تف�سله 
عن كل �سيء اآخر. نرى ذلك على �سبيل املثال يف )خروج3: 5( و)الويني19: 2( 

و)اإ�سعياء6: 2–3 و57: 15( و)1يوحنا1: 5(. 

ا مقد�سون، مبعنى اأنهم مكرَّ�سون  لكن االأقانيم الثالثة االآب واالبن والروح هم اأي�سً
من  قدا�سته  يعلن  ي�سوع  اإن  نقول  اأن  املثال  �سبيل  على  ميكننا  البع�س.  لبع�سهم 
خالل تكري�سه املطلق لالآب، واإن الروح يعلن قدا�سته من خالل الطريقة التي يجلب 
بها املجد لي�سوع. اإن تكري�س االأقانيم الثالثة املطلق لبع�سهم البع�س هو قدا�ستهم. 

اللـه كلي القدرة وكلي العلم          
رنا الكتاب املقد�س ب�سفة دائمة اأن اهلل كلي القدرة وكلي القوة. نرى ذلك  يذكِّ
على �سبيل املثال يف )تكوين18: 14( و)اإرميا32: 27–28( و)زكريا8: 6(. 

كما ي�سري الكتاب املقد�س اإىل اأن اهلل كلي العلم واملعرفة. والأن اهلل غري حمدود، 
خارج  �سيء  اأي  اأو  �سخ�س  اأي  من  ي�ستمده  ال  علم  وهو  حدود.  بال  هو  فعلمه 
ذاته. نرى ذلك على �سبيل املثال يف )1�سموئيل2: 3( و)مزمور139: 1–6( 
و)عربانيني4: 13( و)تثنية29: 29(. من امل�ستحيل اأن نخفي اأي �سيء عن اهلل. 

اأن علم  اأن اهلل كلي املعرفة؛ الأنهم يدَّعون  النا�س حقيقة  ال يتقبل بع�س 
اهلل  اأن  حقيقة  لكن  االإن�سان.  لدى  االإرادة  حرية  حلق  اإنكار  هو  ال�سابق  اهلل 
يعرف كل �سيء ال تعني اأن اهلل ي�ساء كل �سيء. اإن م�سيئته امُلجيزة و�سماحه 
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يختلفان عن م�سيئته الكاملة. رمبا تكون هذه حقيقة �سعبة الفهم. عندما 
واأنه  �سيء،  كل  على  يقدر  اأنه  يعني  فهذا  �سيء،  كل  ي�ساء  اهلل  اإن  نقول 
يعرف النهاية من البداية. لكن هذه امل�سيئة العليا ال تلغي »االإرادة احلرة« 
وامل�سوؤولية االأخالقية لالإن�سان، وخملوقات اأخرى. اإن طبيعة اهلل امُلَهيِمنة 
هي بال حدود لدرجة اأنه يقدر اأن يعمل بل ويعمل بالفعل من خالل اأفعال 
قوى اأخالقية حرة. وعلينا اأن نرى الفرق بني م�سيئة اهلل امُلجيزة وم�سيئته 

الكاملة يف هذا ال�سوء. نتناول مو�سوع اإرادة االآب يف اجلزء ال�سابع. 

نتيجتان  هما  الكلي  وعلمه  الكلية  اهلل  قدرة  اإن  ثانيًة  مرًة  هنا  نقول 
اإن كل جانب من  ال�سخ�سية.  الالحمدودة  ال�رضمدية  اهلل  لطبيعة  طبيعيتان 

جوانب طبيعة اهلل يوجد بال حدود، مما يعني اأنه كل �سيء دائًما. 

اللـه حمبة 
اأخرًيا يو�سح الكتاب املقد�س ب�سورة جلية اأن اأ�سا�س طبيعة اهلل هو املحبة. 
ميكننا اأن نقول بدقة اأكرث اإنه كلي املحبة. نرى ذلك على �سبيل املثال يف 
)خروج34: 6–7( و)نحميا9: 17، 31( و)مزمور59: 10–17 و103: 8( 
 )3–2 و)ناحوم1:   )2 و)يونان4:   )13 و)يوئيل2:   )23–22 و)مراثي3: 
و)1يوحنا4: 8(. والأن اهلل هو حمبة �رضمدية غري حمدودة، فكل �سيء يفعله 

هه ومتالأه حمبة غري حمدودة ال تتوقف وال تتغري.  ويقوله توجِّ

كل ما تعلمناه يف هذا الف�سل عن اهلل مثلث االأقانيم اإمنا ينطبق كليًة على 
االآب واالبن والروح القد�س. لكننا نركز يف هذا الكتاب على »معرفة االآب« 
وبالتايل، على فهم معنى �سفات اهلل فيما يتعلق بعالقتنا مع اأبينا ال�سماوي.  



اجلزء الثاني

اسم اهلل
                 

ي�سجل الكتاب املقد�س ثالثمائة ا�سم خمتلف هلل. حتتوي هذه االأ�سماء على 
اإعالن غني عن �سخ�س اهلل وعن ق�سده للب�رضية. 

كمجرد  ن�ستخدمها  حيث  اليوم؛  لنا  بالن�سبة  قلياًل  االأ�سماء  تعني 
»عالمة« لتمييز �سخ�س عن اآخر. لكن االأمر مل يكن هكذا يف اأيام الكتاب 

املقد�س. 

ما الذي يحمله ال�صم؟    
عادًة ما تكون االأ�سماء يف الكتاب املقد�س ذات داللة. يبدو اأن بع�س االآباء 
اأطلقوها  التي  االأ�سماء  خالل  من  اأطفالهم  �سخ�سيات  عن  التعبري  حاولوا 
�سعداء  »اأحمق«  ا�سمه  يعني  الذي  »نيبال«  والدا  يكن  مل  بالتاأكيد  عليهم. 

بابنهما، كما مل تكن زوجته �سعيدة به يف )1�سموئيل25: 25(. 

يف  اأ�سماوؤهم  تغريت  الذين  املقد�س  الكتاب  يف  االأ�سخا�س  بع�س  هناك 
العهد  يف  هناك  �سخ�سياتهم.  تنا�سب  حتى  حياتهم  من  متاأخرة  مرحلة 
القدمي مثاًل اأبرام و�ساراي ويعقوب الذين اأ�سبحت اأ�سماوؤهم اإبراهيم و�سارة 
واإ�رضائيل. اأما يف العهد اجلديد فهناك �سمعان ويو�سف و�ساول الذين تغريت 

اأ�سماوؤهم اإىل بطر�س وبرنابا وبول�س. 

كما اأن هناك بع�س االأ�سماء الكتابية التي تعك�س ظروف ميالد اأ�سحابها 
27
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كما يف )تكوين10: 25 و19: 22 و25: 30(. وهناك اأ�سماء نبوية كما يف 
على  ولي�س  االأبوين  اإميان  على  االأ�سماء  معظم  تنطوي   .)26 )تكوين25: 

اإميان الطفل. 

لكن االأ�سماء التي اختار اهلل اأن يعلن بها عن �سخ�سه ل�سعبه ال ي�سوبها اأي 
�سعف اأو ظروف اأو حدود اإن�سانية. اإن اأ�سماء اهلل هي جزء حيوي من اإعالنه 

الذي قاد به �سعبه نحو معرفته. 

ا�ضم اللـه: 
هناك العديد من االأ�سماء املختلفة هلل التي يك�سف كلٌّ، منها عن جانب ما 
من طبيعته ونعمته. اإال اأن تعبريي »ا�سم اهلل« و»ا�سم الرب« كثرًيا ما َيِردا يف 

العهد القدمي. 

ي�سري تعبري »ا�سم الرب« اإىل اهلل نف�سه، وهو يدل على االإعالن الكامل لكل 
ما نعرفه عنه. على �سبيل املثال:

اأُعلن »ا�سم الرب« ملو�سى عندما مر اهلل من اأمامه، واأعلن عن طبيعته  ♦
)خروج34: 6-5(.    

نف�سه  ♦ هلل  ي�سجد  اأن  يعني  الرب«  با�سم  ال�سخ�س  »يدعو  اأن 
)تكوين21: 33 و26: 25(.

اأن »ين�سى ال�سخ�س ا�سم الرب« يعني اأن ينف�سل عنه )اإرميا23: 27(.   ♦
اأن »ينطق ال�سخ�س با�سم الرب باطاًل« يعني اأن يهني جالله االإلهي  ♦

)خروج20: 7(.             

ميكننا القول اإن عبارة »ا�سم اهلل« تلخ�س كل طبيعة اهلل املجيدة، وت�سري 
اإىل اإعالن اهلل الكامل ل�سعبه عن �سخ�سه. كان ا�سم اهلل يف العهد القدمي هو 
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عربون كل ما وعد اهلل اأن يفعله ل�سعب اإ�رضائيل. نرى ذلك على �سبيل املثال 
يف )1�سموئيل12: 22( و)مزمور25: 11(. 

كما يلخ�س تعبري »ا�سم الرب« اأهم احلقائق التي اختربها وعرفها �سعب 
اإلههم. وقد  واالأر�س هو  ال�سماء  القوة �سانع  اهلل كلي  اإن  اهلل.  اإ�رضائيل عن 
دعاهم كي يدخلوا يف عالقة عهد نعمة معه. وكان اإميانهم باأن اهلل ال ينكر 

وعده اأو يرجع فيه يكمن يف كل ا�ستخدام لتعبري »ا�سم الرب«. 

ال�ضم هو ال�ضخ�س: 
اال�سم يف الكتاب املقد�س لي�س جمرد عالمة، لكن اال�سم هو ال�سخ�س دائًما. 
اجلديد  و»الرجل«  اإبراهيم.  اجلديد  »اال�سم«  اإبراهيم هو  اجلديد  »الرجل«  اإن 

اإ�رضائيل هو »اال�سم« اجلديد اإ�رضائيل وهكذا. 

يف  و»حامله«  »اال�سم«  بني  امل�ساواة  نرى  اأن  املثال  �سبيل  على  ميكننا 
فكرة التعبري عن موت ال�سخ�س من خالل: 

قر�س ا�سمه – )ي�سوع7: 9(   ♦
تدمري ا�سمه – )تثنية7: 24( ♦
حذف ا�سمه – )عدد27: 4( ♦
حمو ا�سمه – )2ملوك14: 27( ♦
نخر ا�سمه – )اأمثال10: 7( ♦

نرى هذا االرتباط بني اال�سم وال�سخ�س ب�سورة اأو�سح يف اهلل الذي ي�سار 
 )11 )الويني24:  يف  كما  »اال�سم«  بتعبري  متكررة  ب�سورة  �سخ�سه  اإىل 
و)اأمثال18: 10( و)اإ�سعياء30: 27(. تت�سح هذه احلقيقة ب�سورة اأو�سح يف 

العهد اجلديد حيث: 
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وعد ي�سوع اأن يكون هناك حني يجتمع اثنان اأو ثالثة با�سمه )متى18: 20(. ♦
علم ي�سوع تالميذه اأن ي�سلوا با�سمه )يوحنا14: 14-13(.      ♦
وعد اأن االآب �سيعطي كل ما نطلب با�سمه )يوحنا15: 16 و16: 24-23(.    ♦
حذر تالميذه من اأن النا�س �سيكرهونهم ب�سبب ا�سمه )متى10: 22(. ♦
وعد مبكافاأة عظيمة مقابل اأي �سيء يرتكه تالميذه من اأجل ا�سمه  ♦

)متى19: 29(. 
ُمنع بطر�س ويوحنا من التب�سري والتعليم باال�سم )اأعمال4: 18 و5: 25(. ♦
اأجل  ♦ من  ُيهانا  اأن  م�ستاأهلني  ُح�ِسبا  الأنهما  ويوحنا  بطر�س  ابتهج 

ا�سمه )اأعمال5: 41(.
وب�رضا باملغفرة يف ا�سمه )اأعمال10: 43(.  ♦
�سمت الكني�سة كل من دعا با�سمه )اأعمال9: 14، 21(. ♦
اأخرج بول�س �سيطاًنا با�سمه )اأعمال16: 18(. ♦
متجد ا�سمه من خالل املعجزات )اأعمال19: 17(.  ♦
من يدعو با�سمه يخل�س )رومية10: 13(. ♦

ال�ضم يعلن طبيعة اللـه:    
من ال�سهل اأن نت�ساءل ونحن نقراأ العهد القدمي اليوم: »ملاذا تقول ن�سو�س 

مثل )اإ�سعياء30: 27( ›ا�سم الرب ياأتي‹ ولي�س ›اهلل ياأتي‹؟« 

علينا اأن نتذكر اأن »اال�سم« يجمع كل �سيء معروف عمن يحمله، وبالتايل 
ي�سري ا�ستخدام عبارة »اال�سم« يف الكتاب املقد�س اإىل كل طبيعة اهلل امُلعَلنة. 
كما ي�سري اإىل اهلل يف امللء االأبدي لقوته وقدا�سته ونعمته وحمبته الالحمدودة. 

عن  مو�سى  عربَّ  عندما   )12 )خروج33:  يف  الفكرة  هذه  نرى  اأن  ميكننا 
معرفة اهلل العميقة واحلميمة له بقوله اإن اهلل »يعرفه باال�سم«. كما تت�سح 
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حتى  ا�سمه  عن  اهلل  مو�سى  �ساأل  عندما   )13 )خروج3:  يف  الفكرة  هذه 
ا فكرًة م�سابهًة يف  ي�ستطيع اأن يعلن ل�سعب اإ�رضائيل عن طبيعته. جند اأي�سً

)مزمور22: 22( و)يوحنا17: 6( و)اأعمال9: 15(. 

تربط املزامري بني ا�سم اهلل والعديد من االأعمال التي يعلن بها عن نف�سه. 
على �سبيل املثال، تربط املزامري ا�سم اهلل بـ:

الرب )مزمور89: 16-15(.  ♦
االأمانة )مزمور89: 24(. ♦
اخلال�س )مزمور96: 2(.  ♦
القدا�سة )مزمور99: 3(. ♦
ال�سالح )مزمور100: 5-4(.      ♦
الرحمة )مزمور109: 21(. ♦
املحبة )مزمور138: 2(. ♦
احلق )مزمور138: 2(.  ♦
املجد )مزمور148: 13(.  ♦

كلمة »قدو�س« هي اأكرث الكلمات ارتباًطا با�سم اهلل يف الكتاب املقد�س، 
يف  املثال  �سبيل  على  ذلك  جند  اهلل.  لطبيعة  اأ�سا�سي  و�سف  فهي  ولذا 

)مزمور33: 21 و103: 1 و105: 3( و)حزقيال36: 21 و39: 7(. 

يوؤكد العهد القدمي على حقيقة اأن ا�سم اهلل يعلن عن طبيعته، وذلك عندما 
يقول اإن ا�سم اهلل ميكن اأن: 

ُيهان )اإ�سعياء52: 5(.  ♦
�س )اإرميا34: 16(. ♦ ُيدنَّ
ُينتهك )اأمثال30: 9(. ♦
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من ناحية اأخرى ميكن ل�سعب اهلل على �سبيل املثال اأن: 
يحب اال�سم )مزمور5: 11(. ♦
ميجد اال�سم )يوئيل2: 26(. ♦
ي�سلك يف اال�سم )ميخا4: 5(. ♦
يفكر يف اال�سم )مالخي3: 16(. ♦
ينتظر اال�سم )مزمور52: 9(. ♦
ي�سكر اال�سم )مزمور54: 6(. ♦
يهاب اال�سم )مالخي4: 2(. ♦
يدعو باال�سم )مزمور99: 6(. ♦
يعلن اال�سم )اإ�سعياء12: 4(. ♦
يبارك اال�سم )مزمور113: 2-1(. ♦

ال�ضم يعلن عن ح�ضور اللـه: 
يت�ساءل بع�س النا�س اليوم عن الفرق بني عبارتي »يدعو ا�سم اهلل« و»يدعو اهلل«. 
ال لل�سخ�س مبلء طبيعته  تدل عبارة »اال�سم« يف الكتاب املقد�س عن احل�سور الفعَّ
امُلعَلنة. على �سبيل املثال، عر�س اإيليا يف )1ملوك18: 24( اأن جُتَرى مناظرة بني 
ال.  »االأ�سماء« – اأي الك�سف عن حقيقة االآلهة من خالل ح�سورها ال�سخ�سي الفعَّ

اإىل مكانة اهلل. عندما يعمل اهلل  الفكرة عندما ي�سري »اال�سم«  تتكرر نف�س 
»من اأجل ا�سمـه« فـهو يتدخـل اعتبـاًرا ملكانتـه. نـرى ذلك على �سبيـل املثـال 
فـي )مـزمـور79: 9–10( و)حزقيال36: 21–23(. لو اأن ا�سم اهلل ُمت�سمن 
يف االأمر، فهو متدخل فيه ب�سورة �سخ�سية، و�سوف يقوم بعمل �سخ�سي كما 

يف )خروج34: 14(. 

يعلمنا )عدد6: 27( اأن منح بركة اإلهية يت�سمن و�سع ا�سم اهلل على ال�سخ�س 
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امُلبارك. نتناول هذه احلقيقة يف اجلزء العا�رض من كتاب »اخلدمة امُلنقادة 
بالروح« من �سل�سلة »�سيف الروح«. وهذا يعني اأن الربكة هي منح احل�سور 

ال هلل مبلء طبيعته امُلعَلنة.  الفعَّ

يف  كما  اال�سم«  »يف  املعمودية  عن  اجلديد  العهد  يتحدث  ما  غالًبا 
العا�رض من كتاب »املجد يف  )اأعمال2: 38 و10: 48(. نو�سح يف اجلزء 
الكني�سة« من �سل�سلة »�سيف الروح« اأن املعمودية تعتمد اعتماًدا كاماًل على 
�سلطة اهلل واأن فعاليتها الروحية تتاأ�س�س على ح�سوره وعمله ال�سخ�سي.  

ال�ضم امل�ضرتك: 
يف كل التاريخ يدل اإعطاء �سخ�س ما ا�سًما ل�سخ�س اآخر على ا�سرتاكهما 
يف  ونقراأ  زوجها.  ا�سم  تاأخذ  الزوجة  اأن   )1 )اإ�سعياء4:  يو�سح  مًعا. 
)تثنية28: 9–10( و)اإ�سعياء43: 7 و63: 19 و65: 1( اأن �سعب اإ�رضائيل 

ي عليهم.  �ًسا هلل القدو�س؛ الأن ا�سم اهلل القدو�س �ُسمِّ اأ�سبح �سعًبا مقدَّ

يطلب )اإرميا14: 9( من اهلل اأن يخل�س �سعب اإ�رضائيل تاأ�سي�ًسا على حقيقة 
اأن ا�سمه ُدعي على ال�سعب. كما يو�سح )اإرميا15: 16( اأن اال�سم امل�سرتك هو 

اأ�سا�س عالقته ال�سخ�سية مع اهلل. 

ا يف العهد القدمي على:                ُيدَعى ا�سم اهلل اأي�سً
اأور�سليم )اإرميا25: 29( و)دانيال9: 18(. ♦
الهيكل )اإرميا32: 34(. ♦
تابوت العهد )2�سموئيل6: 2(.  ♦

يدل اال�سرتاك يف اال�سم على عالقة حقيقية مع احل�سور املقد�س والطبيعة 
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املقد�سة هلل نف�سه. ويجب اأن يكون وا�سًحا لنا اأن هذه احلقيقة تنطوي على 
الكثري من املعاين املهمة بالن�سبة للموؤمنني امل�سيحيني. 

على  ذلك  نرى  اال�سم«.  »يف  يعتمدون  املوؤمنني  اأن  اجلديد  العهد  يعلمنا 
�سبيل املثال يف )متى28: 19( و)اأعمال8: 16( و)1كورنثو�س1: 13–15(. 
كما يوؤكد )يعقوب2: 7( على هذه احلقيقة ويزيد عليها متحدًثا عن الوحدة 

والوالء وال�رضكة والدخول يف عالقة ملكية جديدة. 

لو اأن اهلل اأعطانا ا�سمه، فهذا يعني اأننا البد واأن ن�سرتك يف كلٍّ من طبيعته 
با�سم  اخلا�سة  التفا�سيل  مًعا  ندر�س  وبينما  املقد�س.  وح�سوره  املقد�سة 
اإن طبيعة اهلل  اأن هذا هو اال�سم الذي اعتمدنا فيه.  اأبًدا  اأال نن�سى  اهلل، يجب 
وح�سوره العظيمني هما هبة رائعة مينحها الروح القد�س لكل من ياأتي اإىل 

االآب من خالل االبن ي�سوع امل�سيح.      

ثالثة اأ�صماء »جذور«: 
هناك ثالثة اأ�سماء رئي�سية هلل. وكل االأ�سماء االإلهية االأخرى تتاأ�س�س على 

واحد اأو اأكرث من هذه االأ�سماء الثالثة. 

اإيلوهيم   . 1
يرد ا�سم »اإيلوهيم« يف العهد القدمي اأكرث من 2500 مرة. ُيرتَجم هذا اال�سم 
اإىل اللغة العربية بكلمة »اهلل«. نرى ذلك على �سبيل املثال يف )تكوين1: 1–2(. 

من امل�ستحيل اأن نعرف املعنى الدقيق لكلمة »اإيلوهيم«. لكن من الوا�سح 
اإىل  ت�سري  اإنها  القول  »القدرة« و»اجلالل« و»القوة«. وميكننا  بـ  ترتبط  اأنها 

الطاقة وال�سخ�سية املطلقة غري املقيدة وغري املحدودة. 
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تاأتي كلمة »اإيلوهيم« يف العربية يف �سورة اجلمع، لكنها تاأخذ دائًما فعاًل 
داالًّ على املفرد. اإن اأردنا اأن نو�سح هذه احلقيقة بطريقة حرفية ميكننا مثاًل 
للكتاب املقد�س  اأن نقول: »اهلل هم يكون قدير«. تعك�س الرتجمات احلديثة 
اللغات  اأن  من  الرغم  وعلى   .)26 )تكوين1:  مثل  مقاطع  يف  احلقيقة  هذه 
ال�سامية االأخرى حتتوي على كلمات م�سابهة لكلمة »اإيلوهيم«، اإال اأن هذه 
الكلمات تاأتي دائًما يف �سيغة املفرد. وهذا يعني اأن العهد القدمي ي�سري اإىل 
حقيقة متفردة با�ستخدامه لكلمة »اإيلوهيم« بهذه ال�سورة وهي وحدانية اهلل 

اجلامعة وذلك من اأول اأ�سحاح يف الكتاب املقد�س. 

كلمة »اإيل« هي �سيغة خُمَت�رَضة من كلمة »اإيلوهيم« وهي ترد على �سبيل 
اإىل كلمة »اهلل«. وذلك  ا  اأي�سً الكلمة  املثال يف )مزمور19: 1(. ُترتجم هذه 
على الرغم من اأنها ميكن اأن تعني »القدير«. اأما »اإيلوه« فهي مفرد »اإيلوهيم« 

وترد يف تثنية )32: 15–17(. 

»اإيل«  املخت�رضة  و�سورته  »اإيلوهيم«  ا�سم  ياأتي  القدمي،  العهد  كل  يف 
ًنا من طبيعة اهلل ذي اجلالل كلي القدرة  م�ساًفا اإىل �سفة تو�سح جانًبا معيَّ

والقوة. على �سبيل املثال: 
اإيلوهيم قدو�س – القدو�س )ي�سوع24: 19(، )اإ�سعياء57: 15(.  ♦
اإيلوهيم ت�سور ي�سع – �سخر اخلال�س )2�سموئيل22: 47(. ♦
اإيلوهيم ت�سور ي�رضائيل – �سخر اإ�رضائيل )2�سموئيل23: 3(. ♦
اإيلوهيم ماعوز - امللجاأ )مزمور43: 2(. ♦
اإيلوهيم ِمِلخ - امللك )مزمور44: 4(. ♦
اإيلوهيم عوالم - االأبدي )اإ�سعياء40: 28(. ♦
اإيلوهيم اإِِرت�س - اإله كل االأر�س )اإ�سعياء54: 5(. ♦
اإيلوهيم جمن - الرت�س )مزمور84: 9(. ♦
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�ِسي و مت�سوَدتي - امللجاأ واحل�سن )مزمور91: 2(. ♦ اإيلوهيم حَمْ
اإيلوهيم اإِِمت - احلق )اإرميا10: 10(. ♦
اإيل ِعْليون - العلي )تكوين14: 19(. ♦
اإيل ُرِئي – الذي يرى كل �سيء )تكوين16: 13(. ♦
اإيل �سدَّاي- املعطي القدير)تكوين17: 1(. ♦
اإيل َقنَّاه - الغيور )خروج20: 5(. ♦
اإيل َحنُّون ورُحـوم - احلـنَّان والرحيم )نحميا9: 31(. ♦
اإيل ِجبُّور - اجلبار )نحميا9: 32(. ♦
اإيل ِنْئَمن – االأمني )تثنية7: 9(. ♦
اإيل اإموناه - ال�سديق )تثنية32: 4(. ♦
اإيل َحي - احلي )ي�سوع3: 10(. ♦
اإيل دعا - العامل بكل �سيء )1�سموئيل2: 3(. ♦
اإيل ي�سع - اخلال�س )مزمور68: 19(. ♦
اإيل ُمو�َساُعوت - املخل�س )مزمور68: 20(. ♦
اإيل عو�سيه ِبِلي - �سانع العجائب )مزمور77: 14(. ♦
اإيل �ساَمِيم - اإله ال�سماوات )مزمور136: 26(. ♦
اإيل ت�سديق - العادل )اإ�سعياء45: 21(. ♦
اإله اإلوهني - اإله االآلهة )دانيال2: 47(. ♦

ترد كلمة »اإيلوهيم« يف كل هذه االأ�سماء ال�سابقة. وبالتايل، عندما يقول 
)مزمور68: 20( على �سبيل املثال اإن ا�سم اهلل هو »اإيل ُمو�َساُعوت« اأي »اإله 
د بالقوة والقدرة، واأنه خال�س مطلق  اخلال�س«، فهذا يعني اأن اخلال�س موؤيَّ

غري مقيَّد وغري حمدود وكلي القوة. 

وعندما يقول )مزمور77: 14( اإن ا�سمه هو » اإيل عو�سيه ِبِلي« اأي »�سانع 
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العجائب«، فهو يعلن �رضاحة اأن قوته التي ي�سنع بها العجائب هي ُمطَلقة 
بال قيود اأو حدود. 

يهوه              . 2
»يهوه« هو ا�سم اهلل االأكرث �سيوًعا وميكننا القول اإنه ا�سمه االأول اأو ا�سمه 
ابتداًء  القدمي  العهد  يف  مرة   6800 من  اأكرث  »يهوه«  اال�سم  يرد  ال�سخ�سي. 
القدمية  الرتجمات  ت�ستخدم معظم  من )تكوين2: 4( وحتى )مالخي4: 5(. 
لكن  هلل.  ال�سخ�سي  اال�سم  اأنها  على  دة  موؤكِّ »يهوه«  كلمة  املقد�س  للكتاب 
االإجنليزية احلديثة ترتجم كلمة »يهوه« بكلمة »الرب« وتكتبها  الرتجمات 

 .»LORD« هكذا بحروف كبرية

كان اال�سم »يهوه« ُيكتب دون ت�سكيل يف اللغة العربية االأ�سلية. وكان اال�سم 
اللغة العربية  يف �سورته غري امل�سكلة ُيعرف بـ »ترتاجرماتون«. لقد كانت 
القدمية لغة �ساكنة ُتكتب دون حروف متحركة. يختلف علماء الكتاب املقد�س 
فيما يتعلق بكيفية نطق »الترتاجرماتون« عندما ي�ساف اإليه الت�سكيل. كما 
يختلف امل�سيحيون واليهود يف هذا ال�ساأن، فبينما قال امل�سيحيون يف القدمي 

اإن اال�سم هو »جاهوفا« )Jehovah(، ي�رض اليهود على اأنه »يهوه«. 

نعرف اأنه طبًقا للرتاث اليهودي يف اأواخر اأيام العهد القدمي، كان اليهود 
ال يقراأون »الترتاجرماتون« ب�سوٍت عاٍل الأنهم كانوا يهابونه لكونه ا�سم اهلل 
املقد�س. وكانوا ي�ستبدلونه دائًما بكلمة »اأدوناي«. باالإ�سافة اإىل ذلك قام 
املا�سوراتيون –وهم الن�ساخ والعلماء الذين حفظوا الن�س االأ�سلي للكتاب 
ع�رض–  واحلادي  ال�سابع  القرنني  بني  بت�سكيله  وقاموا  العربي  املقد�س 
باإدخال احلروف املتحركة لكلمة »اأدوناي« اإىل »الترتاجرماتون« لي�س من 
اأجل النطق ولكن لتذكري القراء بقراءة كلمة »اأدوناي« بداًل من كلمة »يهوه«. 
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لكن لو نطقنا كلمة »يهوه« بح�سب ن�س املا�سورا ف�سنقولها هكذا »ييهوا«. ويقول 
العلماء اإن كلمة »جاهوفا« ظهرت نتيجة للدمج اخلاطئ بني احلروف املتحركة 
لكلمة »اأدوناي« واحلروف ال�ساكنة لكلمة »يهوه«. لكن كلمة »جاهوفا« ظهرت 
بني القرنني ال�ساد�س ع�رض وال�سابع ع�رض على يد مرتجمني اإجنليز مل تكن لهم 
العربي  للنطق  االأقرب  »يهوه« هي  تكون كلمة  اليهودية. رمبا  بالتقاليد  دراية 
االأ�سلي لال�سم ال�سخ�سي هلل، ولهذا ن�ستخدمها كثرًيا يف �سل�سلة »�سيف الروح«. 

اأما كلمة »جاهوفا« فهي مقبولة كنطق ال�سم اهلل يف اللغة االإجنليزية. 

كما اأن كلمة »يهوه« هي �سيغة غام�سة من الفعل »يكون« ومن املمكن 
اأن تعني »اأكون من اأكون« اأو »كنت من كنت« اأو »�ساأكون من �ساأكون«. ي�سار 

اإىل هذا اال�سم بو�سوح يف )روؤيا4: 8(. 

تاأتي كلمة »يهوه« يف �سيغة املفرد. وهو اال�سم الذي ا�ستخدمه اهلل عندما 
اأعلن عن نف�سه ملو�سى يف )خروج3: 14 و6: 2–6(. ترينا هذه االأعداد اأن اهلل 
نف�سه �سيكون ما يريده �سعبه حتى يلبي احتياجاتهم. تت�سح هذه احلقيقة 
)يوحنا6:  ي�سوع يف  ي�ستخدمها  التي  هو«  »اأنا  عبارة  وا�سحة يف  ب�سورة 
35، 51 و8: 12 و10: 7، 9 و10: 11، 14 و11: 25 و14: 6 و15: 1–5(. 

كثرًيا ما ي�سري الكتاب املقد�س اإىل اهلل با�سم »يهوه اإيلوهيم« اأي »الرب االإله«. 
ال�سخ�سية ووحدانيته اجلامعة.  واإرادته  املطلقة  اهلل  قوة  اال�سم  يلخ�س هذا 
نرى ذلك على �سبيل املثال يف )تكوين3: 1( و)1ملوك8: 15( و)ميخا1: 2(. 

�سفة  اإىل  م�ساًفا  »يهوه«  ا�سم  يرد  »اإيلوهيم«،  ا�سم  مع  احلال  هو  وكما 
ًنا من طبيعة اهلل. اهلل هو الرب:  تو�سح جانًبا معيَّ

الذي يعطي )يهوه يراأه( )تكوين22: 14(.  ♦
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الذي ي�سفي )يهوه رويف( )خروج15: 26(. ♦
ي( )خروج17: 15(. ♦ رايتي يف املعركة )يهوه ِن�سِّ
الذي يقد�س )يهوه مقدِّ�سِكم( )خروج31: 13(. ♦
الذي يح�رض ال�سالم )يهوه �سالوم( )ق�ساه6: 24(. ♦
الذي ميلك اجلنود )يهوه �سباووؤت( )1�سموئيل1: 3(. ♦
الراعي )يهوه ُروِعي( )مزمور23: 1(. ♦
برنا )يهوه ت�سيدكينو( )اإرميا23: 6(. ♦
اه( )حزقيال48: 35(.  ♦ هو هناك )يهوه �َسمَّ

اأدوناي                      . 3
ا�سم »اأدوناي« هو اأقل االأ�سماء اجلذرية الثالثة ا�ستخداًما. وهو يرد يف العهد 
القدمي حوايل 350 مرة ودائًما ما ُيرتجم اإىل االإجنليزية بكلمة »الرب« وُيكتب 
يف االإجنليزية هكذا بحروف �سغرية »Lord« كما يف )اإ�سعياء6: 1(. ت�سري كلمة 
يف  طاعته«.  الواجب  »الواحد  اأنه  وتو�سح  املتفردة  اهلل  �سلطة  اإىل  »اأدوناي« 
اإ�رضائيل كان العبيد والزوجات والرعايا ي�ستخدمون كلمة »اأدوناي« ملخاطبة 
ل�سعب  بالن�سبة  »اأدوناي«  كلمة  كانت  وبالتايل،  وملوكهم.  واأزواجهن  �سادتهم 
اإ�رضائيل هي كلمة ماألوفة ي�ستخدمونها ملخاطبة اإلههم اأو احلديث عنه. غالًبا ما 
ترتبط كلمة »اأدوناي« يف العهد القدمي اإما بيهوه اأو اإيلوهيم. على �سبيل املثال: 

ترد عبارة »اأدوناي يهوه« 200 مرة وُترتَجم »الرب االإله« كما يف  ♦
)تكوين15: 2( و)حزقيال2: 4(. 

ترد كلمة »اأدوناي« مرتبطة بكلمة »اإيلوهيم« يف حوايل 15 مو�سًعا  ♦
ا »الرب االإله« كما يف )دانيال9: 3(.  وُترتَجم اأي�سً

تظهر االأ�سماء الثالثة مًعا يف كلٍّ من )عامو�س3: 13( و)2�سموئيل7: 28(  ♦
فقط. يقول داود يف املو�سع االأخري: »يا �سيدي الرب اأنت هو اهلل«. ميكننا اأن 
نعيد �سياغة هذه اجلملة كالتايل: »يا �سيدي يهوه اأنت هو اهلل كلي القوة«. 
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الأ�ضماء اجلذور:
ميكننا القول اإن »اإيلوهيم« ي�سري ب�سفة عامة اإىل قوة اهلل املتعالية، واإن 
»يهوه« يدل على قربه وح�سوره ال�سخ�سي وم�سيئته، واإن »اأدوناي« ي�سري 

اإىل �سلطانه املتفرد على الب�رض. 

تركز ن�سو�س العهد القدمي التي ت�سري اإىل اهلل با�سم »اإيلوهيم« على طبيعته 
املتعالية التي تتجاوز كل �سيء وعلى االأبعاد املجردة ل�سخ�سه. نرى اهلل يف 
الب�رض من  اإىل  يتحدث  الذي  واالأر�س  ال�سماء  الن�سو�س ب�سفته خالق  هذه 

خالل ر�سله ومن خالل االأحالم. 

اأما الن�سو�س التي ت�سري اإىل اهلل با�سم »يهوه«، فرتكز على جوانب طبيعته 
التي ت�ساعدنا وتعيننا. فيهوه هو الذي يتحدث مع الب�رض ب�سورة �سخ�سية 

وهو الذي ي�سدِّد احتياجاتهم وهو اإله اإ�رضائيل القومي. 

العالقة  على  فرتكز  »اأدوناي«  با�سم  اهلل  اإىل  ت�سري  التي  الن�سو�س  واأما 
ال�سخ�سية التي يتمتع بها ال�سخ�س مع الرب – اأو العبد مع �سيده اأو الزوجة 
با�سم  اهلل  ال�سخ�س  يخاطب  وعندما  ملكهم.  مع  الرعايا  اأو  زوجها  مع 
»اأدوناي« فهو الزال يخاطب اهلل كلي القوة الذي يتعاىل عن كل �سيء والذي 

ا اهلل »ربي«.  هو بال �سك مكتٍف بذاته، لكنه اأي�سً

اأربعة اأ�صماء جذعية:      
»اإيلوهيم«  بكلمتي  املرتبطة  اهلل  اأ�سماء  من  الكثري  �سبق  فيما  ذكرنا 

و»يهوه«. تظهر معظم هذه االأ�سماء مرة اأو اثنتني يف العهد القدمي. 

لكن اأربعة منهم تتكرر كثرًيا وميكننا و�سفها باأنها »اأ�سماء جذعية تنمو 
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اهلل  طبيعة  من  اأ�سا�سية  جوانب  االأ�سماء  هذه  تك�سف  اجلذور«.  االأ�سماء  من 
و�سخ�سه: 

يهوه �ضباوؤوت   . 1
ما  غالًبا  املقد�س وهو  الكتاب  مرة يف  »يهوه �سباوؤوت« 200  ا�سم  يرد 

يرتجم بعبارة »رب اجلنود«. 

يدل هذا اال�سم على اأن اهلل هو القائد ال�سخ�سي جلي�س �سماوي عظيم وقوي. 
اإنه ا�سم ع�سكري يدل على اأن اهلل هو قائد عظيم. وهو يعلن عن ذلك اجلانب 

من �سخ�سه الذي يحارب يف املعارك ويهزم االأعداء ويوؤ�س�س امللكوت. 

كما   .)45 )1�سموئيل17:  يف  كما  كثرًيا  اال�سم  هذا  داود  امللك  ي�ستخدم 
يظهر اال�سم كثرًيا يف اأ�سفار �سموئيل وامللوك واالأخبار واملزامري ويف اأ�سفار 
االأنبياء االأوائل الذين خدموا يف فرتة حكم امللوك ململكتي اإ�رضائيل ويهوذا. 

 )18  ،2 و6:   10 )2�سموئيل5:  يف  اال�سم  هذا  نرى  املثال،  �سبيل  على 
و)1ملوك18: 15( و)1اأخبار11: 9( و)مزمور24: 10 و46: 7 و84: 3 و89: 
8( و)اإ�سعياء1: 24 و6: 3 و10: 26 و13: 13 و24: 23 و29: 6 و47: 4 و51: 
15( و)اإرميا10: 16 و32: 18 و51: 14( و)هو�سع12: 5( و)ناحوم2: 13( 
و)�سفنيا2: 10( و)حجي2: 7–9( و)زكريا9: 15 و13: 7( و)مالخي3: 10(. 

هناك العديد من االأ�سماء االأخرى التي تعربِّ عن جوانب مماثلة لطبيعة اهلل 
الع�سكرية. على �سبيل املثال: 

القوة )مزمور18: 1 و59: 9، 17 و81: 1 و92: 15 و116: 5 و129: 4(  ♦
و)اإ�سعياء12: 2( و)اإرميا16: 19( و)حبقوق3: 19(.
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العزيز )تكوين49: 24( و)مزمور132: 2( و)اإ�سعياء49: 26(.  ♦
رجل احلرب )خروج15: 3( و)�سفنيا3: 17(.        ♦
راية احلرب )خروج17: 15(.  ♦
اجلبار املهيب )تثنية10: 17(. ♦
�سيف العظمة )تثنية33: 29(. ♦
رب املعركة )1�سموئيل17: 47(. ♦
املجد والقوة )1 اأخبار16: 28(. ♦
اجلبار )مزمور24: 8(.  ♦
اإله جمازاة )اإرميا51: 56(. ♦
املخلِّ�س )مزمور18: 2(. ♦

اإيل عليون )اللـه احلامي(    . 2
غالًبا ما ُيرتَجم هذا اال�سم بعبارة »العلي« وهو يك�سف عن ذلك اجلانب من 
طبيعة اهلل الذي يخدم �سعبه عن طريق حمايتهم بقوة من كل اأ�سكال ال�رضر. 

وينطوي هذا اال�سم على قوة وعلو بال حدود. 

يرد هذا اال�سم الأول مرة يف )تكوين14: 18( باالرتباط مبلكي �سادق الذي 
القدمي.  العهد  يف  مرة   50 حوايل  ذلك  بعد  يرد  ثم  العلي«.  هلل  »كاهًنا  كان 
 )8 و)تثنية32:   )16 و)عدد24:   )22–18 )تكوين14:  املثال  �سبيل  على 

و)مزمور7: 17 و21: 7 و57: 2 و82: 6 و92: 1( و)دانيال7: 15–27(. 

على الرغم من اأن »اإيل عليون« هو اأقل االأ�سماء اجلذعية ا�ستخداًما، اإال اأن 
الكثري من اأ�سماء اهلل االأخرى ترتبط ب�سفة »احلماية« التي هي اأكرث ال�سفات 

الكتابية ارتباًطا باهلل. نرى هذه احلقيقة فيما يلي من اأ�سماء:
تر�س )تثنية33: 29(. ♦
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�سند )2�سموئيل22: 19(.  ♦
�سخر )2�سموئيل23: 3(.  ♦
ح�سن )مزمور18: 2(.  ♦
خمل�س )مزمور24: 5(.  ♦
ملجاأ )مزمور31: 4(.  ♦
حافظ )مزمور31: 23(. ♦
�سرت )مزمور43: 2(.  ♦
معقل )مزمور59: 17-9(.  ♦
برج قوة )مزمور61: 3(.  ♦
اأمان )مزمور61: 6-2(.  ♦
خوف ورهبة )اإ�سعياء8: 14-13(.  ♦
حامي )اإ�سعياء51: 22(.  ♦
ح�سن وملجاأ )اإرميا16: 19(.  ♦

اإيل قدو�س )اللـه الكامل(  . 3
ى اهلل »اإيل قدو�س« اأو »قدو�س« حوايل 60 مرة يف العهد القدمي. وهذا  ُي�سمَّ

اال�سم غالًبا ما ُيرتَجم اإىل »القدو�س« اأو »قدو�س اإ�رضائيل«. 

اأعلن اهلل عن �سفة القدا�سة – اأو االنف�سال – هذه يف )الويني11: 44–45(. 
يدل هذا اال�سم يف االأ�سا�س على اأن اهلل منف�سل عن اخلليقة بطبيعته ال�رضمدية 
ال  ا  اأدبيًّ ال�ساقطني  اأن  على  اال�سم  يدل  كما  االأدبي.  وبكماله  املخلوقة  غري 

ميكنهم االقرتاب من اهلل. 

�سبيل  واإ�سعياء وحزقيال. على  كثرًيا يف الويني ومزامري  اال�سم  يظهر هذا 
 )18 و89:   22 و)مزامري71:   )8 و21:   26 و20:   2 )الويني19:  املثال 
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و)اإ�سعياء1: 4 و12: 6 و29: 23 و30: 15 و43: 3 و47: 4 و49: 7 و57: 15( 
و)اإرميا51: 5( و)حزقيال39: 7( و)هو�سع11: 9(.     

نرى العديد من جوانب قدا�سة اهلل وانف�ساله وكماله االأدبي املطلق فيما 
يلي من اأ�سماء: 

قا�ٍس )تكوين18: 25(. ♦
مقد�س )خروج31: 13(. ♦
�سحابة )عدد9: 21-15(. ♦
نار اآكلة )تثنية4: 24(. ♦
اأمني )تثنية32: 4(. ♦
غيور )هو�سع24: 19(. ♦
�سماوي )2 اأخبار20: 6(. ♦
حكم )مزمور7: 8(. ♦
عادل )مزمور11: 7(. ♦
ملك املجد )مزمور24: 10-8(. ♦
حق )مزمور31: 5(. ♦
المع ومهيب )مزمور76: 4(. ♦
حمتجب )اإ�سعياء45: 15(. ♦
بار )اإ�سعياء45: 21(. ♦

نف�سه يف  عن  يهوه  اإعالن  بو�سوح خا�س يف  اهلل  كمال  نرى  اأن  ميكننا 
)خروج34: 6(. ميكننا اأن نفكر يف هذا العدد على اأنه اال�سم املطول هلل. وهو 

ا لفهم اليهود وامل�سيحيني ل�سخ�س اهلل.  ا�سم اأ�سا�سي جدًّ

املثال  �سبيل  على  القدمي.  العهد  كل  يف  اال�سم  هذا  �سور  من  العديد  ترد 
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)2اأخبار30: 9( و)مزمور86: 15 و103: 8 و116: 5( و)نحميا9: 17، 31( 
و)يوئيل2: 13( و)يونان4: 2( و)ناحوم1: 2(. 

اي )اللـه املعطي(  . 4 اإيل �ضدَّ
غالًبا ما ُيرتَجم ا�سم »اإيل �سدَّاي« يف الرتجمات القدمية اإىل »القدير«. لكن 
الذي عادًة ما يرد فيه  ال�سياق  الرتجمة من  نوؤيد مثل هذه  اأن  ال�سعب  من 

اال�سم يف العهد القدمي. 

من غري املمكن اأن نعرف املعنى االأ�سلي لكلمة »�سدَّاي« والكلمة امل�ستقة 
تعني  التي  االأكادية  الكلمة  من  م�ستقة  »�سدَّاي«  اأن  البع�س  يعتقد  منها. 
»جباًل« وهذا يف�رض ترجمة الكلمة »بالقدير«. يعتقد البع�س االآخر اأنها م�ستقة 
من الكلمة االآرامية التي تعني »ي�سكب«. وقليلون ي�سريون اإىل الت�سابه بني 
كلمة »�سدَّاي« والكلمة العربية التي تعني »ثدي«. كما توجد جمموعة اأخرى 
تربط بني كلمة »�سدَّاي« واجلذر العربي »�ساداد« الذي يعني »يتعامل بعنف 
الذي  اإىل اهلل  اأو »يخرب«. ت�سري هذه املعاين  اأو »يدمر«  اأو »ي�سلب«   »... مع 

يظهر من خالل رهبة اأعماله القديرة. 

– ا�سم  القدمي  للعهد  اليونانية  الرتجمة  – اأي  ال�سبعينية  الرتجمة  ترتجم 
لهذا  الدقيق  املعنى  تعطينا  رائعة  ترجمة  وهذه  »الكايف«.  بـ  �سدَّاي«  »اإيل 
اال�سم الذي يرد دائًما يف العهد القدمي يف �سياق مواعيد اهلل بالعطاء ال�سخي. 

ا عن اهلل كلي العطاء. ورد هذا اال�سم اأول مرة يف )تكوين17:  يعلن هذا اال�سم حقًّ
1–5( عندما قدم اهلل نف�سه الإبراهيم وتعهد باأن يعطيه عائلة كبرية. وهو ُيذكر 
حوايل 50 مرة يف العهد القدمي وخا�سة يف اأ�سفار التكوين وراعوث واأيوب التي 
تركز على عطاء اهلل القائم على العهد. يرد »اإيل �سدَّاي« على �سبيل املثال يف 
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)تكوين28: 3 و35: 11 و43: 14 و48: 3 و49: 25( و)خروج6: 3( و)عدد24: 
4 و24: 16( و)راعوث1: 20–21( و)اأيوب5: 17 و8: 5 و21: 20 و22: 17 
و27: 10–13 و31: 2 و33: 4( و)مزمور91: 1( و)حزقيال1: 24 و10: 5(. 

ا طبيعة اهلل كلي العطاء فيما يلي من اأ�سماء:  نرى اأي�سً
العاطي )تكوين22: 14(.  ♦
�رضاج )2�سموئيل22: 29(.  ♦
اخلالق )اأيوب4: 17(. ♦
خري )مزمور16: 2(. ♦
كاأ�س )مزمور16: 5(.  ♦
النا�سح )مزمور16: 7(.  ♦
نور )مزمور27: 1(.  ♦
املعزي )اإ�سعياء51: 12(.  ♦
ينبوع )اإرميا17: 13(.    ♦

اثنى ع�رش ا�صًما فرعيًّا:      
اآالف  ترد  هلل  جذرية  اأو  رئي�سية  اأ�سماء  ثالثة  هناك  اأن  �سبق  فيما  راأينا 
املرات يف العهد القدمي وتوؤكد على اأن اهلل ُمَتعاٍل وكلي احل�سور وذو �سلطان. 
اأ�سماء  اأربعة  اإىل  اأ�رضنا  كما  واأدوناي.  ويهوه  اإيلوهيم  هي:  االأ�سماء  وهذه 
�سباوؤوت  يهوه  وهي:  اهلل  طبيعة  من  االأ�سا�سية  اجلوانب  عن  تعلن  جذعية 
واإيل عليون واإيل قدو�س واإيل �سدَّاي. وذكرنا كذلك حوايل ت�سعة ع�رض ا�سًما 
ا.  تظهر هذه االأ�سماء مرة اأو  ا اأو �سياقيًّ مرتبًطا بهذه االأ�سماء ال�سبعة اإما لغويًّ

مرتني وتو�سح جوانب مميَّزة من طبيعة اهلل. 

لكن هناك اثني ع�رض ا�سًما يظهر كلٌّ منها حوايل 12 مرة. ميكننا اأن نفكر 
يف هذه االأ�سماء باعتبارها اأ�سماء فرعية تنمو من اجلذع واجلذور. تو�سح 
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اأن ندرك ونتذكر  هذه االأ�سماء جوانب كتابية مهمة من طبيعة اهلل. وعلينا 
االأهمية اخلا�سة التي يعطيها الكتاب لهذه االأ�سماء وهي: 

اإله ال�سماء واالأر�س )تكوين24: 7( و)ي�سوع2: 11(. ♦
القا�سي )ق�ساة11: 27( و)مزمور7: 11(. ♦
امللك )مزمور47: 6( و)اإرميا10: 10(. ♦
اإله اآبائك )تكوين46: 3( و)1 اأخبار28: 9(. ♦
اخلالق )اإ�سعياء22: 11( و)اإرميا10: 16(. ♦
�سخرة )مزمور18: 2 و62: 2(. ♦
غيور )خروج34: 14( و)ناحوم1: 2(. ♦
اإله اإ�رضائيل )خروج5: 1( و)ق�ساة5: 3(. ♦
تر�س )2�سموئيل22: 31( و)مزمور115: 11-9(. ♦
خمل�س )اإ�سعياء43: 3، 21(. ♦
قوة )مزمور59: 9( و)حبقوق3: 19(. ♦
االإله احلي )1�سموئيل17: 26–36( و)دانيال6: 26-20(. ♦

اأن  حقيقة  على  يوؤكد  وهذا   . معنيَّ �سخ�ٍس  اإله  باأنه  اهلل  ى  ُي�سمَّ ما  غالًبا 
اإعالن اهلل هو يف االأ�سا�س اإعالن قائم على عالقة. اإنه اإعالن �سخ�سي ولي�س 

افرتا�سي. على �سبيل املثال: 
اإله اإبراهيم )مزمور47: 9(.       ♦
اإله يعقوب )مزمور20: 1(.  ♦
اإله داود )اإ�سعياء38: 5(. ♦
اإله اإيليا )2ملوك2: 14(. ♦

اأ�صماء اأخرى:      
ًنا  هناك حوايل 200 ا�سم ولقب هلل يرد كلٌّ منها مرة اأو مرتني ويو�سح جانًبا معيَّ
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من طبيعة اهلل. لي�ست لدينا امل�ساحة الكافية يف هذا الكتاب لذكر كل هذه االأ�سماء. 
لكن ميكننا اأن نالحظها بينما نقراأ الكتاب املقد�س. كما ميكننا اأن نطلب من اهلل 

اأن يعلن لنا عن جوانب طبيعته التي تدل عليها هذه االأ�سماء. واإليك بع�س منها: 
االإله الذي يرى كل �سيء )تكوين16: 13(. ♦
االإله ال�رضمدي )تكوين21: 33(. ♦
هيبة اأ�سحق )تكوين31: 42(. ♦
االإله الواحد )تثنية6: 4(. ♦
اإله ال�سالم )ق�ساة6: 24(. ♦
اإله عليم )1�سموئيل2: 3(. ♦
راأ�س على اجلميع )1 اأخبار29: 11(. ♦
اإله بري )مزمور4: 1(. ♦
الراعي )مزمور23: 1(. ♦
اإله حياتي )مزمور42: 8(. ♦
اهلل بهجة فرحي )مزمور43: 4(. ♦
اإله رجائي )مزمور62: 5(. ♦
الراكب يف القفار )مزمور68: 4(. ♦
اأبو اليتامى وقا�سي االأرامل )مزمور68: 5(. ♦
االإله الذي ي�سمع كل �سيء )مزمور77: 1(. ♦
ال�سامع الت�رضعات )مزمور116: 1(. ♦
باين اأور�سليم )مزمور147: 2(. ♦
معطي احلكمة )اأمثال2: 6(. ♦
دهن مهراق )ن�سيد1: 3(. ♦
االأول ومع االآخرين )اإ�سعياء41: 4(. ♦
كا�سف االأ�رضار )دانيال2: 29(. ♦
القدمي االأيام )دانيال7: 9(. ♦
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�سورة  ا�ستخدام  طريق  عن  اهلل  اأ�سماء  نفهم  اأن  الف�سل  هذا  يف  حاولنا 
ال�سجرة: اجلذر واجلذع واالأفرع. كما ق�سمنا االأ�سماء طبًقا لعدد مرات ورودها. 
وي�ساعدنا مثل هذا التق�سيم على فهم نقاط الرتكيز الكتابية املختلفة، وعلى 
ال�سايف( نادًرا ما ترد، بينما يكرث  العامة )مثل اهلل  االأ�سماء  اأن بع�س  فهم 
ورود اأ�سماء غري معروفة بنف�س القدر )مثل »ال�سخرة«(. لكن علينا اأن نتذكر 

اأن طبيعة اهلل ال�رضمدية اخلالدة الالحمدودة تعني: 
اأنه كل اأ�سمائه كل الوقت. ♦
كل ا�سم من االأ�سماء املختلفة يك�سف لنا عن جانب من جوانب طبيعة  ♦

اهلل لكن عبارة »ا�سم اهلل« جتمع كل هذه اجلوانب مًعا. 
تنطبق كل االأ�سماء ب�سورة كاملة ومت�ساوية على االآب واالبن والروح  ♦

القد�س، حيث ت�سرتك االأقانيم الثالثة يف نف�س اال�سم والطبيعة. 

اأو�ضاف:          
الرائعة  اجلميلة  االأو�ساف  من  العديد  على  وهناك  هنا  املقد�س  الكتاب  يحتوي 
هلل. وتاأتي كل هذه االأو�ساف يف اإطار عالقته مع �سعبه. ولو اأردنا ا�ستخدام جماز 
�سجرة  تزيِّن  زهور  هي  االأو�ساف  هذه  اإن  القول  فيمكننا  هنا،  اأخرى  مرة  ال�سجرة 
اأنها اأو�ساف  اإال  اأ�سماًء فعليًة هلل،  احلياة. وعلى الرغم من اأن هذه االأو�ساف لي�ست 

رائعة لعمل طبيعته كما اختربها �سعبه. 

القدو�س وطبيعته  ا�سمه  اهلل، وملعرفته مبلء  لدينا جوًعا ملعرفة  اأن  ولو 
من  عن  تك�سف  التي  التالية  الن�سو�س  يف  ونتاأمل  نقراأ  ف�سوف  املقد�سة، 
و)الويني10:   )7–6 و34:   11 )خروج15:  ل�سعبه:  يفعل  وماذا  اهلل  هو 
 )41–39 و32:   4–3 و32:   39–35 و)تثنية4:   )27–24 و)عدد6:   )3
 )19–15 و)2ملوك19:   )22 و)2�سموئيل   )10–6 و)1�سموئيل2: 
 )6 و20:   11–10 اأخبار14:  و)2   )19–10 و29:   36–8 و)1اأخبار16: 
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و38:   24  :37–22 و36:   7 و11:   13–1 و)اأيوب9:   )38–5 و)نحميا9: 
 ،2–1 و91:   8–7 و89:   16–15 و86:   9-6 و)مزمور36:   )30  :39–1
14–16و103: 1–6 و104: 24–25، 34 و136 و145 و146: 7–10( 

و)اإرميا32: 17–20( و)دانيال7: 9–14( و)حبقوق3: 1–19(.



اجلزء الثالث

أبوة اهلل

راأينا يف اجلزء الثاين اأن ا�سم اهلل ميالأ اإعالن العهد القدمي عنه. و�سرنى يف 
هذا اجلزء اأن فكرة »اأبوة« اهلل متالأ العهد اجلديد. ي�سمي العهُد القدمي اهلل »اآب« 

اأربع مرات فقط بينما ي�سميه العهد اجلديد هكذا 250 مرة. 

الآب يف العهد القدمي:       
القدمي  العهدين  بني  الفروق  على  القدمي  يف  املقد�س  الكتاب  معـلِّمو  اأكد 

واجلديد، متجاهلني وجود فكرة »اأبوة« اهلل يف العهد القدمي. 

لكن العهد القدمي غالًبا ما ي�سبِّه عالقة اهلل ب�سعب اإ�رضائيل ككل وباأ�سخا�س 
االآب. نرى ذلك على �سبيل املثال يف )تثنية1: 31 و8: 5(  بعينهم بعالقة 

و)مزمور103: 13(. 

واالأهم من ذلك اأن العهد القدمي يتحدث عن اهلل بو�سوح ب�سفته: 
اأبو اإ�رضائيل )تثنية32: 6( و)اإرميا3: 4، 19 و31: 9(. ♦
اأبو اأفراد اإ�رضائيليني )اإ�سعياء63: 16 و64: 8( و)مالخي2: 10(.  ♦

كما اأن العهد القدمي يوؤكد على نتيجة هذه االأبوة ب�سورة اأكرب، حيث ي�رضح اأن: 
و)اإرميا3:  ♦ و)هو�سع11: 1(  »ابن هلل« )خروج4: 22–23(  اإ�رضائيل 

19 و31: 20( و)مزمور89: 27(.  
اليهود اأفراًدا هم »اأوالده« )تثنية14: 1(. ♦

51
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ا كما يف )اإ�سعياء9: 6( اأن امل�سيا �سيكون »اإلًها قديًرا  يتنباأ العهد القدمي اأي�سً
ا«. ميكننا اأن نرى فكرة »االأبوة امل�سياوية« يف )مزمور 2 و89( على  واأًبا اأبديًّ

�سبيل املثال. )�سنعود اإىل هذه النقطة يف اجلزء اخلام�س(. 

وهذا يعني اأنه ميكننا القول اإن اأبوة اهلل موجودة يف العهد القدمي. لكنها 
جمرد �سفة اإلهية من بني العديد من ال�سفات. مل تكن اأبوة اهلل مركزية يف 
فهم اليهود ل�سخ�سه. لكنها كانت جزًءا من االمتياز العام لكونهم »ال�سعب 

املختار«. �سرنى الحًقا اأن فهم اأبوة اهلل تطور مع اإعالن العهد اجلديد. 

اللـه يف العهد اجلديد
ي�سرتك العهد اجلديد مع العهد القدمي يف الفهم االأ�سا�سي ل�سخ�س اهلل، لكنه 

يركز على جوانب اأقل من طبيعة اهلل. 

غالًبا ما ي�سري العهد اجلديد اإىل اهلل باأنه »اإله اإبراهيم واإ�سحاق ويعقوب« 
وهذا يو�سح اأن طبيعة اهلل يف العهد اجلديد هي نف�س طبيعته التي تعامل بها 
يف اإطار عهد النعمة الذي قطعه مع االآباء. نرى ذلك على �سبيل املثال يف 

)متى8: 11 و22: 32( و)لوقا20: 37( و)اأعمال3: 13 و22: 14(. 

كما يقول )�سفر الروؤيا1: 8 و21: 6( اإن اهلل هو »االألف والياء« وهو ا�سم 
يوؤكد على ا�ستمرارية طبيعة اهلل. راأينا فيما �سبق اأن اهلل ال يتغري الأنه �رضمدي 

ال حمدود وخالد. 

اخلالق:   
اأن اهلل هو خالق ال�سماء واالأر�س وخالق كل االأ�سياء.  يوؤكد العهد اجلديد 
 )19 و13:   6 و)مرق�س10:   )4 )متى19:  يف  املثال  �سبيل  على  ذلك  نرى 
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و)اأعمال14: 15 و17: 24، 29( و)رومية1: 20 و11: 36( و)1كورنثو�س8: 
6 و11: 12( و)اأف�س�س3: 9( و)روؤيا4: 11(. 

رنا العهد اجلديد باأن اخلليقة ال ت�سرتك يف االأزلية مع اهلل. توؤكد  كما يذكِّ
ن�سو�س مثل )يوحنا17: 5، 24( و)اأف�س�س1: 4( و)1بطر�س1: 20( على فهم 

العهد اجلديد حلقيقة اأن اهلل يوجد مبعزل عن الطبيعة املادية للخليقة. 

امللك: 
تعاليم  وت�سري  اآخر.  �سيء  اأي  عن  علَّم  مما  اأكرث  امللكوت  عن  ي�سوع  علَّم 
امللكوت بالطبع اإىل اهلل امللك. نتناول ملكوت اهلل بال�رضح يف كتاب »ُملك 

اهلل« من �سل�سلة »�سيف الروح«. 

اهلل  اخللق.  �سفة  من  تنبع  ال�سيادة  اأو  امللكية  اأن   )24 )اأعمال4:  يو�سح 
الذي خلق له احلق يف ال�سيادة والتوجيه. كما يعلن )رومية9: 19–21( اأن 

امللكية هي جزء من عمل اهلل كاخلالق. 

كما نرى اهلل امللك يف العديد من اإ�سارات العهد اجلديد اإىل: 
ربوبية اهلل )متى4: 7، 10(.   ♦
عر�س اهلل )متى5: 34 و23: 22( و)روؤيا4: 2 و5: 1 و20: 11 و21: 5(. ♦
♦  )39–37 و)رومية8:   )24 و15:   8–6 )1كورنثو�س2:  اهلل  �سيادة 

و)كولو�سي2: 15( و)1تيموثاو�س6: 15( و)روؤيا6: 10(. 
جالل اهلل )عربانيني1: 3 و8: 1 و12: 2( و)1بطر�س3: 22(.   ♦

القا�ضي:    
يرتبط مبداأ اهلل كملك باهلل كقا�ٍس. كان التاأكد املطلق من ق�ساء اهلل هو 
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االفرتا�س االأ�سا�سي يف كرازة يوحنا يف )متى3: 7–12( و)لوقا3: 7–9( 
وكذلك يف تعاليم ي�سوع يف )متى7: 1–2 و11: 22–24 و12: 36–37( 

و)لوقا18: 7( و)يوحنا8: 16(. 

ا اأن نرى اهلل القا�سي يف ن�سو�س مثل )رومية2: 16 و3: 6 و14: 10(.  ميكننا اأي�سً

املخلِّ�س:  
على الرغم من اأن اللقب االإلهي »املخلِّ�س« ُيعَطى ب�سفة عامة لي�سوع يف 

ا هلل كما يف العهد القدمي.  العهد اجلديد، اإال اأنه ُيعَطى اأي�سً

ى اهلل »املخلِّ�س« يف )لوقا1: 47( و)1تيموثاو�س2: 3( و)تيط�س2:  ُي�سمَّ
10، 13 و3: 4( و)ق�ساة1: 25(. كما اأن فكرة تخلي�س اهلل ل�سعبه هي فكرة 

اأ�سا�سية يف العهد اجلديد ومركزية لفهمنا واختبارنا امل�سيحي هلل. 

الآب:    
لدرجة  نهايته  اإىل  بدايته  من  اجلديد  العهد  كل  يف  اهلل  اأبوة  فكرة  تتكرر 
جتعل منها �سفًة مركزيًة يف امل�سيحية. اهلل ال يو�سف فقط باأنه »اآب« اأكرث 
اأ�سفار  من  �سفر  كل  يف  »اآب«  ُيدَعى  لكنه  اجلديد،  العهد  يف  مرة   250 من 
العهد اجلديد ماعدا واحد فقط. على �سبيل املثال )متى5: 16( و)مرق�س14: 
 )7 و)رومية1:   )33 و)اأعمال2:   )8 و)يوحنا14:   )2 و)لوقا11:   )36
 )6 و)اأف�س�س4:   )6 و)غالطية4:   )3 و)2كورنثو�س1:   )6 و)1كورنثو�س8: 
و)فيلبي4: 20( و)كولو�سي1: 12( و)1ت�سالونيكي3: 11( و)2ت�سالونيكي2: 
16( و)1تيموثاو�س1: 2( و)2تيموثاو�س1: 2( و)تيط�س1: 4( و)فيلمون1: 
و)يعقوب1: 17( و)1بطر�س1: 2( و)2بطر�س1: 17(  3( و)عربانيني1: 5( 

و)1يوحنا3: 1( و)2يوحنا1: 4( و)يهوذا 1: 1( و)روؤيا3: 5(. 
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اأبوة اللـه:   
ي�سوع هو من قدَّم لنا اأبوة اهلل بكل و�سوح، حيث مل ي�ستخدم اأي ا�سم من 
اأ�سماء اهلل كما ا�ستخدم ا�سم »االآب«. وال يبدو اأنه كان هناك ا�سم اإلهي �سغل 

فكره من جهة تالميذه ومن جهة نف�سه مثل »االآب«. 

لقد تعلمنا عن طريق �سخ�س ي�سوع اأن اأبوة اهلل لي�ست جمرد �سفة من بني 
االأخرى.  ال�سفات  كل  ل  ي�سكِّ الذي  االأ�سا�سي  التوجه  لكنها  عديدة،  �سفات 
اأبوة اهلل هي احلقيقة التي اأ�س�س ي�سوع عليها تعاليمه.  اإنها االأ�سا�س الذي 
تقوم عليه الكثري من ا�ستدالالته وتعاليمه. نرى ذلك على �سبيل املثال يف 

)متى6: 26، 32 و7: 9–11 و10: 29–31(.

مثلث  الواحد  اإيلوهيم«  »يهوه  اهلل  يقدِّم  القدمي  العهد  اإن  القول  ميكننا 
ي�سوع  واإن  القوي.  املعطي  الكامل احلامي  املمتلئ م�سيئة وقوة،  االأقانيم، 

يجمع كل هذه ال�سفات مًعا ويركزها يف اإعالنه عن اهلل ب�سفته اآب. 

العهد  وي�ستخدم  القدمي.  العهد  اأعلنه عنه  ما  اجلديد هو كل  العهد  اهلل يف 
اجلديد اأحياًنا عبارة »اال�سم« لالإ�سارة اإىل اهلل. لكن العهد اجلديد ي�سري اإليه 
العهد  يف  »اال�سم«  عبارة  تلخ�س  وكما  االآب«.  »اهلل  باعتباره  النهاية  يف 
اإ�رضائيل، تلخ�س عبارة »االآب« يف  اإعالن عن طبيعة اهلل ل�سعب  القدمي كل 
العهد اجلديد كل اإعالن عن اهلل واختبار لطبيعته من قبل اإ�رضائيل وكذلك كل 

�سيء علَّمه ي�سوع عنه وراأيناه يف �سخ�سه. 

يقدم ي�سوع يف تعاليمه ثالثة جوانب عن اأبوة اهلل:  
 اللـه هو اأبو كل الب�رسية . 1

يو�سح ي�سوع اأن اهلل هو اأبو كل ال�سعوب واالأمم، واأن اأبوة اهلل لي�ست مقت�رضة 
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على قلة خمتارة حتى اأن اهلل يعلن عن �سفاته االأبوية »لالأ�رضار والظاملني«. 
نرى ذلك على �سبيل املثال يف )متى5: 45( و)لوقا6: 35(.  

اللـه هو الآب املخلِّ�س لكل املوؤمنني. 2
ا اأن اهلل هو اأب لكل املوؤمنني والتالميذ ب�سورة خا�سة.  اأو�سح ي�سوع اأي�سً
العهد اجلديد على  – االأوالد« بني اهلل والب�رض يف كل  تقت�رض عالقة »االآب 
املوؤمنني، وذلك نتيجًة لعمل اهلل اخلال�سي. نرى ذلك على �سبيل املثال يف 

)متى6: 9، 32( و)رومية8: 28( و)عربانيني12: 5–7(. 

اأًبا لكل  وكما يو�سح )رومية8: 14–17( و)غالطية4: 4–7( ي�سبح اهلل 
�سخ�س  ياأخذ  مبقت�ساه  قانوين  عمل  هو  والتبني  التبني.  خالل  من  موؤمن 
ما طفاًل لي�س له وي�سمه اإىل عائلته ب�سورة دائمة ويعامله كابن فعلي له 
»تبني« هي  تعني  التي  اليونانية  الكلمة  االبن.  اإياه كل حقوق هذا  معطًيا 
هذه  ت�سري  االبن«.  منزلة  يف  »ي�سعه  هو  احلريف  ومعناها   )huiothesia(
هلل  ابًنا  اأ�سبح  والذي  ثانية  املولود  للموؤمن  الروحي  امل�ستوى  اإىل  الكلمة 

ووارًثا مع امل�سيح. 

اللـه هو اآب فريد لي�ضوع          . 3
ا  غالًبا ما يو�سف امل�سيح باأنه »ابن اهلل الوحيد«. ت�سري هذه العبارة �سمنيًّ
اإىل اأبوة اهلل املتفردة لي�سوع. نقراأ يف )مرق�س1: 11( اأن خدمة ي�سوع بداأت 

باإعالن بنوته هلل. وي�سجل )مرق�س9: 7( هذا االإعالن. 

مل يتحدث ي�سوع عن »اأبينا« م�سمًنا نف�سه مع التالميذ. لكنه حتدث عن 
»اأبي واأبيكم« كما يف )يوحنا20: 17(. هذا اجلانب املتفرد من اأبوة اهلل هو 

اأ�سا�س اأقوال ي�سوع يف )متى11: 27( و)يوحنا10: 15–18، 29–30(. 
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جوانب الأبوة:
ميكننا روؤية هذه اجلوانب الثالثة الأبوة اهلل يف باقي العهد اجلديد: 

اجلانب االأول هو االأقل وروًدا لكنه ُيذكر يف )اأعمال17: 29-28(. 

 )17–15 )رومية8:  يف  املثال  �سبيل  على  ُيَرى  الثاين  اجلانب 
جوانب  بع�س  اأن  من  الرغم  وعلى   .)17 و)1بطر�س1:   )6 و)غالطية4: 
اأبوة اهلل مقت�رضة على امل�سيحيني فقط، اإال اأننا يجب اأن نعلم اأننا نحتفظ 
اأن  )رومية11: 25–27(  يتنباأ  العامل.  لبقية  كوديعة  كاأوالد  بامتيازنا 

ملء االأمم وملء اإ�رضائيل �سيدخالن يوًما ما عائلة اهلل. 

 )6 )رومية15:  مثل  الن�سو�س  من  العديد  يف  فرناه  الثالث،  اجلانب  اأما 
و)2كورنثو�س11: 31( و)اأف�س�س1: 3( و)1بطر�س1: 3(. تو�سح هذه الن�سو�س 

اأن اهلل هو اآب متفرد البن متفرد.    

نحتاج كموؤمنني اإىل معرفة هذه اجلوانب الثالثة الأبوة اهلل: 
اإننا مدعوون اإىل معرفة االآب ب�سفة عامة كاأع�ساء يف الب�رضية واإىل  ♦

الثقة يف عطائه واهتمامه بخليقته. 
تبنانا  ♦ الأنه  اإىل معرفته ب�سورة �سخ�سية حميمية  ا  اأي�سً ومدعوون 

يف عائلته املقد�سة، واإىل الثقة يف خال�سه ونعمته ورجائه. 
لكننا ال ن�ستطيع اأن نعرفه بنف�س الطريقة التي عرفه ي�سوع بها الأن  ♦

هناك جانًبا من جوانب اأبوة اهلل الذي ينفرد به ي�سوع. 

اأبانا:   
من ال�سعب علينا اليوم اأن نفهم كم كانت ال�سالة التي علَّم ي�سوع تالميذه 
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ولذلك  الربانية  ال�سالة  على  معتادون  اإننا  ثورية.  �سالة  ي�ستخدموها  اأن 
اأحدث ثورًة يف فهم  اهلل  ًزا عن  اإعالًنا مميَّ لكنها كانت  نعتربها »تقليدية«. 

التالميذ ل�سخ�سه. 

راأينا اأن اهلل يف العهد القدمي كان ُيعَرف باأ�سماء اإيل عليون ويهوه �سباوؤوت 
الكامل  القوي  احلافظ  اهلل  عن  تعلن  اأ�سماء  وهي  �سدَّاي.  واإيل  قدو�س  واإيل 
املعطي. تخاطب ال�سالة الربانية كل جانب من هذه اجلوانب االأ�سا�سية من 

طبيعة اهلل. على �سبيل املثال: 
اهلل  ♦ حفظ  تطلب   – ال�رضير«  من  جننا  لكن  جتربة  يف  تدخلنا  »ال 

وحمايته. 
على  ♦ – تركز  والقوة«  امللك  و»لك  م�سيئتك«  ولتكن  ملكوتك  »لياأِت 

قوة اهلل. 
»ليتقد�س ا�سمك« و»لك املجد« – ت�سريان اإىل كمال اهلل.  ♦
– تنا�سد عطاء  ♦ لنا ذنوبنا«  اليوم« و»اأغفر  اأعطنا  »خبزنا كفافنا 

اهلل. 

ال تتمثل ثورية ال�سالة يف حمتواها لكن يف اقرتابها املبا�رض اإىل »اأبينا«– 
وهو اقرتاب مييِّز توجه ي�سوع نحو اهلل. 

اإيل عليون  اإيلوهيم، هو  ال�سماوي هو يهوه  اأبانا  اأن  الربانية  ال�سالة  تو�سح 
ا اأن  ويهوه �سباوؤوت واإيل قدو�س واإيل �سدَّاي، هو »اال�سم« وهكذا. وتو�سح اأي�سً
اخلالق العظيم لي�س جمرد »اأب للكل« لكنه »اأبونا« الذي تربطنا به عالقة حميمة. 

و�سنتعجب اأكرث من العالقة الوثيقة التي تربطنا باهلل والتي ن�ستدل عليها 
يكون  اأن  ينبغي  كلمات.  من  يليها  ما  اإىل  ننظر  عندما  »اأبانا«  عبارة  من 
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با�ستطاعتنا االآن اأن نفهم ونقدِّر الرنني اخلا�س لعبارة »ليتقد�س ا�سمك«. اإن 
اهلل لي�س �سديًقا قدمًيا لنا. لكنه »اال�سم القدو�س«. هو اال�سم القدو�س الذي 
ال ُيدَنى منه، والذي ميالأ الكون بح�سوره. وهو يتجاوز ويتعاىل عن احلياة 

واملادة واملكان والزمان.

يجب اأن ندرك اأن العبارة االأوىل من ال�سالة الربانية حتتوي على تناق�س 
»اأبانا«،  باعتباره  اهلل  اإىل  نقرتب  اأن  ي�سوع  يريدنا  العادة.  فوق  ظاهري 

عاملني يف الوقت نف�سه اأنه »اال�سم املقد�س«. 

كاملة ممكنة  اأكرث �سورة  بناء  يجاهد يف  القدمي  العهد  اإن  القول  ميكننا 
ويدخل  يلهمنا  حتى  ب�سفر  و�سفر  ب�سفة  و�سفة  بخطوة  خطوة  اهلل  لطبيعة 
ا  اخل�سية اإىل قلوبنا. اإن االإعالن الكتابي عن اهلل باعتباره »اال�سم« عظيم جدًّ
ا بحيث ي�سعب التاأمل فيه. لكن ي�سوع ياأتي بعد ذلك، ويعلمنا اأن  وع�سري جدًّ

اهلل القدو�س هو اأبونا، ويك�سف لنا عن كيفية معرفته. 

اهلل لي�س اأقل اأبًدا من اإعالن العهد القدمي عنه، كما ال يختلف يف اأي جانب 
عن هذا االإعالن. كل ما هنالك اأن ي�سوع يو�سح لنا كيف نفهم »اال�سم«، كيف 
نقرتب من »اال�سم«، وكيف نحيا يف عالقة مع »اال�سم«. يو�سح لنا ي�سوع 

كيف نعرف االآب. 

ا اأن نفهم اأن »اأبانا« هو »اال�سم«. وال يجب اأن تلغي عالقتنا  من املهم جدًّ
احلميمة معه تلك الرهبة التي نقرتب بها اإليه. وال يجب اأبًدا اأن ننزل بالنظرة 
الكتابية الأبوة اهلل اإىل م�ستوى االأبوة الب�رضية، حيث اإن عالقتنا االأر�سية مع 
لالأبوة  الكامل  النموذج  نرى  اأن  لكن ميكن  دائًما غري كاملة.  �ستظل  اآبائنا 

احلقيقية ب�سفة دائمة يف اهلل. 
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وهذا  اهلل.  من  تاأتي  اإمنا  اأر�سية  اأبوة  كل  اأن  )اأف�س�س3: 14–15(  يعلمنا 
ى »اأًبا« على �سبيل القيا�س كما لو كانت االأبوة االأر�سية  يعني اأن اهلل ال ي�سمَّ
يف  متاأ�سلة  االأبوة  اإن  املوؤمنني.  مع  اهلل  عالقة  لو�سف  طريقة  اأف�سل  هي 

طبيعة اهلل، وهي توجد فينا كب�رض الأننا خملوقون على �سورة اهلل. 

اأبا:
نفهم من )مرق�س14: 36( اأن ي�سوع ا�ستخدم الكلمة االآرامية »اأبا« ليخاطب 
اهلل. هذه الكلمة ي�ستخدمها يف االأ�سل االأطفال ال�سغار ملخاطبة اآبائهم. لكن 
قبل  من  اأو�سع  نطاق  على  ُت�ستخدم  الكلمة  اأ�سبحت  اجلديد  العهد  وقت  يف 

االأ�سخا�س اليهود البالغني للتعبري عن عالقتهم احلميمة مع اآبائهم. 

ال ترد كلمة »اأبا« يف العهد القدمي اأبًدا ككلمة ملخاطبة اهلل. ويدل ا�ستخدام 
ي�سوع لها على غياب ال�سكليات عن نظرة ي�سوع هلل كاآب وعن عالقته به كاآب. 

يو�سح ا�ستخدام كلمة »اأبا« يف )رومية8: 15( و)غالطية4: 6( على احلميمية 
واالألفة يف عالقتنا مع »اأبينا« وهي عالقة اأُتيحـت لنا من خالل عمل الروح 

القد�س. �سنتناول هذه احلقيقة مبزيد من التف�سيل يف اجلزء اخلام�س. 

الآب يعلم:                             
ي�سوع  ي�سلِّط  العلم.  كلي  باعتباره  اهلل  عن  يتحدث  القدمي  العهد  اأن  راأينا 
»اأباكم  اأن  بتاأكيده على حقيقة  ال�سوء على هذه احلقيقة يف )متى6: 32( 

ال�سماوي يعلم«. 

يو�سح ي�سوع يف هذا الن�س اأن »اأبانا« يعلم كل احتياجاتنا اليومية مبا 
ا اأن »اأبانا«  يف ذلك التفا�سيل ال�سغرية واالهتمامات الكبرية. ويو�سح جليًّ
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بكلمات  مبخلوقاته  اهلل  اهتمام  �رضح  طريق  عن  وذلك  العظيم  اخلالق  هو 
تدل على �سفة االأبوة ولي�س على �سفة اخللق. ويوؤكد هذا على مبداأ اهتمام 

واعتناء اهلل بنا كاأفراد. نرى ذلك يف )متى6: 26–32 و10: 29–30(. 

العلم  كلي  ال�سخ�سي  االآب  عن  ي�سوع  اإعالن  على  اجلديد  العهد  كل  يوؤكد 
وكلي االهتمام )الذي هو كلي القوة وكلي العطاء وكلي احلفظ وكلي الكمال 

يهوه اإيلوهيم(. 

اهلل  ل�سخ�س  بول�س  وفهم  اهلل.  اأبوة  عن  باإعالن  بول�س  ر�سائل  معظم  تبداأ 
كاالآب هو املبداأ االأ�سا�سي وراء كل تعاليمه. نرى ذلك على �سبيل املثال يف 
)1كورنثو�س1: 3( و)2كورنثو�س1: 3( و)غالطية1: 3–4( و)اأف�س�س1: 2–3( 

و)فيلبي1: 2( و)كولو�سي1: 2–3( وهكذا. 

�صفات الآب:          
اإىل  كلمات  اإ�سافة  خالل  من  اهلل  طبيعة  عن  يعلن  القدمي  العهد  اأن  كما 
االأ�سماء اجلذور، هكذا اأبوة اهلل يف العهد اجلديد تزداد غنى بنف�س الطريقة. 

على �سبيل املثال، اهلل هو: 
االآب رب ال�سماء واالأر�س )متى11: 25(.  ♦
 االآب القدو�س )يوحنا17: 11(.    ♦
االآب البار )يوحنا17: 25(.    ♦
اأبو ربنا ي�سوع امل�سيح )2كورنثو�س1: 3(.    ♦
اأبو الراأفة )2كورنثو�س1: 3(.    ♦
اأبو املجد )اأف�س�س1: 17(.    ♦
اأبو االأرواح )عربانيني12:  9(.    ♦
اأبو االأنوار )يعقوب1: 17(.  ♦
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اإعالن  هو  اهلل  عن  الكتابي  االإعالن  اأن  فهم  اإىل  اأخرى  مرة  نحتاج  هنا 
ال  ا.  نظريًّ اإعالًنا  ولي�س  عالقة  على  مبني  اإعالن  ا،  فر�سيًّ ولي�س  �سخ�سي 
يعطينا العهد اجلديد حقائق جمردة عن اأبوة اهلل. لكنه يعلن لنا عن االآب من 
خالل عالقته مع اأوالده، وب�سفة خا�سة من خالل عالقته مع االبن الوحيد. 
يعلن لنا العهد اجلديد عن االآب حتى نعرفه ب�سورة �سخ�سية حميمية ال لكي 

نعرف بع�س احلقائق عنه. 

يو�سح لنا العهد اجلديد يف �سياق حديثه عن عالقة اهلل مع الب�رض ما يفعله 
االآب من اأجل اأوالده، وكيف يتعامل معهم وما يتوقعه منهم. يو�سح العهد 

اجلديد على �سبيل املثال اأن االآب: 
د )متى5: 16( و)مرق�س8: 38(.    ♦ له املجد ومُيجَّ
كامل )متى5: 48(. ♦
يكافئ )متى6: 1(. ♦
يرى كل �سيء )متى6: 4(. ♦
يعرف كل �سيء )متى6: 8( و)1بطر�س1: 2(. ♦
يغفر )متى6: 14(. ♦
ي�سدد االحتياجات )متى6: 26( و)يعقوب1: 17(. ♦
له اإرادة )متى7: 21 و18: 14(. ♦
يجيب ال�سالة )متى26: 53(. ♦
يعمل من خالل املعمودية )متى28: 19(. ♦
رحيم )لوقا6: 36(. ♦
يحب )يوحنا3: 35 و14: 23( و)1يوحنا3: 1(. ♦
ي�ستحق ال�سجود )يوحنا4: 23-21(. ♦
يعمل )يوحنا5: 17(. ♦
يقيم املوتى )يوحنا5: 21(. ♦
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م�سدر احلياة )يوحنا5: 26(. ♦
يعطي )يوحنا6: 32(. ♦
يعلِّم )يوحنا8: 28(. ♦
واحد مع ي�سوع )يوحنا10: 30(. ♦
مينح النعمة وال�سالم )رومية1: 7(. ♦
يجب اأن ن�سكره )كولو�سي1: 12(. ♦
يوؤدِّب )عربانيني12: 11-5(.   ♦

على  يحتوي  لكنه  و�سفاته.  االآب  لطبيعة  تعريًفا  اجلديد  العهد  يعطي  ال 
الكثري من االأحداث واالأمثلة التي تفتح عيوننا على طبيعته واأعماله املقد�سة. 

لي�س من املمكن اأن نر�سم �سورًة منهجيًة لالأبوة االإلهية. لكن هناك العديد 
من ال�سفات االأ�سا�سية الوا�سحة عن طبيعة االآب:  

جمده وقوته. 1
املجد  هذا  معنى  نتناول  الكتابية.  املو�سوعات  اأعظم  اأحد  هو  اهلل  جمد 

ب�سيء من التف�سيل يف كتاب »املجد يف الكني�سة«. 

»اأبو املجد«. كما يتكرر ذكر جمد اهلل يف  )اأف�س�س1: 17( اهلل باأنه  ي�سف 
كل العهد اجلديد. على �سبيل املثال )لوقا9: 26( و)يوحنا17: 5( و)اأعمال7: 

55( و)رومية3: 23 و5: 2( و)2كورنثو�س3: 18( و)2بطر�س1: 17(. 

االآب �ساٍم يف جمده، ويو�سح )عربانيني1: 3( اأن ي�سوع يعك�س جمد االآب. 
وقوته  جالله   – اهلل  طبيعة  كل  �سخ�سه  يف  يحمل  ي�سوع  اأن  يعني  وهذا 
اإليها العهد القدمي  وحمبته واأبوته. هذه هي »االأبوة امل�سياوية« التي ي�سري 

يف ن�سو�س مثل )اإ�سعياء9: 6(. 
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اأ لقوته. ال  يجب اأن يجعلنا جمد االآب نقرتب منه بخ�سية و�سجود واأن نتهيَّ
ميكن اأن يكون مثل هذا ال�سخ�س املجيد �سعيًفا. وغالًبا ما ُت�ستخدم عبارة 
»قوة اهلل« لت�سري اإىل هذه ال�سفة من �سفات االآب. نرى ذلك على �سبيل املثال 
يف )رومية4: 21 و11: 23( و)1كورنثو�س2: 5( و)2كورنثو�س6: 7 و9: 8 

و13: 4( و)2تيموثاو�س1: 8(. 

حكمته واإرادته      . 2
اأ�رضنا فيما �سبق اإىل علم االآب يف )متى6: 4–8(. ي�سيف )1بطر�س1: 2( اإىل هذه 
احلقيقة بحديثه عن علم االآب ال�سابق. اإن طبيعة اهلل التي تتجاوز الزمن وتتنزه 
عنه حتتم معرفته للم�ستقبل كما يعرف املا�سي واحلا�رض. تو�سح ن�سو�س مثل 

)اأف�س�س1: 5( اأن هذه احلقيقة هي جزء اأ�سا�سي من فهم العهد اجلديد هلل. 

لو اأن االآب هو كلي احلكمة وكلى املعرفة، فهذا يحتم اأن تكون اإرادته 
وخططه ومقا�سده كاملًة. يعلِّمنا )تيط�س1: 2( اأن اهلل ال يكذب اأبًدا ويوؤكد 
يف  االآب  اإرادة  مو�سوع  نتناول  احلقيقة.  نف�س  على   )18 )عربانيني6: 

اجلزء ال�سابع. 

قدا�ضته املطلقة     . 3
راأينا فيما �سبق اأن القدا�سة هي اأكرث �سفات اهلل التي يوؤكد عليها الكتاب 
»االآب  باعتباره  اهلل  عن   )11 )يوحنا17:  يتحدث  اهلل.  با�سم  يتعلق  فيما 
القدو�س«. وهذا يو�سح اأن ي�سوع كان مدرًكا لقدا�سة االآب ب�سفة خا�سة وهو 

يف مواجهة ال�سليب. 

اإنه  مقد�سة.  واأعماله  مقد�س  اهلل  �سخ�س  اأن  دائًما  اجلديد  العهد  يو�سح 
منف�سل متاًما وقدا�سته هي مطلقة. 
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بره وغ�ضبه  . 4
وبر  البار«.  »االآب  ب�سفته   )25 )يوحنا17:  يف  اهلل  عن  ي�سوع  يتحدث 
بالتف�سيل يف كتاب  احلقيقة  نتناول هذه  لكل خطة اخلال�س.  اأ�سا�سي  اهلل 

»اخلال�س بالنعمة« من �سل�سلة »�سيف الروح«. 

يوؤكد )رومية1: 17 و3: 21–22( على اأن بر اهلل قد اأُعلن.  ♦
توؤكد مطالبة ي�سوع بالرب يف )متى5: 20 و6: 33( على بر االآب.  ♦
♦  )24 و)اأف�س�س4:   )21 و)2كورنثو�س5:   )3 )رومية10:  يو�سح 

و)فيلبي3: 9( اأن اهلل كامل يف بره. 
حيوية  ♦ اأهمية  ذا  كان  اهلل  بر  اأن   )25 )يوحنا17:  �سياق  يو�سح 

بالن�سبة لي�سوع عندما كان يتاأمل يف ق�ساء االآب. 

اإله غري  اأنه  اأحكامه بحق مطلق مما يعني  البار بر مطلق ي�سدر  اإن االآب 
متحيز وال يعرف املحاباة. كانت هذه فكرة �سعبة القبول بالن�سبة لليهود. 
ت�سف ن�سو�س مثل )اأعمال10: 34( و)رومية2: 11 و3: 5( و)غالطية2: 6( 
و)عربانيني6: 10( و)1بطر�س1: 17( تزايد فهم الكني�سة االأوىل لطبيعة اهلل 

الذي ال يعرف املحاباة. 

يف  املثال  �سبيل  على  ذلك  نرى  بره.  من  مهم  جانب  هو  االآب  غ�سب 
 )6 و)كولو�سي3:   )6 و)اأف�س�س5:   )5 و13:   19 و12:   9 و5:   18 )رومية1: 
و)1ت�سالونيكي5: 9(. ميكننا القول اإن غ�سب اهلل يعربِّ عن عدم قبول قدا�سة 

اهلل املطلقة لكل ما هو غري مقد�س. 

يعربِّ �سفر الروؤيا عن غ�سب اهلل ويتحدث عنه يف �سياق ق�ساء اهلل النهائي 
كما يرد يف )6: 16 و14: 10، 19 و15: 1، 7 و16: 1 و19: 15(.     
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حمبته ونعمته. 5
املحبة هي طابع  اأن  ويو�سح  اهلل حمبة،  اأن   )16 ،8 )1يوحنا4:  ي�رضح 

عالقة اهلل مع الب�رض. كما ي�سع )1يوحنا3: 1( حمبة اهلل يف اإطار اأبوته. 

اأن يكون لها  اأن تتواجد هكذا ب�سورة جمردة، لكن يجب  املحبة ال ميكن 
مو�سوع وهدف تتجه اإليه. يو�سح العهد اجلديد اأن الب�رض هم مو�سوع حمبة 
اهلل، واأن االبن هو مو�سوع حمبة االآب يف اإطار العالقة بني االأقانيم الثالثة. 
نرى ذلك على �سبيل املثال يف )يوحنا3: 16، 35 و5: 20 و10: 17 و14: 

21-23 و15: 9 و16: 27 و17: 23(. 

ا اأن حمبة اهلل:   يعلمنا العهد اجلديد اأي�سً
ان�سكبت يف قلوبنا بوا�سطة الروح – )رومية5: 5(.  ♦
هي عمل اهلل املخلِّ�س للخطاة – )رومية5: 8(.  ♦
ال تنف�سل عن املوؤمنني اأبًدا – )رومية8: 39(.  ♦
حتول املوؤمنني اإىل منت�رضين –  )رومية8: 37(. ♦
يجب اأن تكون هدف اأفكارنا – )2ت�سالونيكي3: 5(.   ♦
هي ال�سفة املميزة لالآب – )2كورنثو�س13: 11، 14( و)اأف�س�س6: 23(.    ♦

النعمة يف  ارتباًطا وثيًقا مبحبته. نتناول مبداأ  ترتبط نعمة اهلل ورحمته 
اأن  نفهم  اأن  هنا  علينا  لكن  ال�سل�سلة.  هذه  من  بالنعمة«  »اخلال�س  كتاب 
االآب  نعمة  اإن  االأبوية.  املحبة  جوانب  من  اأ�سا�سي  جانب  هي  اهلل«  »نعمة 

تعني اأنه يعطي نعًما ال ُت�سَتَحق ملو�سوع حمبته اأي اأوالده. 

نرى نعمة اهلل التي ال تن�سب اأبًدا يف ن�سو�س مثل )رومية3: 24 و11: 6( 
و)1كورنثو�س1: 4 و3: 10 و15: 10( و)2كورنثو�س9: 14( و)غالطية2: 21( 
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و)اأف�س�س1: 6 و2: 5–7( و)2تيموثاو�س1: 9( و)تيط�س2: 11( و)عربانيني4: 
16( و)يعقوب4: 6( و)1بطر�س4: 10 و5: 10–12(. 

ترتبط رحمة اهلل بنعمته وحمبته وبره. لو اأن اهلل البار يجب اأن يعاقب كل 
ا اأن يرحم كل من هو مدان؛ الأن الرحمة هي جزء  من هو خاطئ، فيجب اأي�سً

من طبيعته مثل الرب متاًما.  

يعلن )لوقا6: 36( و)2كورنثو�س1: 3( اأن االآب رحيم. وهما بهذا يعك�سان 
ما ورد يف العهد القدمي يف ن�سو�س مثل )خروج34: 6( و)مزمور86: 15 
و145: 8(. نرى رحمة اهلل على �سبيل املثال يف )لوقا18: 13( و)رومية9: 
 )1 و)2كورنثو�س4:   )25 و)1كورنثو�س7:   )32–30 و11:   18–15

و)1تيموثاو�س1: 16( و)1بطر�س2: 10( و)يعقوب5: 11(. 

اأمانته و�ضالمه    . 6
نتنـاول اإميان اهلل ب�سيء من التف�سـيل يف كتـاب »االإميـان احلـي« مـن 
فـي  اهلل  اأمـانة  عن   )9 )1كورنثـو�س1:  يتحـدث  الروح«.  »�سـيف  �سل�سـلة 
اأميـن  اهلل  اأن  نطـاًقا  االأو�سـع  اجلديد  العهد  تعاليـم  وترينـا  اأبـوته.  �سـياق 

الأنـه: 
يدعو النا�س اإىل �رضكة ابنه )1كورنثو�س1: 9(. ♦
ال يدع اأوالده ُيجرَّبون فوق ا�ستطاعة اإميانهم )1كورنثو�س10: 13(. ♦
يحفظ كلمته )2كورنثو�س1: 18(. ♦
يحميهم من ال�رضير )2 ت�سالونيكي 3 : 3(. ♦
يقوي املوؤمنني الذين يتاأملون )1بطر�س4: 19(. ♦
يغفر اخلطايا )1يوحنا1: 9(. ♦
وهو يظل اأميًنا حتى حني نكون نحن غري اأمناء )2تيموثاو�س2: 13(. ♦
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نفهم من كل العهد اجلديد اأن طبيعة اهلل التي ال تتغري تعني اأن نثق يف االآب 
فيما يتعلق بتحقيق وعوده. 

اإن كل �سيء يعطيه االآب الأوالده هو جزء ال يتجزاأ من طبيعته، فهو ال ميكن 
اأن يعطينا �سيًئا لي�س جزًءا منه. نحتاج اإىل بع�س التفكري العميق حتى نفهم 
هذه احلقيقة. لكنها حقيقة من احلقائق االأ�سا�سية يف امل�سيحية، ولها العديد 

من الدالالت املهمة التي نتناولها يف كل �سل�سلة »�سيف الروح«. 

تبداأ كل ر�سائل بول�س بربكة ت�سمل »�سالم من اهلل«. لو اأن ال�سالم هو �سيء مينحه 
التي ميتلكها. نرى ذلك على �سبيل املثال يف  ال�سفات  اأن يكون من  اهلل، فيجب 
)رومية15: 33( و)1كورنثو�س14: 33( و)فيلبي4: 7–9( و)1ت�سالونيكي5: 23(. 

داخل  قلق  اأو  توتر  اأي  هناك  فلي�س  النزاع،  غياب  يقت�سي  ال�سالم  وجود 
�سخ�س اهلل. وهو ال ميكن اأن يكون غري متاأكد ب�ساأن اأيٍّ من اأعماله اأو حمبًطا 
كل  وفوق  العامل  قلب  ففي  رائع.  توازن  دائًما يف  لكنه  من خططه.  اأي  يف 
فو�سى االأمور الب�رضية يوجد اإله ال�سالم. وهذا ال�سالم االإلهي ال�سخ�سي هو 

ما يقدمه االآب بكرم الأوالده. 

اللـه الآب:              
اأي فهم ب�رضي ل�سخ�سه  اأن يكون  الأن اهلل �رضمدي وال حمدود، فال ميكن 
كاماًل. وال ميكن اأن يعطينا اأي تلخي�س ملقاطع كتابية اأو قائمة باأ�سمائه 

و�سفاته �سورًة كاملًة عن �سخ�سه. و�سيظل هناك دائًما عن�رض غمو�س. 

لكننا نفهم من العهد اجلديد اأنه باإمكاننا اأن نعرف عن اهلل ما نحتاج اإىل 
اأن نعرفه عنه. وهذا مبداأ كتابي مهم. 
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قلنا فيما �سبق اإن االآب يف العهد اجلديد هو يهوه اإيلوهيم العهد القدمي. اإن 
يت�رضف  ال  الكون  وملك  وال�سيادة.  باالأبوة  يت�سف  واالأر�س  ال�سماء  خالق 
الأنه  بالرحمة  دائًما  يت�رضف  البار  والقا�سي  اآب.  الأنه  ا�ستبدادية  ب�سورة 

يت�سف باالأبوة. 

احلقيقة  يف  لكنها  ا  ظاهريًّ متناق�سة  تبدو  ب�سفات  ميتلئ  اهلل  اأن  راأينا 
متوازنة متام التوازن. يتحدث العهد اجلديد بنف�س القدر عن حمبته وغ�سبه، 

خريه وبره، رحمته وق�سائه، تعاليه وح�سوره وهكذا. 

�سيكون فهمنا ل�سخ�س اهلل غري دقيق اإن اأهملنا اأو غالينا يف الرتكيز على 
اأيٍّ من هذه ال�سفات التي تبدو متناق�سًة، اأو اإذا مل نراِع توازنها وتكاملها 

مًعا. 

يتوقف كل اإمياننا امل�سيحي على معرفتنا باهلل. وكل هدف اإمياننا هو اأن 
نعرف اهلل ب�سورة �سخ�سية واأكرث حميمية. 

على �سبيل املثال، من امل�ستحيل اأن نفهم التج�سد – �سخ�س امل�سيح – اإذا 
اإله  اهلل  اأن  يعتقدون  الذين  االأ�سخا�س  خاطئًة.  فكرًة  اهلل  عن  فكرتنا  كانت 
ي�سوع  اإر�سالية  اأبًدا  يفهموا  لن  ا�سرت�ساوؤه  ويجب  عنا  بعيًدا  يوجد  غا�سب 

وخدمته. اإن االآب الذي يحب اأوالده هو فقط من يعمل من اأجل خال�سهم. 

»اخلال�س  مو�سوع  قبل  االآب«  »معرفة  مو�سوع  نتناول  ال�سبب،  لهذا 
بالنعمة« يف �سل�سلة »�سيف الروح«. رمبا يكون هذا الكتاب �سعًبا يف درا�سته 
ا لكل ال�سل�سلة. فاإن مل نعرف االآب، يكون االبن قد  وفهمه، اإال اأنه اأ�سا�سي جدًّ

مات بال هدف.                  





اجلزء الرابع
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راأينا يف اجلزء االأول اأن طبيعة اهلل الفائقة تعني اأنه ال ميكن اأن يكون اإلًها 
غريه. والأن اهلل غري حمدود فهو ميالأ كل �سيء ويتعاىل عن كل �سيء. كما اأن 
قدرته الكلية وتعاليه وح�سوره كلها اأمور تلغي متاًما احتمال وجود اإله اآخر.

لكننا اأ�رضنا يف اجلزء الثاين اإىل اأن العهد القدمي يدلل على اأن طبيعة اهلل بها 
واحد.  من  اأكرث  �سخ�سه  لكن  واحد  اهلل  اإن  القدمي  العهد  يقول  الكرثة.  من  نوع 
راأينا اأن ا�سم »اإيلوهيم« هو ا�سم جمع ياأخذ فعاًل مفرًدا. على �سبيل املثال يتنقل 
)تكوين1: 26–27( بني ا�ستخدام �سمري احلا�رض املفرد واجلمع و�سمري الغائب 
املفرد واجلمع. ي�رض العديد من الدار�سني على اأن »اإيلوهيم« هو ا�سم نكرة واأن 
�سيغة اجلمع به ال تدل على اأكرث من مبداأ اجلالل االإلهي. لكن »اإيلوهيم« غالًبا 

ما يرد كا�سم معرفة مما يدل على وجود �سيء جامع يتعلق بطبيعة اهلل. 

قلنا فيما �سبق اإن اأكرث اأ�سماء اهلل اجلذعية ا�ستخداًما هو »يهوه �سباوؤوت« 
الذي عادًة ما ُيرتَجم اإىل »رب اجلنود« مبعنى »الرب الذي ميلك اجلموع اأو 
اأن ُيرتَجم اإىل »الرب الذي هو جموع«. يف  اجليو�س«. لكن هذا اال�سم ميكن 

هذه احلالة، يدل اال�سم االإلهي »يهوه �سباوؤوت« على اأن اهلل ليـ�س وحده. 

كما اأن هناك العديد من االإ�سارات يف العهد القدمي اإىل »مالك الرب« الذي يظهر 
بع�س االأحيان يف هيئة اإن�سانية. غالًبا ما ُي�سار اإىل هذا ال�سخ�س الغام�س باأنه 
اهلل كما يف )تكوين16: 7–14 و18: 1–33 و22: 11–18 و31: 11–13(
71
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يف  كما  اهلل  عن  يتميز  ا  اأي�سً لكنه   .)5–1 و)ق�ساة2:   )6–1 و)خروج3: 
)خروج33: 2–3(. غالًبا ما ُتف�رضَّ هذه الزيارات املالئكية اخلا�سة على اأنها 
ظهور امل�سيح ما قبل التج�سد وُيطلق عليها »جتليات« اأو »جتليات امل�سيح«. 
ُيعرف هذا املالك باأنه اهلل. لكنه يف الوقت نف�سه يتميز عن اهلل مما يوؤكد على 

طبيعة وحدانية اهلل العجيبة. 

اللـه مثلث الأقانيم:  
يزيد العهد اجلديد من فهمنا حلقيقة اأن اهلل واحد لكن �سخ�سه اأكرث من واحد، 
وذلك دون اأن ي�سري اإىل هذه احلقيقة بتعبري »الثالوث القدو�س«. كل ما يفعله 
طبيعة  لهما  والروح  ي�سوع  اأن  على  تدل  معلومات  يقدِّم  اأنه  هو  اجلديد  العهد 
اإلهية، واأنهما مًعا واحد مع اهلل دون اأن يقرر اأية نتائج بناًء على هذه املعلومات. 

اهلل  اأن  على  تدل  اجلديد  العهد  يف  الن�سو�س  من  جمموعات  اأربع  هناك 
مثلث االأقانيم اأو على اأنه »ثالثة يف واحد«. 

الن�ضو�س التي ت�ضتخدم �ضيغة ثالثية                               . 1
يربط )متى28: 19( ا�سم االآب واالبن والروح مًعا يف �سيغة »ثالثية«  ♦

للمعمودية. 
ي�سوع  ♦ والرب  اهلل  ت�سم  ثالثيًة  بركًة   )14 )2كورنثو�س13:  يقدم 

االأ�سكال بل  القد�س. وال تفرق بينهم باأي �سكل من  امل�سيح والروح 
تدل على اأنهم مت�ساوون. 

واإىل  ♦ ياأتي«،  والذي  كان  والذي  »الكائن  اهلل  اإىل   )8–4 )روؤيا1:  ي�سري 
االأ�سحاح  كل  يو�سح  امل�سيح«.  »ي�سوع  االبن  واإىل  »ال�سباعي«،  الروح 
االأول من �سفر الروؤيا اأنه ميكننا اأن نفرق بني االآب واالبن والروح القد�س. 
لكنه يوؤكد على اأنهم كلهم اهلل القدير ال�رضمدي ذو اجلالل وال�سيادة.      
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الن�ضو�س التي ت�ضتخدم تركيبًا ثالثيًّا  . 2
هناك جمموعة ثانية من الن�سو�س التي تتحدث عن اهلل يف اإطار تركيب 

ثالثي. على �سبيل املثال: 
يتحدث )اأف�س�س4: 4–6( عن »روح واحد... رب واحد... اإله واحد«.  ♦
يذكر )1كورنثو�س12: 3–6( »الروح واحد... الرب واحد... اهلل واحد«.  ♦
الوظائف  ♦ على  للتاأكيد  ا  ثالثيًّ تركيًبا   )2 )1بطر�س1:  ي�ستخدم 

املختلفة لالآب والروح وي�سوع امل�سيح ب�سورة مت�سل�سلة. 
ي�ستخدم )اأف�س�س1: 3–14( الرتكيب الثالثي املت�سل�سل لالإ�سارة اإىل  ♦

الوظائف االإلهية املختلفة يف )االأعداد 3 و5 و13(. 

الن�ضو�س التي تذكر الأقانيم الثالثة مًعا            . 3
هناك العديد من الن�سو�س التي يرتبط فيها ذكر االآب واالبن والروح القد�س 
دون اأية �سيغة اأو تركيب معني. على �سبيل املثال، جند اأن )مرق�س1: 9–11( 
و)لوقا10: 21( و)رومية 8( و)غالطية4: 4–6( و)2ت�سالونيكي2: 13–14( 
و)تيط�س3: 4–6( و)يهوذا 1: 20-21( جميعها تربط بني االأقانيم الثالثة 

بطريقة ال تبدو اأنها م�سادفة اأو عر�سية. 

الن�ضو�س التي تك�ضف عن العالقات بني الأقانيم الثالثة. 4
القد�س ب�سورة جلية يف تعاليم  االآب واالبن والروح  العالقة بني  تت�سح 
الع�ساء االأخري. يو�سح )يوحنا14: 16–17، 25–26 و15: 26  ي�سوع يف 
و16: 13–15( كالًّ من العالقة بني االأقانيم الثالثة ومتايز كل اأقنوم عن 

االآخر. 

الروح االآتي من  اأن االآب ير�سل الروح با�سم االبن، واأن االبن ير�سل  نرى 
االآب، واأن االأقانيم الثالثة ي�سرتكون يف اإعالن احلق للب�رض. 
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مثل  ن�سو�س  يف  الثالثة  االأقانيم  بني  العالقة  نرى  اأن  ا  اأي�سً ميكننا 
هذه  تن�سب   .)2 و)عربانيني1:   )17–15 و)كولو�سي1:   )3 )يوحنا1: 

الن�سو�س لي�سوع اأعمااًل هي يف االأ�سل �سفات هلل. 

وحدة ثالثية: 
على  ا  اأي�سً يوؤكد  املتمايزة،  اأقانيم  الثالثة  اإىل  اجلديد  العهد  ي�سري  كما 
وحدانية اهلل. )يوحنا10: 30( هو اأقوى تعبري عن هذه الوحدانية؛ حيث يعلن 
ي�سوع قائاًل: »اأنا واالآب واحد«. وقد دفع مثل هذا الت�رضيح اليهود اإىل جمع 
 ،24 و8:   1 )يوحنا1:  يوؤكد  كذلك  التجديف.  بتهمة  يرجموه  كي  احلجارة 
28 و10: 38 و14: 9–11 و17: 21–23( على الوحدة املطلقة بني االآب 
واالبن. وكما هو احلال فيما يتعلق بالكثري عن االأمور اخلا�سة باهلل، هناك 

�رض غام�س ي�سجله الكتاب املقد�س دون اأن ي�رضحه. 

اهلل  لوحدانية  القدمي  العهد  فهم  من  يزيد  اجلديد  العهد  اإن  القول  ميكننا 
اجلامعة عن طريق تو�سيح حقيقة اأن �سخ�س اهلل هو اأكرث من واحد دون اأن 
ي�سعف الرتكيز على كونه االإله الواحد ولي�س غريه. يو�سح العهد اجلديد اأن 
»اأكرث من واحد« يعني »ثالثة« ولهذا يعتقد بع�س املوؤمنني اأن هناك ثالثة 

اأ�سخا�س متمايزون داخل اهلل، وهوؤالء الثالثة متحدون بطريقة عجيبة. 

اأن  على  د  يوؤكِّ اجلديد  العهد  الأن  ذلك؛  عن  يختلف  الكتابي  الرتكيز  لكن 
اهلل �سخ�س واحد ذو جوهر له ثالثة تعيينات �رضمدية متحدة )والأن كلمة 
اأحدهم  الذوات املنف�سل  االأخرية تدل على  ال�سنوات  اأ�سبحت يف  »�سخ�س« 

عن االآخر، �سيكون من االأف�سل اأن ن�ستخدم كلمة »تعيينات«(. 

ثالثة  هم  والروح  واالبن  االآب  اإن  احلقيقة.  هذه  نفهم  اأن  ا  جدًّ املهم  من 
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اأ�سخا�س منف�سلني عن  ولي�سوا ثالثة  واحد،  �سخ�س  تعيينات متمايزة يف 
بع�سهم البع�س. اإن اهلل واحد ولي�س منق�سًما اإىل ثالثة. لكنه يعلن عن طبيعته 

ووحدانيته يف ثالثة تعيينات وخ�سائ�س ووظائف. 

الأقنوم الأول:      
نتناول االأقنومني الثاين والثالث يف كتابني منف�سلني من �سل�سلة »�سيف 
الروح« هما »معرفة االبن« و»معرفة الروح«. لكننا نتناول يف هذا الكتاب 
يف  مركزية  �سفة  هي  اهلل  اأبوة  اأن  �سبق  مما  تعلَّمنا  مرتبطني.  مو�سوعني 
يف  االأول  التعيني  عن  املزيد  معرفة  اإىل  �سننتقل  واالآن  الواحد.  اهلل  طبيعة 

ى »االآب«.  �سخ�س اهلل الذي ي�سمَّ

ذي  الواحد  االإله  اإىل  دائًما  ت�سري  القدمي  العهد  يف  »اهلل«  كلمة  اأن  نعلم 
الواحد«  »اهلل  من  كلٍّ  اإىل  فت�سري  اجلديد  العهد  يف  اأما  اجلامعة.  الوحدانية 
بول�س.  ر�سائل  يف  خا�سة  ب�سورة  احلقيقة  هذه  تت�سح  االأول«.  و»االأقنوم 

كلمة »اهلل« يف ر�سالتي رومية وفليمون ت�سري ب�سفة عامة اإىل »االآب«. 

اإذا كانت كلمة »اهلل« ت�سري  يت�سح دائًما من ال�سياق يف العهد اجلديدما 
اإىل اهلل مثلث االأقانيم اأم اإىل االأقنوم االأول. لكن من املمكن اأن نخطئ يف 
فهم الن�س اإن كنا نقراأه قراءًة عابرًة، وبالتايل ي�سيع منا املعنى الرائع 

ملعرفة االآب. 

تناق�ضات ظاهرية:
راأينا اأن كل جانب من جوانب ا�سم اهلل واأبوته اإمنا ينطبق كليًة على االآب 
واالبن والروح القد�س. كما راأينا اأن التناق�سات الظاهرية مثل التعايل والقرب، 

واملحبة والغ�سب يجب اأن تتواجد جنًبا اإىل جنب يف ال�سخ�س ال�رضمدي. 
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ا اأن هناك جمموعة اأخرى من التناق�سات الظاهرية  اأي�سً علينا اأن ندرك 
يجب اأن تتواجد فيه: االأبوة والبنوة، القيادة واخلدمة، االإرادة والطاعة، املجد 
التناق�سات  من  املجموعة  وهذه  واالعتمادية.  الذاتي  االكتفاء  والتوا�سع، 

الظاهرية هي االأكرث و�سوًحا يف العالقة بني االآب واالبن يف جوهر اهلل. 

الآب والبن: 
ي�سجل لنا )متى11: 25–30( والن�سو�س املوازية له مثل )لوقا10: 21–22( 

ا من كلمات ي�سوع عن االآب وعن عالقته باالآب.  بع�سً

يو�سح )لوقا10: 21( اأن كلمات ي�سوع عن االآب هي كلمات متجيد و�سالة 
اأن  ميكننا  حيث  اليوم؛  خمتلًفا  لي�س  والو�سع  الروح.  قبل  من  له  معطاة 
نعرف االآب فقط مب�ساعدة الروح القد�س. اإذا حاولنا معرفة االآب عن طريق 
املحاوالت الفكرية ف�سننتهي اإىل �سخ�س جمرد ال يزيد عن كونه جمموعة 

من ال�سفات التي تبداأ بـ »كلي«. 

يعلن )متى11: 25( اأن االآب يخفي اإعالنه عن »احلكماء والفهماء«. وهذا 
يعني اأن معرفة االآب نفهمها كما يعطيها اأو يعلنها الروح لنا، واأننا نزداد يف 
معرفتنا لالآب عندما نكون يف عالقة �رضكة وثيقة مع الروح، واأن »االأطفال« 
ا كي  موؤهلون ملعرفته ب�سفة خا�سة؛ الأنهم لي�سوا متكلفني اأو معقدين فكريًّ

ي�سبحوه.

)اأف�س�س5: 19-20( يف احلديث عن هذه احلقيقة حني يو�سح  ي�ستفي�س 
اأن االمتالء بالروح يعني اأن ن�سبح االآب ون�سكره. واالأمر بب�ساطة هو اأن اأية 
�س على الت�سبيح الذي يعطيه الروح ال ميكن اأن ت�سم  معرفة عن االآب ال تتاأ�سَّ

تلك االأ�رضار التي ي�سرتك فيها االآب مع االبن يف الروح. 
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اعتماد متبادل
على  االبن  اعتماد  على   )22–21 و)لوقا10:   )30–25 )متى11:  يوؤكد 
االآب. اإن االبن لي�س امل�سدر االأول ملا يعلنه لتالميذه؛ حيث يجب اأن يعطيه 

اأبوه هذا االإعالن اأواًل. 

االآب هو اأول واالبن هو ثاٍن، والثاين يجب اأن ياأخذ من االأول. باالإ�سافة 
اإعالن  اأن االبن يعتمد على  االآب مما يعني  اإىل ذلك، معرفة االبن هي حق 

االآب كما يو�سح )يوحنا6: 44(. 

ميثل هذا االعتماد فكرًة اأ�سا�سيًة يف ب�سارة يوحنا التي توؤكد طوال الوقت 
على اأن كلمات واأفعال وتوجيهات االبن هي كلها من االآب. نرى ذلك على 
�سبيل املثال يف )يوحنا5: 19، 30 و6: 38 و7: 28–29 و8: 26، 28–29 

و10: 18 و12: 49–50(. 

لقد  الثاين.  يعتمد على  االأول  اأن  – اأي  االبن  ا على  اأي�سً يعتمد  االآب  لكن 
اأعطى االآب كل �سيء لالبن، وهو ال يعمل اأو يتحدث اأو يعلن عن نف�سه مبناأى 
عن االبن. وال يعني هذا اأن االآب فقد التحكم االأويل يف االإعالن؛ وذلك الأن 
االبن ينظر اإليه يف كل �سيء. يو�سح )متى11: 27( اأن االآب ميار�س �سيادته 

يف عالقته مع االبن الذي ينفذ ويعلن م�سيئة االآب بني الب�رض. 

عالقة متفردة
والبنوة  االأبوة  الأن  وذلك  الب�سارة؛  قلب  هي  واالبن  االآب  بني  العالقة  اإن 

ان عن اعتماد متبادل وحياة م�سرتكة.  تعربِّ

االأول  االأقنومني  اأن   )22–21 و)لوقا10:   )30–25 )متى11:  يو�سح 
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املعرفة  هذه  واأن  عليهما،  مقت�رضة  متبادلة  معرفة  يف  ي�سرتكان  والثاين 
ُتتاح للب�رض بح�سب م�سيئة واختيار االآب واالبن. 

هذه العالقة املتفردة بني االآب واالبن هي جزء اأ�سا�سي من الطريقة التي 
نعرف اهلل بها، ومن االأمور التي نعرفها عن اهلل. اأن نعرف اهلل يعني اأن نعرف 

االآب عن طريق االبن، واالبن عن طريق االآب. 

الذي  »النبي«  جمرد  من  اأكرث  ي�سوع  اأن  االبن«  »معرفة  كتاب  يف  نرى 
اأكرث من  اأنه  اآخر. كما  نبي  يعلنها  اأن  اإىل حقيقة ميكن  يتحدث عن وي�سري 
جمرد »اخلادم« حلق اهلل؛ الأنه هو نف�سه جزء اأ�سا�سي من حمتوى هذا احلق. 
اأن نعرف اهلل يعني اأن نعرف العالقة بني االآب يف ال�سماء واالبن على االأر�س. 

يت�سح هذا االأمر ب�سفة خا�سة يف )متى11: 28–30(. ميكن الأنا�س كثريين 
اأن يخربوا غريهم اأن يذهبوا اإىل اهلل. لكن ي�سوع وحده هو الذي ي�ستطيع اأن 

يدعو النا�س اأن ياأتوا اإليه؛ وذلك الأن املجيء اإليه يعني املجيء اإىل اهلل. 

ميكننا القول اإن االآب هو رب ال�سماء واالأر�س، واإن االبن وديع ومتوا�سع. 
لكن يف قلب توا�سع واإن�سانية ي�سوع، ميكننا اأن نرى ون�سمع ال�سلطة االإلهية 
التي ي�سرتك فيها مع االآب. ويف قلب �سيادة االآب املقد�سة، ميكننا دائًما اأن 

جند النعمة والرحمة اللتني ي�سرتك فيهما مع االبن. 

اإننا بحاجة اإىل اأن نفهم اأن االإعالن واخلال�س كالهما يحدث داخل هذه 
ل حياة اهلل نف�سها.  العالقة املتفردة بني االآب واالبن؛ الأن هذه العالقة ت�سكِّ

وهذا يعني اأننا ال نعرف االإعالن اأو اخلال�س اإن مل نعرف العالقة بني االآب 
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اأن ندخل يف عالقة  االإعالن واخلال�س هو  الهدف من كلٍّ من  واالبن؛ الأن 
البنوية حتى نعرف االآب. 

هوية الآب:
قلنا فيما �سبق اإن العهد اجلديد يعلِّمنا اأن طبيعة اهلل وم�سيئته تق�سيان اأن 
يتحدث االآب ويعمل من خالل ابنه. وهذا يعني اأن االآب يعربِّ عن هويته يف 

االبن ومن خالله. 

يعلن )يوحنا1: 18( عن حقيقتني: 
يعربِّ االآب عن هويته يف االبن؛ الأن االبن هو من اأعلن االآب.  ♦
االبن واحد مع االآب يف �سخ�سه وطبيعته.  ♦

تعتمد احلقيقة االأوىل على احلقيقة الثانية؛ الأن اهلل وحده هو القادر على 
االإلهية  االآب  طبيعة  يف  م�سرتًكا  ي�سوع  يكون  اأن  يجب  اهلل.  �سخ�س  اإعالن 
لو اأنه اإعالن كاٍف ودقيق عن االآب. نتناول هذه احلقيقة بتف�سيل اأكرث يف 

كتاب »معرفة االبن«. 

واأعمال ي�سوع ال تعربِّ عن �سخ�سه وطبيعته فقط،  اأن كلمات  وهذا يعني 
ا عن طبيعة و�سخ�س االآب. ي�رضح ي�سوع دائًما اأن كلماته هي  اإمنا تعربِّ اأي�سً
كلمات اهلل واأن اأعماله هي اأعمال اهلل؛ الأن �سخ�سه هو واحد مع �سخ�س اهلل. 

نرى ذلك يف ن�سو�س مثل )يوحنا5: 17 و14: 10–11(. 

اهلل  كلمة  وتنفيذ  اهلل  بكلمة  االعرتاف  اأن  احلي«  »االإميان  كتاب  نرى يف 
بالن�سبة  واخلال�س  االإعالن  واأن  البع�س،  بع�سهما  عن  ينف�سالن  ال  اأمران 
اإعالن وحدانية االآب واالبن يف  هلل هما جانبان مزدوجان الإميانه. يتمثل 
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كلمات ي�سوع واأعماله القديرة واللتني ي�سرتك فيهما االبن واالآب بطرقهما 
املختلفة. 

دًة من  من املهم اأن نفهم هذه احلقيقة. اإن اإله العهد اجلديد لي�س جمموعًة جمرَّ
ال�سفات الكاملة، الذي ي�سمح لنا اأن نرى �سيًئا من طبيعته ال�رضمدية من خالل 
اإنه اهلل املتعايل الذي ياأتي  اإله العهد اجلديد هو اهلل الذي يتدخل.  ي�سوع. لكن 
ويحب  ويعمل  يتحدث  الذي  ال�سماوي  االآب  اإنه  ها.  فيغريِّ االأمور  يف  ويتدخل 
خليقته  احتياجات  وي�سدد  يحمي  الذي  االآب  هو  املخلِّ�سة.  بالنعمة  ويتعامل 
واأوالده، الذي يعد �سعور روؤو�سنا ويتاأمل حتى حينما ي�سقط ع�سفور على االأر�س. 

يعلن اهلل عن نف�سه كاالآب الذي يجعل االأعمى يرى واالأ�سم ي�سمع واالأعرج 
كلماته  ُتعَلن  والذي  اخلال�س  ي�سنع  الذي  االآب  هو  يقوم.  وامليت  مي�سي 
ذ من خالل �سخ�س ابنه. احلقيقة الب�سيطة هي اأنه ال توجد كلمة  واأعماله وُتنفَّ

قالها االبن لي�ست هي كلمة االآب اأو عمل قام به االبن لي�س هو عمل االآب. 

�رشكة الآب: 
من احلقائق االأ�سا�سية يف العهد اجلديد اأن ي�سوع هو ال�رضيك االأ�سا�سي لالآب 
اأتى وعا�س  الذي  ي�سوع  اإن  القول  الب�رضية. ميكننا  يف كل تعامالت اهلل مع 
ومات وقام هو مفتاح ال غنى عنه لق�سد اهلل يف اخلليقة واخلال�س والدينونة. 

معرفة  طريق  عن  اإال  االآب  نعرف  اأن  ن�ستطيع  ال  اأننا  هي  احلقيقة  بينما 
موؤمنون  يحتاج  االآب.  نعرف  كي  االبن  نعرف  اأننا  نن�سى  اأال  علينا  االبن، 
رهم من اآن الآخر اأن االآب ولي�س االبن اأو الروح هو مركز  كثريون اإىل اأن نذكِّ
االإميان امل�سيحي. لكن من املهم يف الوقت نف�سه اأن نتذكر اأن كل �سيء يفعله 

اهلل يت�سمن عمل االأقانيم الثالثة – االآب واالبن والروح القد�س. 
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�رسكاء يف اخللق        . 1
االآب  اأن   )2 و)عربانيني1:   )17–15 و)كولو�سي1:   )3 )يوحنا1:  يو�سح 
يعمل من خالل االبن يف اخلليقة. ي�سوع هو اأداة اخللق والهدف النهائي لكل 
اخلليقة. ال يجب علينا اأن نفكر يف، اأو نتحدث عن عمل اهلل يف اخلليقة دون 
اخلليقة  اأ�س�ست  التي  العالقة  تلك  واالبن،  االآب  العالقة بني  ونقدِّر  نفهم  اأن 
وحفظتها. يف الواقع، ميكننا القول اإن عمل االآب يف امل�سيح هو قبل وخلف 
القد�س  الروح  الطبيعي.  بكوننا  يتعلق  �سيء  كل  وحول  ويف  وفوق  وحتت 

ا يف عملية اخللق كما يو�سح )تكوين1: 2(.  متداخل اأي�سً

�رسكاء يف اخلال�س                        . 2
ينطبق نف�س االأمر على اخلال�س؛ حيث ال يعمل االآب دون االبن. اإن ت�ساحلنا 
مع االآب يعتمد كليًة على حياة وموت وقيامة االبن. تو�سح ن�سو�س مثل 
)يوحنا3: 16( و)2كورنثو�س5: 18–19( كيف اأن عمل اهلل للخال�س يتحرك 

من الواحد اإىل كثريين، من مركزه يف امل�سيح اإىل كل الب�رضية. 

ال يكفي اأن نركز على �سخ�س امل�سيح كي نفهم حقيقة اخلال�س ونحتفي 
ا اأن نفهم اأن اخلال�س يعتمد على عمل االآب يف ومن خالل  بها. بل علينا اأي�سً
ا اأن نتذكر اأنه بدون عمل الروح فينا، وبدون اإقناعه لنا  االبن. وعلينا اأي�سً
اأن  ا�ستطعنا  الروحية وما  ب�ساأن حالتنا  لبقينا عمياًنا  ال�ساقطة،  بطبيعتنا 

نفهم خطة اهلل للخال�س. 

نرى يف كتاب »اخلال�س بالنعمة« اأن كل عملية اخلال�س تت�سمن: 
اخلال�س من اخلطية ♦
بالنعمة  ♦
من خالل االإميان بي�سوع ♦
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يف �رضكة مع االآب يف الروح ♦

يبتهج موؤمنون كثريون بالثالثة عنا�رض االأوىل للخال�س. لكنهم يف�سلون 
يف اإدراك اأن ق�سد اخلال�س هو اأن نعرف االآب ونعيـ�س يف �رضكة معه على 

غرار عالقة االعتماد املتبادل التي بينه وبني االبن.  

�رسكاء يف الدينونة  . 3
ا على اليوم االأخري. اإن كان االآب هو م�سدر دينونة اهلل،  ينطبق االأمر اأي�سً
ويف  الروؤيا  �سفر  كل  يف  احلقيقة  هذه  نرى  الدينونة.  ينفِّذ  من  هو  فاالبن 

)يوحنا3: 18 و5: 22( و)اأعمال17: 31(. 

اإكمـال  على  االأخـري  اليـوم  يف  يعمـالن  واالبن  االآب  اأن  ـا  اأي�سً نـرى 
 )10 )اأفـ�س�س1:  يو�سـح  اجلـديدة.  واالأر�س  اجلـديدة  وال�سمـاء  املـلكوت 
ي�سوع  على  هو  الرتكيز  اأن   )28 و)1كورنثو�س15:   )11–9 و)فيـلبي2: 

لكن اأولوية االآب هي االأعظم. 

اللـه الآب 
منذ  الروح  بوا�سطة  االبن  خالل  من  دائًما  ويعمل  يتحدث  االآب  اإن  قلنا 

اخلليقة ومروًرا بالتج�سد وحتى الدينونة االأخرية.  

اأبوته  اإن كل جانب من جوانب ا�سم اهلل وطبيعته، وكل جانب من جوانب 
منذ  اأُعلنت  التي  واالبن  االآب  بني  العالقة  يف  وُي�سَمع  ُيَرى  اإمنا  ال�رضمدية 
2000 �سنة، و�سجلها لنا العهد اجلديد. وهذا يعني اأننا يجب اأن نفعل اأكرث من 
جمرد التفكري يف اهلل يف اإطار امل�سطلحات املجرَّدة واأن نفهم ونقدِّر معنى 
ما يقوله االآب ويفعله من خالل االبن. ميكننا على �سبيل املثال اأن نقول اإن: 
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حمبة اهلل لي�ست هي املحبة املثالية الكاملة. لكنها املحبة العملية  ♦
التي جاءت بنعمة االبن كي تطلب وتخلِّ�س هوؤالء الذين انف�سلوا عن 
االآب ولكي متنحهم �رضكًة اأبديًة مع االآب من خالل الروح، متحملًة 

يف �سبيل ذلك تكلفة عظمى. 
قوة اهلل لي�ست هي قدرة كلية عامة مت�سيِّدة، لكنها القوة اخلا�سة التي  ♦

بها اأعلن االبُن الروحي الالحمدود �سخ�َس االآب الروحي الالحمدود 
 - املم�سوح  ب�سفته   - وعندما  حمدوًدا،  ا  ماديًّ ب�رًضا  اأ�سبح  عندما 

ل ال�سليب وقام من املوت.  �سفى املر�سى وحتمَّ
حق اهلل لي�س جمموعة اأفكار اأخالقية وفل�سفية، لكنه كلمات واأفكار  ♦

االآب اخلا�سة التي انعك�ست يف �سخ�س وكلمات واأعمال االبن.    

اأن نفكر يف اهلل بهذه الطريقة العملية العالقاتية يعني اأن نطبِّق احلقيقة 
التي يذكرها )متى11: 27( والتي تناولناها فيما �سبق. وهذه احلقيقة هي 
اأن االآب دفع كل �سيء ليد االبن، واأنه ال اأحد يعرف االآب اإال االبن، وهوؤالء 
هوؤالء  بني  من  والأننا  االآب،  لهم  يعلن  اأن  االبن  اختار  الذين  االأ�سخا�س 

االأ�سخا�س، فال يجب اأن نتوقف اأبًدا عن �سكر اهلل.                          
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بعـد  انتقـلنا  ثم  االأقانـيم،  مثـلث  اهلل  عن  باحلـديث  الرابع  اجلـزء  بداأنـا 
فـي  اأمـا  واالبن.  باالآب  املتعـلقة  الكتابية  التعاليـم  يف  التـاأمل  اإىل  ذلك 
هـذا الـجـزء فنـتنـاول طبيعـة اهلل مثـلث االأقـانيم يف اإطار درا�سـتنا لالآب 

والروح. 

يقدم لنا العهد اجلديد الروح القد�س باعتباره االأقنوم الثالث هلل. ويو�سح 
ا اأنه ذاتي كليًة واإلهي كليًة. لو اأن »الروح« جمرد جماز عن قوة اهلل، ما  جليًّ
للعاقل  الغائب  اإليه دائًما با�ستخدام �سمري املفرد  العهد اجلديد ي�سري  كان 
دائًما  دلل  وما كان   .)it( العاقل  لغري  الغائب  املفرد  ولي�س �سمري   )him(

على اأنه يعمل ب�سورة ذاتية �سخ�سية.  

ويتكلم  ي�سمع  القد�س  الروح  اأن  اجلديد  العهد  يو�سح  املثال،  �سبيل  على 
ويحزن  وير�سد  ويقود  ويعلن  ويخرب  وياأمر  ويدين  ويقنع  وي�سهد  ويعزي 
ويعلم ومينع ويعار�س ويريد ويعطي كالًما. رمبا يقول البع�س اإن املق�سود 
من اإحزان الروح هو بب�ساطة اإحزان اهلل. لكن األي�س من غري املمكن اأن يقوم 

الروح بكل هذه االأفعال اإن مل يكن اأقنوًما يف ذاته؟! 

جمرد  القد�س  الروح  كان  لو  املوؤمنني.  عن  االآب  لدى  الروح  ي�سفع  كذلك 
امتداد ل�سخ�س اهلل ملا كان من املمكن اأن ي�سفع للموؤمنني عند االآب. خدمة 

ال�سفاعة هذه اإثبات كاٍف لتمايز اأقنوم الروح. 
85
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باالإ�سافة اإىل ذلك، لو اأن »الروح القد�س« هو جمرد طريقة اأخرى لو�سف 
ح�سور اهلل، ما كان العهد اجلديد اأعلن اأنه اهلل لكنه متمايز عن »االآب« وعن 

»االبن«.      

تربط بع�س الن�سو�س يف الكتاب املقد�س االآب واالبن والروح القد�س مًعا 
القدرة.  القد�س هو اهلل كلي  الروح  لل�سك يف كون  اأي جمال  بطريقة ال تدع 
على �سبيل املثال )متى28: 19(، )اأعمال5: 3-4(، )1كورنثو�س12: 4–6(، 
 ،)6–4  :4  ،19–14  :3  ،18  :2  ،14–3 )اأف�س�س1:   ،)14 )2كورنثو�س13: 

)2ت�سالونيكي2: 13–14(، )1بطر�س1: 2(، )روؤيا1: 4–5(.   

وي�سري )يوحنا14: 26 و15: 26 و16: 8 و16: 13–14( بو�سوح خا�س 
اإىل �سخ�س الروح القد�س املتمايز. ت�ستخدم هذه االأعداد يف اليونانية ال�سمري 
اأي   »Pneuma« اأن كلمة اأي »هو«، يف حني   )ekeinos( التاأكيدي املذكر
»روح« يف اليونانية هي كلمة حمايدة، والكلمة املقابلة لها يف االآرامية – 
وهي اللغة التي حتدث بها ال�سيد امل�سيح – موؤنثة. وبهذا، اأكد ي�سوع على اأن 

ا له �سفاته الذاتية.  الروح لي�س �سـيًئا بل �سخ�سً

ُتفَقد مثل هذه ال�سياغة اللغوية يف الرتجمة، لكن اللغة اليونانية تو�سح 
لل�سمري  اال�ستخدام  هذا  »�سيًئا«.  ولي�س  »�سخ�س«  هو  الروح  اأن  �رضاحًة 
املذكر )ekeinos( يلفت النظر ب�سكل خا�س اإىل اأن �سيغة ال�سمري املحايد 
وهي ال�سيغة النحوية ال�سحيحة ُت�سَتخَدم يف )يوحنا14: 17( عندما ُي�سار 
اإىل الروح للمرة االأوىل. وهذا يو�سح اأن االنتقال اإىل ا�ستخدام �سمري املذكر 

يف )يوحنا14: 26( لي�س بخطاأ؛ الأنه اإ�سارة اإىل �سخ�سية الروح.  

كان ي�سوع ور�سله يدركون اأن الروح القد�س كان عاماًل يف العهد القدمي، 
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اأعمال  اإىل  اإ�سارات  الواقع  اهلل هي يف  ن�سمة  اإىل  القدمي  العهد  اإ�سارات  واأن 
الروح ال�سخ�سية. على �سبيل املثال: 

اأن داود  ♦ اإىل  ي�سري كلٌّ من )مرق�س12: 36(، )اأعمال1: 16، 4: 25( 
حتدث مع الروح القد�س كما نقراأ يف )2�سموئيل23: 2(. 

قـال ي�سـوع يف )لوقـا4: 18–21( وهو ممـتلئ بقوة الـروح القد�س  ♦
م�سحه  عـن   )4-1 )اإ�سعياء61:  ل�سـهادة  حتقـيق  هي  خدمتـه  اإن 

بالروح. 
فهمه  ♦ عدم  على  نيقودميو�س  ي�سوع  يوبخ   )10–5 )يوحنا3:  يف 

حلقيقة اأن تعاليمه عن الوالدة الثانية باملاء والروح اإمنا ت�سري اإىل 
ما جاء يف )حزقيال36: 25–27، 37: 1–14(.  

نرى يف )اأعمال28: 25(، )عربانيني3: 7، 10: 15–17( كيف ُيعَزى  ♦
تطبيق العهد اجلديد لتعاليم العهد القدمي اإىل الروح.   

اأ  ♦ يتحدث بطر�س يف )اأعمال2: 16–18( عن ان�سكاب الروح الذي تنبَّ
به )يوئيل2: 28–29(. 

عن  ونتحدث  الروح«،  »معرفة  كتاب  يف  للروح  الكاملة  اخلدمة  نتناول 
�رضكتنا مع الروح يف كتاب »اخلدمة امُلنقادة بالروح«. اأما يف هذا الكتاب، 

فندر�س كيف ترتبط خدمة الروح باأبوة اهلل. 

يذكر العهد اجلديد حقيقتني هما نتيجًة لعمل الروح يف حياة املوؤمنني: 
ي�سوع هو رب )1كورنثو�س12: 3(. ♦
اأبا االآب )رومية8: 15( و)غالطية4: 6( ♦

نرى يف كتاب »معرفة الروح« اأن هذين التعبريين هما تعبريان مزدوجان 
لو�سف وتعريف خدمة الروح االأ�سا�سية يف العامل ويف الكني�سة. 
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واالبن  االآب  مع  عالقتنا  خالل  من  امل�سيح  ج�سد  يف  اأع�ساًء  ن�سبح  اإننا 
واعرتافنا بهما. وعمل الروح هو اإيجاد هذه العالقة واحلث على االعرتاف. 

هناك بب�ساطة �سوؤاالن اأ�سا�سيان على كل موؤمن اأن يجيب عنهما: 
هل اأحيا حتت ربوبية ي�سوع؟  ♦
هل اأعرف اهلل كاالآب؟  ♦

لكننا  اهلل«.  »ملك  كتاب  ي�سوع يف  بربوبية  بالعالقة  الروح  نتناول عمل 
نركز هنا على عمل الروح يف م�ساعدتنا كي نعرف االآب. 

اأبا:   
رمبا لي�س من الدقة اأن نقول اإن اإعالن »اأبا االآب« هو من نف�س نوع اإعالن 
ه اإىل  »ي�سوع هو رب«. تعبري »ي�سوع رب« هو اعرتاف وا�سح باالإميان موجَّ

َمْن حولنا، ويجب اأن يكون هو االأ�سا�س لكل احلياة وال�سهادة امل�سيحية. 

هة اإىل اهلل، ويجب اأن تكون  لكن تعبري »اأبا االآب« هو �سيحة ت�سبيح موجَّ
اأ�سا�س ال�سالة والت�سبيح امل�سيحي. نرى يف كتاب »معرفة الروح« اأن الروح 

القد�س يحثنا ويقوينا يف �سهادتنا و�سجودنا. 

ال ت�سف �سيحة الت�سبيح »اأبا االآب« اهلل يف االأ�سا�س )على الرغم من اأنها 
تفعل ذلك(. لكنها ت�سف الطريقة التي نقرتب بها اإىل اهلل كاالآب من خالل 

الدخول الذي مينحه لنا الروح القد�س.       

�ضيحة ثالثية: 
�سياقها  يف  ثالثية  �سيحة  هي  »اأبا«  الت�سبيح  �سيحة  اأن  نقدِّر  اأن  علينا 
ومعناها. اإن كلمة »اأبا« نف�سها تو�سح اأن هذا اال�سم اجلديد الذي ن�ستخدمه 
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ملخاطبة اهلل لي�س من اختيارنا اأو اخرتاعنا. ي�سوع هو م�سدر هذا اال�سم فهو 
اأول من حتدث عن اهلل هكذا. 

ا اأننا تعلمنا من  عندما نقرتب اإىل اهلل �سارخني »اأبا«، فاإننا نعرتف �سمنيًّ
االبن اأن نقرتب اإليه هكذا. اإن حقنا يف ا�ستخدام »اأبا« يف خماطبة اهلل هو 
حق م�ستمد من االبن وُمعَطى لنا بوا�سطة الروح الذي ياأخذ مما هو للم�سيح 

اأواًل ويعطينا اإياه. 

االأمر بب�ساطة هو اأننا نقرتب من االآب وندعوه »اأبا« بوا�سطة االبن يف الروح. 

خلفية »اأبا«:  
ا�ستخدم امل�سيحيون كلمة »اأبا« يف كل ع�رض وتراث وكل اأمة ولغة، كل يف 
�سياقه الثقايف اخلا�س. لكن لكي نفهم الكلمة فهًما دقيًقا، علينا اأن ننظر اإىل 
معناها يف ال�سياق الثقايف اخلا�س الذي اختار االآب اأن يعلن عن نف�سه فيه 

كـ »اأب« من خالل االبن. 

قدم  على  اإليهما  وننظر  نفهمهما  اأن  وعلينا  ال�سياق  لهذا  جانبان  هناك 
امل�ساواة:       

اخللفية اليهودية . 1
كانت فكرة االأبوة يف اأيام ي�سوع خمتلفًة عن الفكرة ال�سائدة عنها اليوم. يف 
ق�سة االبن ال�سال على �سبيل املثال، نفهم بو�سوح اأن االبن من املفرت�س اأن 
يظل يف حالة اعتماد على اأبيه طوال حياته. ي�سف )لوقا15: 11–32( االبن 
االأكرب وهو يقوم بكل ما هو متوقع من االأبناء يف هذه الثقافة، حيث بقي 
بالقرب من اأبيه وعمل حتت توجيهه واعتمد على عطائه وبقي حتت �سلطانه. 
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غري  حياته  باأ�سلوب  فقط  لي�س  اأبيه  حق  يف  اأخطاأ  االأ�سغر  االبن  لكن 
هذا  مثل  لكن  عنه.  واال�ستقالل  تركه  نحو  �سعى  الأنه  ا  اأي�سً لكن  امل�ستقيم، 
الفعل بالن�سبة لنا اليوم هو عالمة على الن�سوج، فاالبن حينما يكرب يرتك 
بيت اأبيه ويعي�س م�ستقالًّ ومعتمًدا على نف�سه. يف اأيام ي�سوع، كان االأب هو 
امل�سدر املطلق للعطاء وال�سيد احلامي الأوالده طوال اأيام حياته. لقد ابتعدنا 
هذه  مثل  نعرف  اأن  علينا  لكن  االأول.  للقرن  االأبوي  التوجه  هذا  عن  اليوم 

اخللفية الثقافية التي اأعلن اهلل فيها عن اأبوته.

االأقنوم االأول هلل يف العهد اجلديد لي�س هو اأب القرن الع�رضين، بل اأب القرن 
النا�سجني.  وبناته  اأبنائه  على  �سيادية مطلقة حتى  له حقوق  الذي  االأول 
اأن يبقوا بالقرب منه واأن يعتمدوا عليه ويكرموه  اأوالده  اأب يتوقع من  هو 

ويطيعوه ويعلنوا عن ا�سم و�سخ�سية العائلة ومينحوه »اأحفاًدا« كثريين. 

عندما يقودنا الروح اإىل االآب: وعندما ي�سعى اإىل تعميق عالقتنا مع االآب، 
اإىل امُلعِطي املطلق  اإيانا  ًها  اإليه قائلني: »اأبا«، موجِّ اأن ن�رضخ  يحثنا على 

واحلامي ذي ال�سيادة ولي�س اإىل اأب مت�ساهل غائب ال ُيعتمد عليه. 

خلفية دينية             . 2
قلنا فيما �سبق اإن اليهود الذين عرفوا اأن »االآب« هو ا�سم اأو لقب اأ�سا�سي 
هلل هم اأول من ا�ستخدموا كلمة »اأبا«. حقيقة اأن هذه الكلمة هي يف االأ�سل 
كلمة اآرامية ولي�ست يونانية يدفعنا نحو فهم معناها يف �سياق العهد القدمي. 

غالًبا ما ي�سف العهد القدمي االآباء كمحبني الأوالدهم ويتوقع من االأوالد 
هذا  ينطبق  بالعاطفة.  ولي�س  واالإكرام  باالحرتام  املحبة  هذه  يقابلوا  اأن 
يف  كما  اهلل  وعلى   )12 )خروج20:  يف  كما  الب�رض  من  االآباء  على  االأمر 
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االأب  با�ستياق  الأفرامي  اهلل  ا�ستياق  الن�س  ي�سبِّه هذا  )اإرميا31: 18–20( 
البنه التائه. لكن االبن عند عودته مل ي�رضخ: »اأبا االآب« بل �رضخ قائاًل: 

»اأنت الرب اإلهي« )اأنت يهوه اإيلوهيم(. 

ُيخاَطب اهلل كاأب يف العهد القدمي فقط يف �سياق التطلعات النبوية خلال�س 
»معرفة  كتاب  يف   )16–7 )اإ�سعياء63:  اأهمية  تناولنا  النهائي.  اإ�رضائيل 
الروح«. لكن هذا الن�س الرائع ال يقت�رض على و�سف روح يهوه باأنه »الروح 
ت�ساعدنا  و »خمل�سنا«.  »اأبينا«  باعتباره  يهوه  يتحدث عن  القد�س«؛ حيث 
احلقائق التي عرفناها عن الثالوث القدو�س يف اجلزء الرابع على فهم هذا 

الن�س بعمق اأكرث. 

يجب اأن نفهم اأهمية هذه النقطة جيًدا. يف كل العهد القدمي -بغنى فهمه 
ال�سم وطبيعة اهلل- فقط عندما تطلع نبي مم�سوح بالروح ومن�ساق بالروح 
»اأبونا وخملِّ�سنا«.  يهوه هو  اأن  يدرك  اأن  ا�ستطاع  اهلل اخلال�سي،  اإىل عمل 
االأمر بب�ساطة هو اأننا ال ن�ستطيع اأن نعرف االآب دون م�ساعدة الروح القد�س. 

نبوي  املزمور هو مزمور  )مزمور89: 19–26(. هذا  املبداأ يف  نرى هذا 
يتطلع اإىل امل�سيا امللك الذي �سيم�سحه اهلل بدهن اإلهي مقد�س – بالروح. وهو 

الذي �سيدعو »اأبي اأنت. اإلهي و�سخرة خال�سي«. 

وهذا يعني اأن اخللفية الدينية ملعرفة اهلل باعتباره »اأبا« ال تاأتي يف �سياق 
عن  احلديث  �سياق  يف  تاأتي  لكنها  باأوالده.  يهتم  حمب  خالق  عن  احلديث 
املخلِّ�س االأتي املم�سوح بالروح. يحيلنا ا�ستخدام ي�سوع لكلمة »اأبا« مبا�رضة 
اإىل )اإ�سعياء 63( و)مزمور 89(. كما يو�سح االأهمية العظمى ملعرفة االآب 

كمـخلِّ�س من خالل الروح. 
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جث�صيماين:         
من امل�ستحيل اأن نت�سم باملغاالة اإن ركزنا على اأهمية ال�سياق الكتابي الذي 
يخاطب فيه ي�سوع اهلل بكلمة »اأبا«. ال يجـب علينـا يف �سوء اخللفية اخلال�سية 
للعهــد القديـم اأن ُنفاَجاأ عندما جند كلمة »اأبا« على �سفاه ي�سوع يف ب�ستان 

جث�سيماين بينما ينتظر ال�سليب. نقراأ عن ذلك يف )مرق�س14: 35–36(. 

يدل ذلك على اأنه لكي يكون ال�سخ�س ابًنا لالآب، ولكي يقرتب منه خماطًبا 
ا لتقبل م�سيئته حتى اإىل حد قبول معاناة  اإياه »اأبا«، فيجب اأن يكون م�ستعدًّ

وت�سحية ال�سليب. 

توؤكد �رضخة »اأبا« التي نطق بها ي�سوع يف جث�سيماين على اأن »االآب« هو االآب 
اليهودي ال�سارم للقرن االأول، والذي يجب اأن يطيعه اأوالده يف كل حياتهم بال 

ا املخلِّ�س املم�سوح الذي يتوق اإىل اإمتام خال�س اأوالده.  اإجفال، وهو اأي�سً

نتناول هذه احلقيقة ب�سورة اأو�سح يف اجلزاأين ال�ساد�س وال�سابع عندما 
اإىل  اأن ننتقل  نناق�س كالًّ من »االآب وال�سليب« و»م�سيئة االآب«، وذلك قبل 
مناق�سة »ال�سجود لالآب« يف اجلزء الثامن والذي نتحدث فيه عن �سيحات 

الت�سبيح التي يعطيها الروح لنا. 

اأن العالقة املتفردة بني االآب واالبن ال ت�ستثني االبن  يو�سح جث�سيماين 
من الطاعة التي هي جزء ال يتجزاأ من العالقة بني االآب واالبن. فعلى العك�س 

من ذلك تتطلب هذه العالقة املتفردة طاعة ال�سليب املتفردة. 

»اأبا« فهو يحثنا  اأن ن�رضخ  الروح على  اأنه عندما يحثنا  وكل هذا يعني 
ر ال�سليب وعلى طاعة االآب بنف�س هذه الطريقة امل�سحية.  على تذكُّ
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الآب املخلِّ�س:
ال�سماوية  اهلل  اأبوة  اأن  جث�سيماين  يف  »اأبا«  لكلمة  ي�سوع  ا�ستخدام  يثبت 
ال�رضمدية ال ت�سبه يف �سيء االأبوة االإن�سانية يف القرن الع�رضين. لذا علينا – 
كما نوهنا من قبل – اأال نفكر يف اهلل من منطلق فكرتنا عن اآبائنا الب�رضيني. 
لكن علينا اأن نفكر فيه يف �سوء جث�سيماين؛ حيث االبن يهيِّئ نف�سه لتنفيذ 
عمل االآب للخال�س. ال ميكننا اأن نفهم اأو ن�ستخدم كلمة »اأبا« باأية طريقة 
خمتلفة. وهذا يعني اأننا ال ينبغي اأن نفكر يف »االآب« يف اإطار املبداأ العام 
كما  وقيامته  اخلال�سي  االبن  ملوت  اخلا�س  املبداأ  اإطار  يف  بل  لالأبوة، 

يعلنهما الروح. 

الروح.  ُيعَرف عن طريق االبن وُيعَلن بوا�سطة  االآب  اأن  االأمر بب�ساطة هو 
وهذا يعني اأنه ميكننا القول اإن:

اخلال�س  ♦ ق�سد  ال�سليب  طاعة  حتقق  اأن  يريد  الأنه  »اأبا«  هو  اهلل 
الأوالده. 

ي�سوع هو اأول من اأ�سار اإىل اهلل كـ »اأب«، واأن اأبوة اهلل هذه انت�رضت  ♦
حيث جذب ي�سوع النا�س اإليها بوا�سطة الروح.         

مل يكن اهلل هو دائًما »اأبا« لكل �سخ�س. لكن ي�سوع اأعلن االأخبار ال�سارة  ♦
ا، حني ُيدِخلنا الروح  اأن اهلل هو اأبوه واأنه يريد اأن يكون اأبانا نحن اأي�سً

يف �رضكة االإميان والطاعة التي عك�سها ي�سوع يف جث�سيماين. 
�سالة  ♦ هي  بل  مكان،  كل  يف  النا�س  كل  �سالة  هي  لي�ست  »اأبانا« 

التالميذ الذين يتبعون من �رضخ »اأبا« يف جث�سيماين. 

عمل الروح:
يف  اخلال�سية  دالالتها  نفهم  واأن  »اأبا«  كلمة  خلفية  نفهم  اأن  يكفي  ال 
ا اأن ن�رضخ بها م�سبِّحني. وهذا هو عمل الروح القد�س.  جث�سيماين. نحتاج اأي�سً
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بل  اهلل.  ل�سـخ�س  لفهـمنا  مـركز  اهلل هـي جمـرد  اأبـوة  تكون  اأن  ال يجـب 
مدعـوون  اأننا  نتـذكر  اأن  علينـا  اختبارنـا هلل.  مركز  ا  اأي�سً تكون  اأن  يجب 
نعـرفه معرفـًة نظـريًة  اأن  االآب من خـالل عالقتنـا معه ال  اأن نعـرف  اإىل 

افرتا�سـيًة. 

جدده  �سـخ�س  جمـرد  لي�س  املـوؤمن  امل�سـيحي  فاإن  ذلك،  اإىل  باالإ�سافـة 
ا ابن ي�رضخ لالآب خماطًبا اإياه: »اأبا«.   الروح وقبل امل�سيح، لكنه اأي�سً

ا. اإن قبول امل�سيح  لكن ال يوجد �سيء يف حياة االإميان يحدث هكذا تلقائيًّ
ا جوانب متالزمة خلال�س اهلل الأن  وم�سحة الروح وال�رضكة مع االآب هي نظريًّ
د بالروح. لكن هناك يف الواقع كثريين  ي�سوع هو الطريق لالآب وهو الذي ُيعمِّ
من املوؤمنني الذين يثقون يف امل�سيح، لكنهم ال يعرفون قوة الروح ولي�ست 

لديهم ثقة كافية يف االآب. 

رمبا يكون هناك م�سيحيون قليلون ال يوؤمنون باأبوة اهلل. لكن ال يتمتع كل 
املوؤمنني بتلك العالقة ال�سخ�سية احلميمة مع االآب واملتاحة اأمامهم، والتي 
تاأتي نتيجًة خلدمة الروح القد�س. اإن االآب ير�سل روح ابنه حلياتنا والذي به 

ن�رضخ: »يا اأبا االآب«. 

اأبناء وبنات:       
يجب اأن يكون وا�سًحا لنا اأن معرفة اأبوة اهلل تنطوي على معرفة منزلتنا 
كاأبناء وبنات. اإن الروح الذي ي�رضخ: »يا اأبا االآب« يف )رومية8: 15( هو 

روح التبني الذي ي�سهد الأرواحنا اأننا اأوالد اهلل. 

وهذا يعني اأن معرفة االآب هي معرفة اأنف�سنا. اإننا نعرف َمْن نحن عندما 
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نكت�سف عالقتنا باهلل. حقيقة اأن اهلل جعل نف�سه يف امل�سيح اأًبا لنا وجعلنا 
اأبناًء له لهي اأهم حقيقة ميكن اأن نتعلمها واأهم عالج ميكن اأن نتعرف عليه. 

هذا االكت�ساف هو عطية جمانية من الروح الذي يحقق واقعيًّا يف دواخلنا 
االأمر جليًّا يف )رومية8: 16(  اأجنزه امل�سيح نيابًة عنا. يت�سح هذا  كل ما 
الروح لنا ومن  و)غالطية4: 6(. ال ت�سدر هذه ال�رضخة منا لكنها �رضخة 
»اأبا« يف  الروح وهو ي�رضخ  ن�سمع  اأن  اإىل  اأننا نحتاج  خاللنا. وهذا يعني 

اأرواحنا قبل اأن يكون مبقدورنا اأن ننطق بها. 

راأينا اأن ي�سوع قد اأ�س�س قوة وطاعة كل كلماته واأعماله – مبا يف ذلك موته 
وقيامته – على عالقته مع االآب. وراأينا اأن عمل الروح هو اأن ياأخذ مما لي�سوع 
ويجعله اأمًرا واقًعا يف حياتنا، وبالتايل ن�سبح �رضكاء يف هذه االأمور. هذا هو 
اأ�سا�س كل عطية من عطايا النعمة كما نوؤكد يف كل كتب �سل�سلة »�سيف الروح«. 

اإدخالنا يف  اإىل  وهو بالتايل عماد عطية النعمة االأ�سا�سية: ي�سعى الروح 
ال�رضيك. ي�رضخ  لنا فيها دور  اأن يكون  ن�ستطيع  االآب كي  االبن مع  عالقة 
الروح يف اأعماق قلوبنا مقنًعا اإيانا اأن »اأبا االآب« بالن�سبة لي�سوع هو اأبونا 
ا. وعندما يكون االإميان احلي هو ردنا على �رضخات الروح نبداأ  نحن اأي�سً

حينها فقط يف معرفة االآب. 

ورثة:            
تنتقل كلٌّ من )رومية 8( و)غالطية 4( من احلديث عن »البنوية« اإىل احلديث 
عن »املرياث« الأن االأبناء هم من يرثون من اآبائهم. تتحدث كل )رومية 8( 
الورثة بعالقتهم  اأهمية خا�سة. ُيعرف  عن هذا املرياث. لكن )عدد 17( له 
مع االآب التي هي نف�س عالقة الوريث االأ�سا�سي. اإن الت�سابه العائلي واال�سم 
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نراهما  واللذين  الثاين  اجلزء  تناولناهما يف  اللذين   - ال�سماوية  والطبيعة 
بو�سوح يف ي�سوع - كلها اأمور تتطور يف حياة ورثة االآب احلقيقيني. وهذا 

هو عمل الروح. 

يعك�س الورثة احلقيقيون نف�س االعتماد الباذل للذات ونف�س الطاعة اللذين 
جتاه  والرحمة  النعمة  نف�س  هوؤالء  يعك�س  االأ�سا�سي.  الوارث  بهما  يتميز 
والقوة  القدا�سة  نف�س  جث�سيماين،  وقبول  جمد  نف�س  واملحتاجني،  اخلطاة 
اخلدمة  والقيامة،  املوت   – الظاهرية  التناق�سات  خليط  نف�س  وال�سلطان، 
الفائق  النور  والقوة،  ال�سعف  والثقة،  التوا�سع  والن�رض،  املعاناة  وامللك، 

وامللح احلا�رض وهكذا.       

هذا هو التحدي العظيم ملعرفة االآب. اإن اأبناءه وبناته املخلَّ�سني، الذين 
يف  ي�سرتكوا  اأن  منهم  ُيتوقع  الذين  هم  »ا�سمه«  يف  اال�سرتاك  امتياز  لهم 

طبيعته مثل ي�سوع يف ب�ستان جث�سيماين. 

وعلينا اأن ندرك اأن االبن عندما اأعاد التاأكيد على عالقته مع االآب كـ »اأبا« 
له، اأخذ القوة كي يرث جمد القيامة. وباملثل، عندما ن�سبح نحن واثقني من 

»بنوتنا« هلل، ناأخذ كل ما نحتاج اإليه كي نح�سل على مرياثنا. 

يوؤكد كلٌّ من )رومية8: 17( و)غالطية4: 7( اأن الوراثة هي نتيجة مبا�رضة 
للبنوية. ويو�سح )رومية8: 17( اأن ال�سياق الذي يقرتب فيه الورثة من اأبيهم 

باعتباره »اأبا« يجب اأن يتميز دائًما ب�سيء من طبيعة جث�سيماين. 

جث�سيماين هو املكان االأخري الذي ارتاح فيه االبن يف ِحَمى حمبة االآب 
ا  وعرف اأنه ميكنه الوثوق يف هذه املحبة ويف كل ما �ستقدمه له. لكنه اأي�سً
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املكان الذي ُدعي فيه االبن اإىل طاعة جديدة مكلفة؛ حيث اأدرك اأن الطريق 
الذي ينتظره يت�سمن املوت واملجد. 

هذا هو معنى معرفة االآب، وهذا هو املرياث املوعود لكل اأوالد اهلل. نرى 
يف كتاب »املجد يف الكني�سة« اأن املجد هو م�سرينا. لكن ر�سيف الت�سحية 

هو طريق القطار الذاهب اإىل املجد.              

التقدي�س:
يجب اأن يكون وا�سًحا لنا اأن مرياث ا�سم االآب وطبيعته يت�سمن التقدي�س. 
حيث  الروح«؛  »معرفة  كتاب  من  ال�ساد�س  اجلزء  يف  النقطة  هذه  نتناول 

نو�سح اأن التقدي�س هو عن�رض مهم من عنا�رض خدمة الروح القد�س. 

يتمركز حول طاعة  بداخلنا  ينميه  اأن  الروح  يريد  الذي  العائلي  الت�سابه 
اأن  للروح  ن�سمح  وبينما  بينهما.  املتبادل  واالعتماد  لالآب  املطلقة  االبن 

يعمل فينا ومن خاللنا، نقرتب اأكرث من الت�سبه با�سم العائلة. 

احلياة  بداية  اإىل  الوراء  اإىل  النظر  جمرد  يعني  ال  امل�سيحي  الن�سج  اإن 
امل�سيحية واإىل امل�سيح على ال�سليب )على الرغم من اأنه يت�سمن هذا(. وهو 
)على  الروح  يف  امل�سيحية  احلياة  فاعلية  اإىل  التطلع  جمرد  يعني  ال  ا  اأي�سً
ا(. لكن الن�سج امل�سيحي احلقيقي يكمن يف  الرغم من اأنه يت�سمن هذا اأي�سً
التطلع اإىل االآب، التطلع برجاء لهدف احلياة امل�سيحية عندما ن�سل اإىل كمال 

الن�سج ونكون م�ستعدين لالرتباط باالبن ولقبول االآب لنا. 

يقد�سنا  الذي  اهلل  هو  اأبانا  اأن   )24–23 )1ت�سالونيكي5:  يو�سح 
اأعظم هدف لي�سوع  اأن  اإله كل �سالم. يعلمنا )متى5: 48(  بالتمام، وهو 
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اإىل كماله  ال�سماوي،  الكمال املطلق الأبينا  اإىل  اأن يح�رض كل موؤمن  هو 
االأبدي الالحمدود. 

نرى يف كتاب »ملك اهلل« اأن حقيقة ملك االآب تغريِّ من عالقاتنا وتوجهاتنا. 
الذي  االآب  للدخول يف عالقة �سخ�سية مع  الب�رضية فر�سًة  القواعد  تعطينا 
اإليه كي نحافظ  يوجهنا بالروح كاأفراد، ويعطينا يف الروح كل ما نحتاج 

على ملكه. والنتيجة احلتمية هي ال�سالم االأبدي. 

»موعد  هو  االبن  �سري�سله  الذي  الروح  اأن   )4 )اأعمال1:  يف  ي�سوع  َيِعدنا 
وقد  االآب،  االآب كي يجعلنا يف عالقة مع  املوعد من  اأتى روح  لقد  االآب«. 

ا.  اأر�سله الذي هو كامل يف االآب كي يكملنا فيه نحن اأي�سً

معه  ون�سرتك  »اأبا«،  باالإميان:  اأرواحنا  يف  ي�رضخ  الروح  ن�سمع  عندما 
ا وبا�ستياق يف اأن ن�رضخ يف حياتنا معه: »يا اأبا االآب«، ف�سوف ينمو  طوعيًّ

تقدي�سنا اإىل اأن ي�سل اإىل الكمال املمجد يف االآب.             



اجلزء السادس

اآلب والصليب

نقول مرة اأخرى هنا اإن مناق�ستنا لطبيعة اهلل مثلث االأقانيم يف بداية اجلزء 
الرابع هي اأ�سا�س درا�ستنا للعالقة بني االآب وال�سليب يف هذا اجلزء؛ حيث 
اإن العالقة بني االآب واالبن والروح – وحدانيتهما ومتايزهما وتناق�ساتهما 

ننا من فهم ال�سليب.  الظاهرية  - هي التي متكِّ

االأقانيم؛ حيث تعلن عن  ال�سليب بو�سوح طبيعة اهلل مثلث  اأحداث  ُتظهر 
العالقة املتفردة بني االبن واالآب، وجتعل اأخذنا للروح من االآب اأمًرا ممكًنا. 

ا يف قلب االآب.  اإن ال�سليب لي�س جمرد مركز لالإميان امل�سيحي، لكنه اأي�سً
على  حمددة.  بطرق  عنهم  ويعلن  الثالثة،  االأقانيم  ويفرق  يربط  ال�سليب 
�سبيل املثال، يظهر التمايز بني االآب واالبن يف اجللجثة يف ترك االآب لالبن 
للخطية واملوت، وتت�سح وحدانيتهما يف اإقامة االآب لالبن من املوت ويف 

اإر�سالهما امل�سرتك للروح. 

»اخلال�س  كتاب  يف  اأكرث  بتف�سيل  ال�سليب  واإجنازات  اأحداث  نتناول 
االآب حتى  زاوية  االأحداث من  اإىل هذه  ننظر  اأن  فيكفي  اأما هنا  بالنعمة«. 

نكت�سف ما ميكن اأن نتعلمه عنه من اجللجثة. 

ملاذا ال�صليب؟   
اللذين  الطاعة  وعدم  بالع�سيان  تت�سم  الب�رضية  اأن  اجلديد  العهد  يعلمنا 
99
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ونعمته  اهلل  »ال« مل�سيئة  قالوا:  الب�رض  كل  »ال«.  كلمة  تلخي�سهما يف  ميكن 
واختاروا اأن يكونوا هم املت�سلِّطني على حياتهم. اأما اهلل فاأجاب على »ال« 

الب�رض بالطريقة املقد�سة الوحيدة التي ي�ستطيعها وهي احلكم العادل. 

الرتك
 )11–6 )2ت�سالونيكي1:  مثل  ن�سو�س  على  الكنائ�س  قادة  معظم  يركز 
ويعلِّمون اأن اهلل البار العادل يدين ويعاقب ع�سيان االإن�سان. لكن علينا اأن ندرك 
ا اأن العهد اجلديد يعلِّمنا اأن عقاب اهلل ينعك�س يف اأغلب االأحيان يف �سورة  اأي�سً
ترك االإن�سان لنتائج خطيته. نرى ذلك على �سبيل املثال يف )رومية1: 18–32(. 

يعلمنا )رومية1:  18( اأن غ�سب اهلل معلن على جميع فجور النا�س واإثمهم. 
ثم تو�سح )االأعداد 24 و26 و28( اأن غ�سب اهلل ُيعربَّ عنه ب�سورة عملية يف 

تركه املقد�س للنا�س يف هوان اإثمهم. اإننا مرتوكون اأو ُم�سلَّمون اإىل:
اأهواء قلوبنا اخلاطئة. ♦
�سهوات الهوان.  ♦
ذهن فا�سد.     ♦

الفعل اليوناين )paradidomi( الذي ُي�سَتخَدم ثالث مرات يف هذا الن�س 
يعني »ي�سلم« اأو »يرتك« اأو »يهجر«. يو�سح هذا الفعل اأن ترك اهلل لالآثمني 
ا. َيِرد هذا الفعل يف )رومية8: 32( لي�سف كيف  هو ترك اإيجابي ولي�س �سلبيًّ

يتعامل االآب مع الع�سيان الب�رضي.

اإن هذا الرتك هو نتيجة حتمية لقدا�سة اهلل املطلقة. فكمال اهلل االأدبي يحتم 
اخلطية  لقوى  ي�سمح  الذي  هو  العادل  وحكمه  اخلطية.  عن  يبتعد  اأن  عليه 

واملوت اأن تعمل بطريقة اأكرث حرية. 
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الع�سيان الب�رضي هو يف االأ�سا�س ع�سيان للحياة كما يريدها اهلل، وحكم 
التي  الطريق  ي�سلك  اأن  لالإن�سان  ي�سمح  اأن  هو  حدود  بال  املحب  العادل  اهلل 
يختارها بنف�سه حتى يكت�سف اأن املوت هو النتيجة احلتمية لرف�سه حلياة هلل. 

عمل  فقد  مطلًقا؛  لي�س  لالإن�سان  تركه  اأن  تعني  ورحمته  االآب  حمبة  لكن 
االآب من خالل التج�سد وال�سليب على اإنقاذ هوؤالء الذين تركهم لقوة اخلطية 
واأجرتها التي ترد يف )رومية6: 23(. اأر�سل االآب ابنه الوحيد كي يكون واحًدا 

من الب�رض وعامله كما يعاملهم برتكه له. 

القبول         
قبول الطاعة االإلهي هو الرتياق الوحيد لرتك الع�سيان، وهو قبول يتميز 

بـ »نعم« كاإجابة على كل �سيء يقوله االآب ويفعله. 

االإن�ساين ويتغري عن طريق »نعم« �سادرة من  الع�سيان  اأن ينتهي  ميكن 
داخل الب�رضية التي يعمها الع�سيان واخلطية. وميكن اأن ُيحل الرتك االإلهي 

فقط عن طريق القبول ال�سادر من اهلل نف�سه. 

والغ�سب  االإن�سانية  اخلطية  بني  طوًعا  نف�سه  ي�سوع  و�سع  ال�سليب،  يف 
اإىل  االإن�سانية  اخلطية  و�سلت  وحده.  عليه  بكاملهما  ان�سبَّا  اللذين  االإلهي 
ذروتها يف عدائها البن اهلل. لكن ي�سوع وجد للخطية حالًّ يف ا�ستعداده لقبول 
م�سيئة اهلل ويف نعمته الغافرة. وكان عقاب االآب لالبن الذي متثل يف تركه 
للموت هو تنفيًذا وا�ستنزاًفا لغ�سب اهلل نحو اخلطية االإن�سانية. نرى ذلك يف 

)2كورنثو�س5: 21( و)يوحنا12: 31(. 

»نعم«  بـ  ع�سياننا  »ال«  ا�ستبدل  املطيع  قبوله  يف  ي�سوع  اأن  يعني  وهذا 
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قلب  من  نطقها  عنا،  نيابًة  »نعم«  بـ  ي�سوع  نطق  لقد  ونعمته.  اهلل  مل�سيئة 
ا بـ »نعم« لق�ساء اهلل  اإن�سانيتنا حتى ميكن اأن ُن�ساَلح مع اهلل. وقد نطق اأي�سً
ذ فيه هذا الق�ساء ت�سامًنا مع االإن�سانية اخلاطئة. لقد ترك  عندما قبل اأن ُينفَّ

نف�سه للموت طاعة لالآب. نرى ذلك يف )مرق�س14: 36(. 

لقد قال االبن: »نعم« لالآب عندما قدم له الطاعة، وعندما حتمل الق�ساء 
ي�سوع  عمل  الذين  ولكل  لي�سوع  »نعم«  االآب:  وقال  الب�رضية.  كل  عن  نيابًة 
نيابًة عنهم عندما اأقامه من املوت. اإن خال�سنا يكمن يف ي�سوع ويف قبول 

االآب ملا فعله. 

اعتاد العديد من املوؤمنني على الرتكيز على اأعمال االبن وهم يفكرون يف 
اأن  يو�سح  الذي  )2كورنثو�س5: 18(  نتغا�سى عن  اأالَّ  علينا  لكن  ال�سليب. 
اخلال�س هو من »اآبينا خملِّ�سنا«. اإن اخلال�س هو مبادرة االآب وعمله واالآب 

هو مركز كل العمل. 

مبادرة الآب:                    
هم  اأنهم  االأ�سخا�س  بع�س  اعتقد  ال�سليب،  على  ي�سوع  مات  عندما 

امل�سوؤولون عن موته. على �سبيل املثال: 
و�سلمه  ♦ خانه  الأنه  مات  ي�سوع  اأن  االإ�سخريوطي  يهوذا  اعتقد 

الأعدائه. 
اعتقد قيافا اأن ي�سوع مات الأنه طالب مبوته.  ♦
اعتقد بيالط�س البنطي اأن ي�سوع مات الأنه حكم عليه باملوت. ♦
اعتقدت اجلموع اأن ي�سوع مات الأنهم طالبوا باإطالق �رضاح بارابا�س  ♦

بداًل منه. 
اعتقد اجلنود الرومان اأن ي�سوع مات الأنهم نفذوا فيه حكم املوت.  ♦
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كان هوؤالء جميًعا على حق. لقد قتلوا ي�سوع بالفعل. لكنهم خمطئون الأن 
لقد  الكرمية.  االآب  مبادرة  االأ�سا�سي هو  كان م�سدرها  ال�سليب  اأحداث  كل 

كان ال�سليب خطته وفكرته وم�سيئته وق�سده ال�سالح. 

يركز العديد من املوؤمنني عندما يفكرون يف ال�سليب على ت�سحية االبن 
التي اختار اأن يقدمها طوًعا، بينما يتجاهلون عطية ذبيحة االآب. واآخرون 
يقارنون بني حمبة االبن التي جعلته يتقبل املوت وغ�سب االآب الذي كان 
ى. يتجاهل كال التوجهني حقيقة وحدانية اهلل، ويجعالن  يجب اأن ُي�سرت�سَ
مع  اهلل  تعامالت  كل  قلب  هي  االآب  حمبة  اأن  نثق  اأن  علينا  ال�سعب  من 

الب�رضية. 

ن�سوِّه  ف�سوف  للخال�س،  الكرمية  االآب  مبادرة  فهم  اأ�ساأنا  اأو  جتاهلنا  اإذا 
حمبة االآب وي�سيع منا عامل اأ�سا�سي من عوامل ثقتنا. لالأ�سف ال�سديد الزال 
بع�س امل�سيحيني يعتقدون اأن عليهم اأن يختبئوا وراء حمبة ي�سوع الرقيقة 
كي يخل�سوا من عقاب االآب الذي الزال غا�سًبا. ي�سعب على هوؤالء التمتع 

مبكانتهم كاأبناء وبنات لالآب كلي املحبة. 

يو�سح )2كورنثو�س5: 18–21( اأن االآب هو من اأخذ زمام مبادرة اخلال�س 
ا يف )رومية5: 8 و8: 3(. نو�سح يف اجلزء التا�سع من  الكرمية. نرى ذلك اأي�سً
كتاب »االإميان احلي« اأن )مرق�س14: 27( و)يوحنا3: 16( و)رومية3: 25 
و4: 25 و8: 3، 32( و)1يوحنا4: 9–10( كلها توؤكد على اأن االآب هو من 

اأر�سل االبن خلال�س الب�رضية. 

االختيارية  الطبيعة  عن  اجلديد  العهد  من  اأخرى  اأجزاء  تتحدث  بالطبع 
 )20 و)غالطية2:   )28 )متى20:  يوؤكد  املثال  �سبيل  على  امل�سيح.  لذبيحة 
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و)اأف�س�س5: 2، 25( و)1تيموثاو�س2: 6( و)تيط�س2: 14( و)عربانيني9: 14، 
26( على اأن االبن قدم نف�سه كذبيحة. 

نفهم االآن اأن االآب واالبن ي�سرتكان يف نف�س الطبيعة، واأن االبن يعربِّ للعامل 
االبَن،  االآُب  بذل  لقد  احلقيقة.  هذه  مبثل  ُنفاَجاأ  اأن  يجب  وال  االآب،  هوية  عن 
واالبُن بذل نف�َسه. مل يجعل االآُب االبَن يحمل ثقاًل كان غري راغٍب فـي حمـله. 
كما مل يفاجئ االبُن االآَب برغبته امل�سحية هذه. يتحدث كلٌّ من )غالطية1: 4( 

و)يوحنا10: 17–18( على هذه املفارقة االإلهية. 

)يوحنا3: 16( هو اأ�سهر جزء يف العهد اجلديد يعلن �رضاحًة اأن اخلال�س 
هو من االآب، فاالآب هو الذي اأحب العامل لدرجة اأنه بذل ابنه الوحيد. وهذا 
يعني اأنه علينا اأن نفهم اأن حمبة اهلل ونعمته لي�ستا نتيجًة للخال�س، ولكنهما 
جث�سيماين،  يف  االبن  طاعة  اإن  امل�سبق.  و�رضطه  ودافعه  اخلال�س  اأ�سا�س 
اأن ن�ستمر  وعلى ال�سليب، هي جمرد ا�ستجابة مل�سيئة االآب امُلِحبَّة. وعلينا 

يف تذكري اأنف�سنا مبحبة االآب العظيمة لنا ويف االبتهاج باأبوته. 

عمل الآب:  
اأ�سخا�س  ثالثة  اأنهم  على  القد�س  والروح  واالبن  االآب  يف  فكرنا  لو 
منف�سلني، ف�سننظر اإىل اأحداث �سليب اجللجثة على اأنها عقاب من اهلل البٍن 

بريء، اأو حماولة من االبن الإقناع اآٍب غري را�ٍس. 

لكن )2كورنثو�س5: 18-19( يو�سح اأن اخلال�س مل يتممه امل�سيح وحده 
اأو االآب وحده. لكن اخلال�س قدمه االآب عاماًل يف - ومن خالل - امل�سيح 
وغري  واحدًة  اإرادتهما  وكانت  تناغم  يف  مًعا  عمال  لقد  الكاملة.  مبوافقته 

منق�سمة. 
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اإذا اأكدنا على الوحدانية املطلقة هلل، ف�سوف ن�ستنتج ا�ستنتاًجا خاطًئا اأن اهلل مات 
اأن  اأن ندرك  ا، لكن يجب  اأي�سً الأجلنا. ورمبا ُيفَهم )1كورنثو�س2: 8( بهذا املعنى 
اهلل ال ميكن اأن ميوت الأنه اأزيل اأبدي. ولكي يحل اهلل هذه امل�سكلة اأ�سبح اإن�ساًنا يف 
�سخ�س امل�سيح كي ميوت مكاننا وياأخذ عقابنا، وي�سبح يف ذات الوقت القا�سي 
وال�سحية الربيء. يو�سح )عربانيني2: 14–18( و)فيلبي2: 6–8( هذه احلقيقة.    

كاإن�سان  اهلل  اأن يعي�س  لكن يجب  االآب،  اأن اخلال�س هو عمل  وهذا يعني 
اأن  اإن ال�سخ�س الذي يطيع االآب نيابًة عنا يجب  وي�سحي بنف�سه كاإن�سان. 
يكون اإن�ساًنا، واإال ت�سبح طاعته واآالمه غري ذات �سلة بنا. ويجب اأن يكون 
اإلًها، واإال لن ي�سنع قبوله للرتك اأي فرق اإطالًقا. هذه هي  يف الوقت نف�سه 
اأجزاء مثل )رومية8: 3( و)1يوحنا4: 10(. هناك  احلقيقة التي تعربِّ عنها 

ثالثة اأ�سباب حتتم اأن يكون اخلال�س هو عمل االآب: 

العجز الإن�ضاين   . 1
حتى  لنف�سه  اخلال�س  حتقيق  عن  االإن�سان  يعجز  اخلطية  ب�سبب  اأنه  نعلم 
وي�سجل  ال�ساقطة.  االإن�سانية  الطبيعة   )1 )اأف�س�س2:  ي�سف  الروح.  مب�ساعدة 
حتدث  اأن  يجب  التي  التغيريات  بع�س   )7 و)يوحنا3:   )17 )2كورنثو�س5: 

والتي هي خارج نطاق اإمكانيات جهود الطبيعة االإن�سانية ال�ساقطة. 

ير�سي  اأن  ميكن  اإن�ساين  عمل  اأي  يوجد  ال  اأنه  اجلديد  العهد  كل  يعلمنا 
اأن يكون من عمل االآب،  اأن اخلال�س يجب  مطالب اهلل الكاملة. وهذا يعني 

واأننا ن�ستطيع اأن ن�ستفيد مما فعله االآب لنا من خالل االبن فقط.

كلما اأدركنا عجز الطبيعة الب�رضية اخلاطئة، اأدركنا احلاجة اإىل عمل االآب 
للخال�س من خالل التج�سد. فال يوجد اأي �سيء اآخر ميكن اأن يكون له معنى. 
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النعمة الإلهية                                  . 2
اخلال�س  يكون  اأن  يحتم  وهذا  النعمة.  عمل  هو  اخلال�س  اأن  ا  اأي�سً نعلم 

بكامله �سادًرا من اهلل نف�سه ومقت�رًضا على عمله. 

ا غري نف�سه ليتمم خال�سنا  يجب اأن نفهم اأنه اإن كان االآب قد اأر�سل �سخ�سً
ملا كانت هناك نعمة. حتى اإن كان هناك �سخ�س ممتلئ بالروح اإىل اأق�سى 
درجة فهو خمتلف عن اهلل يف جوهره. واإن كانت اأفعاله ذات توجه اإلهي اإال 

اأنها لي�ست اأفعااًل اإلهية. 

لكي يكون اخلال�س عمل نعمة يجب اأن يكون �سادًرا عن االآب. ويجب اأن 
ندرك اأن مثل هذا العمل يتطلب اهلل مثلث االأقانيم والتج�سد. 

اإن عمل النعمة هو الذي ينفي تهمة »الظلم«. يتهم بع�س النا�س امل�سيحيني 
باالحتفاء بخطاأ ج�سيم وهو توقري عقاب وظلم �سخ�س بريء، لكن اهلل نف�سه 
هو من اأعطى الذبيحة وهو نف�سه الذي اأ�سبح الذبيحة. اإن ال�سليب هو اأبعد 

ما يكون عن خطاأ ج�سيم، فهو اإعالن عن نعمة ال حمدودة.    

نتائج اأبدية                 . 3
ا اأن العهد اجلديد ُيخرِبنا اأن ملوت امل�سيح نتائج اأبدية مثله مثل عمل  نعلم اأي�سً
اخلليقة والدينونة االأخرية. يو�سح )غالطية4: 4–5( و)يوحنا12: 31-32( اأن 

اأحداث ال�سليب توؤثر على م�سري كل الكون، وعلى كل �سخ�س فيه. 

اإن ال�سليب لي�س جمرد اأ�سمى اإعالن عن جمد اهلل وطبيعته )على الرغم من 
اأنه كذلك(، لكنه عمل يغريِّ كل �سيء. االآب - نيابًة عن كل الب�رضية - اأ�سلح 

عالقة االإن�سان معه يف ومن خالل االبن.
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وموؤثر  فعال  للب�رضية - هو  اهلل اخلال�سي  باعتباره عمل  ال�سليب -  اإن 
الب�رضية  موقف  ال�سليب  غري  لقد  الب�رض.  كل  من  فعل  رد  ويتطلب  لالأبد، 
تغيرًيا كاماًل لدرجة اأن كل واحد يجب يف اآخر االأمر اأن يت�سالح معه. يثبت 

)2كورنثو�س5: 14–21( اأن ال�سليب هو عمل االآب واأن له نتائج اأبدية. 

هو  وحده  االآب  اأن  ندرك  اأن  علينا  العظيم،  التغيري  هذا  نقبل  اأن  مبجرد 
من يت�سبب فيه. لو اأن اخلال�س مثله مثل اخلليقة والدينونة، فهذا يعني اأن 
اأن ي�سبح  اأن ينجزه وذلك عن طريق  اخلالق والديان هو فقط من ي�ستطيع 

اإن�ساًنا يف ابنه كي يكون خمل�س ومنقذ العامل. 

نتائج عائدة لالآب:        
يعـتقد م�سـيحـيون كثريون اأن ال�سـليب يتعامـل يف االأ�سـا�س مـع اخلـطية 
الب�سـرية. لكنـه قبل ذلك يجـب اأن يتعـامل مع غ�سـب اهلل. ميـكننـا القـول اإن 

ي�سـوع على ال�سـليب يتعـامل مـع اهلل اأكرث ممـا يتعـامل معـنـا. 

وحتمل  االآب  اإرادة  متم  الذي  املطيع  القبول  عنا  نيابًة  ي�سوع  قدم  لقد 
دينونته. لقد عانى ي�سوع من ترك االآب، وقدم الثقة واملحبة اللتني تن�سجمان 
متاًما مع االآب وا�ستودع عمله يف يد االآب وانتظر حكمه. لقد كان الرتكيز 

كله على االآب وما �سيفعله. 

�سكًرا هلل، فقد َقِبل االآُب االبَن املطيع الذي حتمل حكمه �سد اخلطية. وقبل 
االآب ما فعله االبن نيابًة عنا واأر�سل الروح القد�س كي يقوم بكل عمليات 

»الوالدة اجلديدة« و»اخلليقة اجلديدة« داخلنا.             

يو�سح )يوحنا16: 7( اأن االبن يجب اأن يذهب اإىل االآب اأواًل قبل اأن ياأتي 



108

معرفة اآلب

الروح القد�س ويخلق فينا احلالة اجلديدة. اإن االآب هو مركز ال�سليب ونتائج 
اخلال�س تعود بكاملها له.

ال�ضمان: 
يجب اأن يكون وا�سًحا لنا اأن قبول االآب لالبن ينطوي على دالالت مهمة تتعلق 
مبا منلك من �سمان وثقة. اإذا كان فهمنا للخال�س يتمركز حول م�ساعرنا جتاه 
ما اأخذناه من غفران، ف�ستكون ثقتنا قائمًة على حالة م�ساعرنا ال�سخ�سية. اإذا 

كنا ن�سعر اأننا مل َنَنل املغفرة، ف�سنت�ساءل اإن كنا منلكها بالفعل اأم ال. 

 لكن ثقتنا يف ال�سليب ال تقوم على م�ساعرنا، بل على حقيقة اأن االآب قد قال: 
»نعم« لالبن، واأقامه من االأموات، وقبله يف ال�سماء، واأر�سل الروح اإىل الكني�سة. 

اأن ثقتنا ال تكمن يف م�ساعرنا ال�سخ�سية جتاه الغفران، لكن  وهذا يعني 
َعم« التي قالها االآب لالبن وعمله، وملن قام  يف حقيقة القيامة التي هي »النَّ

االبن من اأجلهم بهذا العمل. 

دائًما  )الأنه  قلياًل  اأكرث  يحبنا  االآب  اأنه جعل  ال�سليب هي  نتيجة  تكن  مل 
اإله اإىل اأب  ا اأن اهلل قد حتول من  اأي�سً يحبنا حمبة ال حدود لها(. وال يعني 
اأ�سبح  ال�سليب  خالل  من  االآب  لكن  االأبد(،  واإىل  االأزل  منذ  االأب  هو  )الأنه 

»اأبي«. ولهذا، يجب اأالَّ نتوقف عن ت�سبيحه و�سكره. 

حزن الآب: 
وهو  اجللجثة  يف  االبن  اآالم  عن  احلديث  يف  كثريون  وعاظ  ي�ستفي�س 
مو�سوع نتنـاوله يف كتابي »اخلال�س بالنعمة« و»معرفة االبن«. لكن هناك 

جانًبا اآخر علينا اأالَّ نغفله وهو ت�سحية االآب يف بذل ابنه للموت. 
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راأينا اأن طبيعة االآب واالبن والروح القد�س هي طبيعة واحدة لكن اأعمالهم 
مت�ساوية  ب�سورة  واالبن  االآب  من  كلٌّ  يت�سف  املثال  �سبيل  على  متمايزة. 
باملحبة والبذل. لكن عملهما خمتلفان، حيث اإن االآب هو من ي�ساء واالبن 
هو الذي ينفذ امل�سيئة، االآب هو الرا�سل لالبن واالبن هو امُلر�َسل، االآب هو 

الذي يعطي واالبن هو امُلعَطى. 

يركز )رومية8: 32( على االآب ويو�سح اأنه بذل �سيًئا من نف�سه عندما بذل 
االبن – الطبيعة واحدة لكن العمل خمتلف. عندما بذل االآُب االبَن، عانى االبن 

من الرتك للموت بينما عانى االآب من حزن ال نهائي ب�سبب حمبته لالبن. 

اأن  فعلينا  �سحيحة،  ب�سورة  ال�سليب  من  اجلانب  هذا  نفهم  اأن  اأردنا  اإذا 
نفكر ثانيًة يف طبيعة اهلل مثلث االأقانيم. لقد عانى االبن من املوت وعانى 
االآب من موت ابنه. اإن »عدم اأبوة« االبن قابلها »عدم بنوية« االآب. وميكننا 

القول اإنه يف موت االبن على ال�سليب موت الأبوة االآب. 

ا عن اآالم االبن، واأن اآالم  يجب اأن ندرك بالطبع اأن اآالم االآب تختلف وظيفيًّ
االبن وحدها هي التي تكفر عن اخلطية. لكن هذا ال يعني اأن نتجاهل حزن 

االآب الالحمدود. 

اإبراهيم:                                           
ال ميكن اأن نقراأ )رومية8: 32( دون اأن نفكر يف اإبراهيم يف )تكوين 22(. 
كان حزن اإبراهيم وهو يجهز لتقدمي ابنه ذبيحًة هلل اإ�سارًة نبويًة حلزن »اأبا« 

وهو ي�ستعد لرتك ابنه للموت. 

اأن  االآب  الذبيحة بل كان يجب على  اأحد ليمنع  لكن يف اجللجثة مل يتدخل 
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يتقدم وي�سلم ابنه للموت باعتباره ممثاًل عن الب�رضية االآثمة. هل ميكن الأي منا 
اأن يتخيل مدى حزن االآب واأمله وهو ي�سمع �رضخة االبن يف )مرق�س15: 34(؟ 

البن امل�رشف:     
ن يف )لوقا15: 11–32( يتعلق باالأب اأكرث  غالًبا ما يقال اإن املثل املدوَّ

مما يتعلق باالبن؛ الأن االأب هو مركز االأحداث. 

من الوا�سح يف هذا املثل اأن توبة االبن مل تكن �رضًطا ملحبة االآب. لكنها 
نته من احل�سول على هذه املحبة. كان االأب ينتظر  كانت جمرد و�سيلة مكَّ
عودة االبن ويتطلع اإليها، ومبجرد اأن راآه، ودون اأن ي�ساأله عن دوافعه، رحب 

به بفرحة وحمبة غامرتني. 

ا لدرجة اأن املثل كان من  اإن اأعمال االأب يف هذا املثل رائعة ومتميزة جدًّ
الكلمة التي تعني »�سخيًّا /م�رضًفا«  ال�سخي«.  ى »مثل االأب  ُي�سمَّ اأن  املمكن 
ت�سري اإىل االإنفاق الكثري الذي بال ح�ساب. على الرغم من اأن االبن هو الذي 
اأنفق مرياثه و�سيعه، اإال اأن االأب هو الذي اأ�رضف بال ح�ساب يف اإنعامه على 

ا منها.  االبن باملحبة والنعمة والغفران يف حني اأنه مل يكن ي�ستحق اأيًّ

اإن النقطة االأ�سا�سية يف املثل هي االإعالن عن نعمة االآب غري امل�رضوطة 
الذين  الدينيني  القادة  ي�سوع على  رد  املثل جزًءا من  وقد كان  للخطاة. 
االبن يف  االآب نحو  توجه  نف�س  والذي هو  اخلطاة،  توجهه نحو  انتقدوا 

املثل. 

يت�ساءل البع�س عن العالقة بني هذا املثل وال�سليب؛ الأنهم دائًما يفكرون 
النعمة. لكن هذا املثل حتدث به  اآالم االبن وتكلفة  ال�سليب من منطلق  يف 
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واإىل  االآب  مركزية  اإىل  اأنظارنا  ًها  موجِّ ال�سليب  اإىل  طريقه  يف  وهو  االبن 
�سخاء جمانية نعمته. 

ا. فكر االبن يف رد  نقراأ يف املثل اأن االبن عاد اإىل اأبيه متوقًعا القليل جدًّ
فعل االأب جتاهه ومل يكن متاأكًدا اإن كان �سيتحدث اإليه. اعتقد االبن اأنه من 
املمكن اأن يتذلل له ويرتجاه، وكان اأف�سل ما يتوقعه هو اأن ي�سمح له اأبوه 

اأن ي�سبح عبًدا اأجرًيا لديه حتى يويف دينه له. 

مل يكن االبن يتخيل اأن اأباه �سريحب به يف بيت العائلة، اأو اأنه �سي�سمح له 
اأن يحمل ا�سم العائلة مرًة ثانيًة، اأو اأن يجعله يتمتع بامتيازات البنوة. لكن 
ي�سوع من  اأعلن  له.  اأو عبًدا  اأبوه خادًما  يقبله  اأن  اأمانيه هي  اأق�سى  كانت 

خالل املثل اأن االآب لي�س كذلك. 

نعمة فائ�ضة: 
�سمع موؤمنون كثريون الكثري عن كلفة اخلال�س، والقليل عن في�س نعمة 
االآب الغنية املجانية، فاالآب يف حمبته و�سوقه للخطاة العائدين اإىل املنزل 

بذل ابنه الوحيد. 

ال يتحتم علينا اأن نفهم اخلال�س حتى نح�سل على املغفرة، ولي�س علينا 
اأن نفهم هذا فيما بعد.  اأن ن�ستفيد منها. ميكننا  اأن نقدِّر كلفة املغفرة قبل 
ن�ستجيب  اأن  هو  به  والتمتع  الغفران  على  للح�سول  االأ�سا�سي  ال�رضط  لكن 
لنعمة وحرية االآب باأذرع ممدودة بتوا�سع وبقلب فرح �ساكر. علينا - مثل 

االبن يف املثل - اأن ناأتي اإىل االآب ونثق يف كلمة اهلل. 

علينا اأن نتذكر اأن الب�سارة التي نكرز بها اإن مل تكن �سارة اأو �سادقة فهي 
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لي�ست بب�سارة. واإننا اإذا مل نكن ننظر لالآب، واإذا مل يكن هو مركز اإمياننا، واإذا 
جتاهلنا دوره يف اخلال�س فمن املمكن اأن نقدم الب�سارة ب�سكل يجعل النا�س 
يعتقدون اأن اأف�سل ما ميكن اأن يرتجوه هو اأن يت�سامح االآب مع اخلطاة على 

م�س�س عن طريق �سخ�س ي�سوع. 

رمبا نعتقد اأنه الزال على االأبناء والبنات العائدين اأن ُيبقوا بع�س امل�سافة 
ًها لي�سوع الأنه بطريقة ما  بينهم وبني االآب، واأن امتناننا يجب اأن يكون موجَّ
لوى ذراع االآب كي ي�سمح لنا بالتواجد يف الغرفة اخللفية من منزل العائلة 

باعتبارنا خدم حقراء. 

يقود مثل هذا التفكري يف االآب اإىل ال�سلبية واخلوف واإدانة الذات و�سعف 
د بالنامو�س. رمبا يكون كل هذا هو ما �سعر  التوقعات وغياب اجلراأة، والتقيُّ
به االبن ال�سال وهو يف طريقه اإىل املنزل، لكن مثل هذه امل�ساعر ال تعربِّ 
باأي حال من االأحوال عن االأب يف املثل اأو عن »اأبا االآب« الذي اأر�سل ابنه 
االآن ب�سوق حتى  للمنزل، والذي ينتظر  الطريق  ُيِعد  البعيدة كي  الكورة  اإىل 
مَنُثل يف ح�رضته كاأبناء وبنات له يف نعمة غري م�رضوطة واحتفال ال حدود 

له.  

اأن ي�سبح ال�سخ�س موؤمًنا يعني اأن يدرك اأن االآب حدد هويتنا على اأ�سا�س 
 – اإليه كي ناأخذ املرياث  اأبناًء له. وهو يدعونا  ال�سليب، واأنه االآن يدعونا 

ُحلَّة البنوية وخامت ال�سلطان وحذاء احلرية. 

اإن هذه النعمة املجانية التي يقدمها االآب هي التي اأر�سلت االبن كي ُيِعد 
اأبنائه  بجموع  ذراعيه ورحب  االآب  فتح  الثمن،  دفع  وعندما  لنا.  اخلال�س 

الذين اأح�رضهم االبن اإىل املجد بوا�سطة الروح.   
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قلنا فيما �سبق اإن »اأبا« هي كلمة نطق بها االبن الذي يثق يف االآب ويطيعه 
طاعًة كاملًة وهو يف ب�ستان جث�سيماين. اإن قبول الطاعة الكاملة بالن�سبة لالبن 
 )22–21 و)لوقا10:   )30–25 )متى11:  فى  نرى  كما  البنوية  اأ�سا�س  هو 
و)يوحنا5: 19، 30 و6: 38 و7: 28–29 و8: 26، 28–29 و10: 18 و12: 

 .)50–49

عندما ننظر اإىل ي�سوع كي نتعلم كيف نعي�س كاأبناء لالآب، نرى اأن البنوية 
االإلهية  البنوية  اإن  القول  اجلوهرية. ميكننا  والطاعة  الكاملة  بالثقة  تتميز 
لالبن تقوم على الطاعة، وبالتايل نتوقع اأن تكون الطاعة هي اأ�سا�س بنوية 

االأبناء االأر�سيني. 

راأينا يف كتاب »االإميان احلي« اأن االإميان والطاعة هما طريقتان خمتلفتان 
للتعبري عن نف�س احلقيقة الكتابية. اأن نوؤمن باهلل يعني اأن نطيعه، واأن نطيع 
العهد اجلديد كلمتي »االإميان«  الواقع، ي�ستخدم  اأن نوؤمن به. يف  اهلل يعني 
يف  املطيع  االإميان  مو�سوع  نتناول  االأخرى.  مكان  الواحدة  و»الطاعة« 
كتاب »االإميان احلي«. اإننا بحاجة اإىل فهم كل ما نتعلمه عن الطاعة يف هذا 

الف�سل يف اإطار مبداأ »االإميان احلي« النابع من اهلل.  

طاعة الب�صارة:   
اإن اأي تاأكيد على الطاعة يف �سوء كل اأنواع االأ�سباب التاريخية والدينية 
113
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واللغوية �سيبدو قا�سًيا ومنذًرا. لكن »طاعة الب�سارة« اأو »االإميان احلي« الذي 
راأيناه يف ي�سوع هو عك�س الطاعة النامو�سية. 

ويتمثل  الكتابية.  الكلمات  اأهمية  فهم  ن�سيء  يجعلنا  عندما  العدو  يفرح 
واحد من اأكرب جناحاته يف الفهم امل�سيحي ال�سائع للطاعة باعتبارها طاعة 
»نامو�سية«. لكن علينا اأن نفهم اأن »طاعة الب�سارة« تختلف عن ذلك واأن لها 

ثالثة جوانب متيزها. 

ا�ضتجابة لنعمة اللـه        . 1
�رضًطا  اأبًدا  لي�ست  وهي  اهلل  لنعمة  ا�ستجابة  دائًما  هي  الب�سارة  طاعة  اإن 
التقييد  ين�س  للنعمة(.  فلي�س  ل�سيء  �رضًطا  كانت  )واإن  النعمة  �رضوط  من 
لكن  فقط.  له  طاعتنا  حالة  يف  له  اأبناء  �سيقبلنا  االآب  اأن  على  بال�رضيعة 
اأن االآب يرحب بعودتنا كاأبناء على احلالة التي نحن عليها  الب�سارة تعلن 

ويف عدم ا�ستحقاقنا، واأن ردنا على نعمة االآب هو الرغبة يف طاعته. 

راأينا يف اجلزء ال�ساد�س اأن االآب ي�ستقبل االأبناء العائدين دون اأية �رضوط. 
لكنهم يعودون اإىل بيت االآب وعائلته حيث االآب هو رب يجب اأن ُيطاع. 

اإن احلياة يف نعمة االآب تعني احلياة يف م�سيئته، وطاعة الب�سارة هي التي 
تبقينا قريبني منه ومن قوته وحمايته وعطائه وهكذا. وهذا يعني اأن طاعة 
الب�سارة هي طاعة حمرِّرة ولي�ست مقيِّدة؛ الأنها حتفظنا يف م�سار م�سيئة اهلل 

التي هي دائًما للحرية والكمال والربكة. 

يو�سح )يوحنا4: 32–34( اأن طاعة االبن هي حرفيًّا م�سدر غذائه الروحي، 
كما اأن كلمات ي�سوع يف )يوحنا15: 10( تنبع تلقائيًّا من هذه احلقيقة.   
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عطية  اأعظم  لكن  اهلل،  حمبة  على  للح�سول  م�سبًقا  �رضًطا  لي�ست  الطاعة 
تقدمها لنا املحبة الكاملة لالبن والروح هي اأن ت�سعنا يف عالقة طاعة مع 

االآب الذي يحبنا بال حدود وذلك حتى جتعلنا حمبته كاملني. 

اأن االبن عا�س ومات وقام يف قبول لطاعة حمبة االآب.  راأينا فيما �سبق 
وعندما نعي�س نحن يف قبول مماثل، ميكننا اأن نكت�سف فرًحا مماثاًل. 

يجب اأن يكون الدافع احلقيقي الوحيد وراء طاعة الب�سارة هو اال�ستجابة 
يكون  اأن  ويجب  العقاب.  من  اخلوف  ولي�س  اهلل  لنعمة  باجلميل  املعرتفة 
الغر�س احلقيقي الوحيد لطاعة الب�سارة هو االحتفاظ مبوقعنا داخل نعمة 

جمانية �سخية واجتذاب اآخرين ملثل هذه النعمة. 

لكلمات  معنى  يعطي  الذي  ال�سبب  هو  هذا  اأن  اهلل«  »ملك  كتاب  راأينا يف 
ا ونريه خفيف.   ي�سوع يف )متى11: 25–30(. اإن حمله هني حقًّ

لة من ِقبَل الآب                . 2 ُمفعَّ
لة ولي�ست طاعة ُمطاَلبني  الب�سارة هي طاعة ُمفعَّ اإن طاعة  القول  ميكننا 
بها. ال يعطينا االآب اأوامر م�ستحيلة ثم يجل�س وي�ساهدنا ونحن نف�سل، لكنه 

اأعطانا االبن والروح اللذين بهما نتمكن من طاعته.  

راأينا يف كتاب »ملك اهلل« اأن نامو�س مو�سى طالب �سعب اإ�رضائيل باأمور 
م�ستحيلة مما اأدى اإىل ف�سلهم واإدانتهم. لكن ي�سوع اأتى وحررنا من النامو�س 

واأبدله مبلك اهلل ال�سخ�سي. نرى ذلك يف )متى 5–7( و)رومية8: 2(. 

اأ�سكال الطاعة، لكننا انتقلنا من الطاعة  اإننا كموؤمنني مل نتحرر من كل 
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القانونية اإىل االإميان احلي اأو طاعة الب�سارة. لقد انتقلنا من دائرة القواعد 
اهلل  اأن   )13 )فـيلبي2:  يو�سح  ال�سخ�سي.  اهلل  حكم  دائرة  اإىل  والت�رضيعات 
طبًقا  العمل  من  ننا  ميكِّ كي  الروح  بوا�سطة  ومعنا  فينا  االآن  يعمل  نف�سه 

مل�سيئته وق�سده. 

عالقة �ضخ�ضية مع اللـه       . 3
ولي�ست طاعة ملجموعة  »اأبا«  لـ  �سخ�سية حية  الب�سارة هي طاعة  طاعة 
بالتف�سيل  احلقيقة  نتناول هذه  لة.  املف�سَّ والت�رضيعات  العامة  القواعد  من 

يف كتاب »ملك اهلل«. 

تكون هي  اأن  يجب  للذات  الباذلة  الطاعة  اأن  )رومية12:  1–2(  يو�سح 
ردنا على بذل اهلل لنف�سه. واالأهم من ذلك يجب اأن تكون طاعًة مميزًة وقابلًة 

ومنفِّذًة مل�سيئة االآب. 

يو�سح لنا )رومية12: 1–2( اأن كل عملية طاعة الب�سارة تختلف متاًما 
عن اأية حماولة ب�رضية للحياة طبًقا للقواعد امل�سيحية اأو لاللتزام بالو�سايا 
اأو  الب�سارة  طاعة  اإن  اجلبل.  على  املوعظة  مبادئ  لتتميم  حتى  اأو  الع�رض 
ا كان ا�سمها هي بال �سك عالقة �سخ�سية مع  االإميان احلي اأو ملك اهلل اأو اأيًّ

»اأبا االآب«. 

م�صيئة اللـه اخلا�صة:     
اأن ي�سوع كان دائًما ي�سعى نحو متييز ما  نرى يف كتاب »معرفة االبن« 
يفعله االآب واأن يعمل معه. مل تعتمد خدمة ي�سوع على اإدراكه للقواعد االإلهية 
وقدرته على تنفيذها. لكنها كانت تعتمد على ح�سا�سيته جتاه م�سيئة االآب 

اخلا�سة. وقد تاأ�س�ست تلك احل�سا�سية على عالقته احلميمة مع االآب.
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بالطبع هناك م�سيئة عامة وق�سد عام حلياة وخدمة ي�سوع كما نقراأ يف 
جمموعة  اأو  معني  برنامج  ح�سب  َيِع�س  مل  ي�سوع  لكن   .)19–18 )لوقا4: 
قواعد معينة. لكنه كان يعي�س حلظًة بلحظة مميًِّزا م�سيئة االآب اخلا�سة التي 
تتفق مع كل موقف مير به. نتناول مو�سوع امل�سيئة اخلا�سة ومتييز م�سيئة 

اهلل يف كتابي »االإميان احلي« و»اال�ستماع اإىل اهلل«.   

اإىل االإر�ساد االإلهي لي�س الأننا جنهل م�سيئة اهلل العامة  نحتاج كموؤمنني 
اخلا�سة  مب�سيئته  يتعلق  فيما  منه  ب�سرية  اإىل  نحتاج  الأننا  لكن  وق�سده، 
ال�سفاء ومتام  اأن  التي منر بها. نعرف على �سبيل املثال  ملختلف املواقف 
لكننا  مكان.  كل  يف  الب�رض  لكل  واملطلقة  العامة  اهلل  م�سيئة  هما  ال�سحة 
عندما  ونفعله  �سنقوله  ما  نعرف  كي  اخلا�سة  م�سيئته  معرفة  اإىل  نحتاج 
دون  العامة  املبادئ  بح�سب  نعي�س  اأن  حاولنا  اإذا  ا.  مري�سً ا  �سخ�سً نقابل 
احل�سول على اأية ب�سرية خا�سة، فمن املحتمل اأن نعي�س يف ارتباك واإحباط. 

واأنه  لنا،  اخلا�سة  اهلل  م�سيئة  عن  االإعالن  هو  الروح  عمل  اأن  نعرف 
و�سفات  مواهب  نتناول  ذلك.  لفعل  واملواهب  الطرق  من  الكثري  ي�ستخدم 
واإر�ساد الروح القد�س يف كتب »معرفة الروح« و»اخلدمة امُلنقادة بالروح« 

و»اال�ستماع اإىل اهلل«. 

نقراأ يف )اأعمال16: 6–10( اأن الروح منع بول�س اأواًل من الكرازة، ثم من 
اخلا�س. كان  اهلل  اإىل طريق  اأخرًيا  هه  ونقراأ كيف وجَّ �سلوك طريق خمتلف. 
اأن الكرازة بالب�سارة لالأمم هي م�سيئة اهلل العامة له، لكنه كان  بول�س يعلم 
يحتاج اإىل م�ساعدة الروح كي مييِّز م�سيئة اهلل اخلا�سة خلدمته يف ذلك الوقت. 

ما  هي  �سخ�سيًّا«  توجيًها  هة  املوجَّ اخلا�سة  »الطاعة  من  النوع  هذا  اإن 
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الروح حتى منيِّز  اإىل  اأن نن�ست  اإىل  اتباعه يف حياتنا. نحتاج  اإىل  نحتاج 
م�سيئة اهلل اخلا�سة يف كل موقف، ثم نحتاج بعد ذلك اإىل طاعة م�سيئة االآب. 

طاعة »اأبا«:      
يف  »اأبا«  قول  يف  ي�سوع  مع  ن�سرتك  اخلا�سة،  اهلل  م�سيئة  نطيع  عندما 
جث�سيماين. اإن كلمات االبن يف )مرق�س14: 36( هي النموذج االأ�سلي لطاعة 

الب�سارة اخلا�سة. 

ي�سوع  الأن  لكن  على طاعته.  تتوقف  ال  ي�سوع  بنوية  اأن  �سبق  فيما  راأينا 
يعلم اأن االآب يحبه فلديه الثقة – االإميان احلي – كي يطيعه. اإن هذه العالقة 

احلية مع االآب هي التي اأمدت ي�سوع بالقوة واحلرية كي يطيعه. 

ذهب ي�سوع اإىل االآب يف جث�سيماين كي يخترب فهمه مل�سيئته اخلا�سة املتعلقة 
بتحمل ال�سليب يف ال�سباح. يو�سح )مرق�س8: 31 و9: 31 و10: 33–34( اأن 
ي�سوع علم بالفعل م�سيئة اهلل العامة لكنه كان يف حاجة اإىل تاأكيد اهلل ال�سخ�سي 

على م�سيئته اخلا�سة لهذه الليلة وما يليها من اأيام قليلة.   

طاعة تتمحور حول الآب: 
اإن »اأبا« ي�سوع يف جث�سيماين هي طاعة تتمحور حول االآب ولي�ست طاعة 

تهدف اإىل اإر�ساء احتياجاته ورغباته ال�سخ�سية. 

اإننا نعي�س يف ع�رض ي�سعى فيه النا�س با�ستمرار اإىل اإر�ساء وحتقيق الذات. 
وعلينا اأن ندرك اأن هذا �سد �سالة »اأبا« يف جث�سيماين. كما علينا اأن ندرك 
اأن احتياجاتنا غالًبا ما تدفعنا اإىل اللجوء اإىل اهلل، واأن نعمة اهلل تعني اأنه 

م�ستعد لقبولنا على اأ�سا�س احتياجاتنا وم�ستعد لتلبيتها. 
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اإليه  ناأتي  وعندما  احتياجاتنا.  تلبية  على  يقت�رض  ال  ي�سوع  ق�سد  لكن 
باحتياجاتنا ي�سعى دائًما اإىل جعلنا تالميًذا له ورفقاء يريدون اتباعه من 

اأجل �سخ�سه اأكرث مما يريدونه لت�سديد احتياجاتهم. 

اإيلَّ و�ساأر�سلكم حيثما  اأن ي�سوع يقول لنا: »تعالوا  اأبًدا  اأن نن�سى  ال يجب 
اأريد« ال »تعالوا اإيلَّ و�ساأعطيكم ما تريدون«. 

نرى ذلك يف )لوقا5: 1-11( حيث:     
�سدد ي�سوع احتياجات ال�سيادين امُلحَبطني.  ♦
حتول بطر�س من ال�سعور بالر�سى للح�سول على ال�سيد اإىل ال�سعور  ♦

باخلطية وعدم اال�ستحقاق اأمام قوة ي�سوع. 
دعا ي�سوع بطر�س كي يكون تلميًذا له.  ♦
اأر�سل ي�سوع بطر�س كي ي�سطاد النا�س.  ♦

االحتياج  ت�سديد  على  قائمة  عالقة  من  حتول  بطر�س  اإن  القول  ميكننا 
�سعوره  واإن  االآب.  واإر�ساء  الطاعة  على  قائمة  عالقة  اإىل  الذات  واإر�ساء 
العالقة.  حتول  عملية  من  ا  وحيويًّ ا  اأ�سا�سيًّ جزًءا  كان  ال�سخ�سية  بخطيته 
عندما يتمركز اإمياننا حول احتياجاتنا ف�سننتهي اإىل عدم الر�سى واالإحباط، 
لكن عندما يتمركز اإمياننا حول االآب ف�سيكون التمام والكمال من ن�سيبنا. 

اأنهم  ويتبعونه  فيه  يثبتون  الذين  هوؤالء  يخرب  ي�سوع  اأن  بالطبع  نعلم 
�سيح�سلون على ت�سديد احتياجاتهم. لكن هذا الوعد هو لهوؤالء الذين يطلبون 

ملكوت اهلل وبره اأواًل، ولي�س لهوؤالء املن�سغلني باحتياجاتهم. 

ي�ستطيع التالميذ احلقيقيون اأن يثقوا ب�ساأن ما يطلبونه؛ الأن ما يطلبونه 
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يف  ي�سوع  ومثل  مب�سيئته.  والتزامهم  االآب  مع  عالقتهم  اإطار  يف  يتحقق 
جث�سيماين، �سيطلبون م�سيئة اهلل ولي�س احتياجاتهم. 

يف  ي�سوع  عنها  يتحدث  التي  لالإغراءات  كثريون  موؤمنون  ي�ست�سلم 
احتياجاتهم  لتلبية  القوة  على  احل�سول  اإىل  وي�سعون   )3–2 )لوقا4: 
يف  ي�سوع  قاله  ما  اتباع  اإىل  ذلك  من  بداًل  نحتاج  لكننا  ال�سخ�سية. 
)لوقا4: 4( واإىل العي�س يف طاعة كلمة اهلل. وعندما نطيع م�سيئة اهلل من 
ا.  خالل طاعة الب�سارة، ف�سوف نكت�سف اأن احتياجاتنا يتم ت�سديدها اأي�سً

الطاعة املم�ضوحة بالروح:                   
امل�سيح  ن�سبه  ويجعلنا  يقد�سنا  اأن  هو  الروح  عمل  اأن  �سبق  فيما  راأينا 
االآب هي مهمة  اأن طاعتنا مل�سيئة  العائلة. كما  »ا�سم«  اإعالن  ننا من  وميكِّ

ي الروح طبيعة االآب يف داخلنا.  وحيوية كي ينمِّ

تعرب  عندما  واأهمية  معنى  الروحية  واملواهب  الروحية  للتجارب  ي�سبح 
الب�سارة احلقيقية هي  »اأبا االآب«؛ وذلك الأن طاعة  لـ  عن طاعة جث�سيماين 

اال�ستعداد التباع ي�سوع من الب�ستان اإىل ال�سليب. 

الب�ستان على  ي�سوع يف  نكون مثل  اأن  العملي  امل�ستوى  ويعني هذا على 
ا�ستعداد اأن: 

نتبع االآب يف غياب العالمات واالإجابات.  ♦
نثبت و�سط الظروف ال�سعبة القا�سية.  ♦
نعطي املجال مل�سيئة اهلل كي تنتج ثماًرا اأكرث.  ♦
نهزم خوفنا ون�سهد للم�سيح بكلماتنا واأ�سلوب حياتنا وردنا النبوي  ♦

على الظلم. 
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نتحرر من ثقل احتياجاتنا وننتقل اإىل خدمة االآخرين.  ♦
نتوا�سع يف وجه ال�سلطة ال�رضعية لالآخرين.  ♦

يو�سح كل هذا اأننا نكون اأقوياء يف الروح فقط عندما نكون مع ي�سوع يف 
الب�ستان ونقول معه ب�سدق عميق: »يا اأبا االآب لتكن ال اإرادتي بل اإرادتك«. 

اأولوية م�صيئة الآب:       
راأينا اأن مل�سيئة االآب اأولوية على اإرادتنا يف اإطار الدعوة لطاعته، وعرفنا 
اأن النعمة هي مبادرة االآب، واأن طاعة الب�سارة هي اال�ستجابة لهذه النعمة. 

الرتتيب وا�سح هنا: االآب يبداأ العمل ونحن ن�ستجيب. قبل اأن ننتقل خطوة 
واحدة نحو االآب، وحتى بينما نقول له: »ال«، ياأتي االآب اإلينا من خالل االبن 
بنعمة جمانية غنية. رمبا ال يوافق القليلون من القادة الكن�سيني على هذا 

الرتتيب لالأولويات. 

لكن عندما نتاأمل يف عمل الروح، ف�سيختلف كثريون من القادة الكن�سيني 
على  اأبنائه.  واإرادة  االآب  م�سيئة  برتتيب  يتعلق  فيما  البع�س  بع�سهم  مع 
�سبيل املثال، �سيعطي كثريون من الرعاة اإجابات خمتلفة عن هذه االأ�سئلة: 

هل عمل الروح الذي يوؤدي اإىل االإميان هو عمل جماين وغري م�رضوط؟  ♦
اأم هل يعمل الروح فينا عندما نتجه اإليه ونطلب منه ون�سمح له اأن 

يعمل فينا؟  
اأتى  ♦ هل  اأم  فينا؟  االإميان  وخلق  اأتى  الروح  الأن  االإميان  منلك  هل 

الروح عندما وجد االإميان فينا بالفعل؟ 
هل يبداأ الروح االإميان فينا ويعمل بفاعلية داخلنا؟ اأم هل يدعونا لالإميان  ♦

وينتظر هكذا دون اأن يفعل �سيًئا اأو يوؤثر على حريتنا حتى نتجه اإليه؟ 
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لكنها  العمليني،  غري  امل�سيحيني  تهم  دقيقة  اأكادميية  اأ�سئلة  لي�ست  هذه 
اأ�سئلة عملية توؤثر بعمق على الطريقة التي يرتبط بها كل موؤمن باالآب ويحيا 

بها احلياة امل�سيحية. 

هل ميكن اأن تكون لالإرادة الإن�ضانية اأولوية على م�ضيئة الآب؟ 
كانت هناك فكرة منت�رضة يف الكثري من الكنائ�س الربوت�ستانتية منذ اأيام 
هي  اإمنا  فينا  اهلل  اأعمال  كل  اأن  مفادها   )John Wesley( وي�سلي  جون 
م�رضوطة باإرادتنا واإمياننا. يعلِّم كثريون من القادة اأن االآب ال يعطينا بركة 

االبن والروح اإن مل مننحه نحن باإرادتنا احلرة الفر�سة كي يفعل ذلك. 

ونتيجة لهذه الفكرة، تركز معظم العظات االإجنيلية على االإرادة االإن�سانية 
وعندما  عدمه.  من  االإن�سان  خال�س  يحدد  الذي  العامل  باعتبارها  احلرة 
يف  فجاأًة  ي�سبح  اهلل  اأن  لو  كما  يبدو  حدودها،  الأق�سى  الفكرة  هذه  ناأخذ 
اللحظة احلا�سمة غري فعال وغري قادر على م�ساعدتنا؛ حيث عليه اأن يقف 

بعيًدا دون اأن يفعل �سيًئا بينما نقرر نحن اإن كنا �سنخل�س اأم ال. 

يطبق هوؤالء نف�س هذه الفكرة على حقيقة قبول الروح ومواهبه فيقولون 
التي و�سعها  ال�رضوط  نتمم  بالروح حتى  اأن مي�سحنا  ي�سوع ال ميكن  اإن 
اهلل. فلو كنا نعلم ونوؤمن ونتوب ون�سلي ونطلب مبا فيه الكفاية ولو كنا 
ف�سوف  بها،  اخلا�س  الفيديو  �رضيط  ون�سرتي  التعليمية  الدورة  نح�رض 
اأوفينا بال�رضوط، ف�سي�سكب اهلل بركاته علينا. لكن  اإذا  مُن�سح يف النهاية. 
االإن�سانية  لالإرادة  االأولوية  ت�سبح  الطريقة  بهذه  يفعل.  فلن  نفعل  مل  اإن 

ولي�س مل�سيئة االآب. 

بـاأن  يوؤمـن  كان  اإن  يقـرر  اأن  مـوؤمن  كل  على  اأن  هو  بب�سـاطة  االأمـر 
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ا كان  الـرتتـيب االإلهـي هـو »النعمة ثـم الطاعة« اأم »الطاعة ثم النعمة«. واأيًّ
التـوجه الذي �سنختاره ف�سـوف نطبقه ب�رضامة على كل جـانب من جـوانب 

االإميان. 

يجب اأن يكون وا�سًحا لنا اأن كل �سل�سلة »�سيف الروح« توؤكد على اأولوية 
م�سيئة االآب، واأن النعمة دائًما واأبًدا تاأتي اأواًل واإال تتوقف عن كونها نعمة. 
كما توؤكد ال�سل�سلة على اأن اإميان اهلل وم�سحة الروح ومواهب وخدمات الروح 
كلها اأمور ُتعَطى يف �سياق نعمة االآب املجانية الغنية. واأي �رضط اإلهي – مثل 
طاعة الب�سارة – ما هو اإال رد يعربِّ عن امتناننا للنعمة. لكن هذه ال�رضوط 

لي�ست اأبًدا من متطلبات احل�سول على النعمة. 

نعمة لمتناهية:                             
احلركة  من  كبرًيا  جزًءا  اأن  يف  تتمثل  اليوم  نواجهها  �سعوبة  هناك 
اخلم�سينية واحلركة االإجنيلية الكارزماتية ينظر اإىل النعمة على اأنها جمرد 
جزء يف التحول اإىل االإميان ونادًرا ما تظهر يف اجلوانب االأخرى من احلياة 

امل�سيحية. 

كما اأن مبداأ »الطاعة ثم النعمة« يقع يف قلب الكثري من التعاليم احلالية. 
واأنظمة  تقنيات  اإىل  يلجاأون  والنه�سة  التجديد  اإىل  اجلياع  اأن  يعني  وهذا 

وطرق بداًل من اأن يلجاأوا اإىل مواعيد ونعمة اهلل املجانية.  

اإذا اآمنا اأن مل�سيئة االآب االأولوية يف كل �سيء، واأن نعمته هي بال حدود 
ا. لكن اإن كنا نوؤمن  ومطلقة، ف�سوف نتوجه اإليه عندما نكون جياًعا روحيًّ
اأن اإرادتنا هي املتقدمة، واأن الطاعة ت�سبق االإميان، ف�سوف نلجاأ اإىل اأحدث 

الطرق التي ت�سمن لنا الربكة يف حال اتباعها كما ينبغي. 
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علينا اأن ن�سائل اأنف�سنا: »من هو االآب الذي لنا؟«:
الكمـال  ♦ وكلي  احلمـاية  وكلي  القـدرة  كلي  اإيلوهيـم  يهوه  هو  هـل 

وكلي العطـاء الذي ين�سـبُّ جل اهتمـامه على خال�سنـا، الـذي عانـى 
ال�رضمدية  لنا عن حمبته  اأعلن  الذي  الالمتناهي،  املحبة  من حزن 
عندما بذل ابنه الوحيد من اأجلنا، الذي ي�ستمر يف املجيء اإلينا يف 

�سخ�س االبن والروح، الذي ي�سعد عندما يهبنا عطايا ح�سنة؟ 
اأم هل هو الذي و�سع بركاته على من�سدة واأخربنا اأن ناأتي وناأخذها  ♦

من  م�ستحيلة  متاهة  يف  طريقنا  ن�سلك  تركنا  ثم  ن�ستطيع،  كنا  اإن 
التوجهات ال�سحيحة واخلاطئة؟    

كيف تتحقق وعود اللـه؟ 
اإن واحًدا من االأ�سئلة التي ت�سغل بال كل موؤمن هو: »كيف تتحقق وعود 

اهلل؟« وعلينا اأن نقرر ما اإذا كانت وعوده تتحقق: 
التي  ♦ االأعمال  من  و�سل�سلة  ال�رضوط  من  لقائمة  تنفيذنا  طريق  عن 

تتنا�سب معها؟ 
اأم عن طريق االآب الذي يقودنا بنعمته خطوًة بخطوٍة نحو احل�سول  ♦

عليها بطريقته ويف وقته؟   

اإذا كنا مقتنعني بالطريقة الثانية، فلن نتبع طرًقا اأو اأ�ساليب معينة، 
التي  الطريق  االآب ون�ساهد ما يفعله ونتبعه يف  اإىل  لكن �سننظر دائًما 

ي�سلكها. 

اإن وعد ي�سوع يف )لوقا11: 13( هو وعد مهم يف هذا ال�سياق. يقول ي�سوع: 
»االآب الذي من ال�سماء يعطي الروح القد�س للذين ي�ساألونه«. هناك عن�رضان 

اأ�سا�سيان يف هذا الوعد: 
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م�سيئة االآب. ♦
�سوؤالنا.  ♦

هني خمتلفني:  وميكننا اأن نربط بني هذين العن�رضين بطريقتني اأو توجُّ

تتوقف م�سيئة االآب على �سوؤالنا؛ فهو م�ستعد للعطاء عندما نطلب وبالقدر 
الذي نطلبه. واإن مل ن�ساأل لن يعطينا. 

يتوقف �سوؤالنا على م�سيئة االآب؛ فنحن نتجراأ على ال�سوؤال فقط الأننا نعلم 
اأنه يريد اأن يعطي. اإن قوة كلمته العاملة فينا هي التي تعطينا اجلراأة على 

ال�سوؤال )نتناول هذه احلقيقة يف اجلزء الرابع من كتاب »االإميان احلي«(. 

طلبنا،  نهاية  ناأخذها يف  التي  العطية  لي�س جمرد  الروح  اأن  يعني  وهذا 
لكنه موجود منذ البداية؛ حيث اإنه هو الذي يخلق الرغبة يف داخلنا ويعطينا 

القوة لنطلب واجلراأة لنقرتب من االآب وهكذا. 

يف  االإن�ساين  الطلب  ياأتي  هني.  التوجُّ كال  يف  حقيقي  اإن�ساين  طلب  هناك 
ه االأول قبل م�سيئة اهلل وهو �رضط اأ�سا�سي مل�سيئته يف العطاء. اأما يف  التوجُّ

التوجه الثاين، فهو نتيجة لعمل اهلل وم�سيئته يف العطاء. 

ه االأول على الوعـد باخلـال�س اأن  يعتـقد املوؤمنـون الذين يطبقـون التـوجُّ
وا �سـلوكهـم  التـوبة هي �رضط للح�سـول على النعـمة، واأن عليهـم اأن يغريِّ
يطبقـون  مـن  يوؤمـن  بينمـا  خطـاياهـم.  ويغـفر  اهلل  يقبلـهم  اأن  قبـل  اأواًل 
يتـوجهـون هلل  واأنهم  النعـمة  لعمل  نتيـجة  التوبـة هي  اأن  الثـاين  ه  التوجُّ
ال  اإنـنا  اأخرى،  بعبـارة  ورحمتـه.  نعمتـه  يف  بالفعـل  �سـاحمهم  قد  الأنـه 
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نحـيا حيـاًة جديـدًة حتى نخـل�س لكننـا نتخـلى عن خطـايانا الأننـا قـد 
خُل�سنا. 

ه االأول ويريدون اأن يختربوا التجديد  �سي�سعر هوؤالء الذين يف�سلون التوجُّ
وهكذا.  ونقائهم  واإميانهم  �سالتهم  يف  بجد  يعملوا  اأن  عليهم  اأن  الروحي 

و�ستكون ال�سفة الغالبة عليهم هي بذل املجهود الذاتي. 

اأما الذين يتبعون التوجه الثاين فيوؤمنون اأن االآب يف نعمته يبداأ بروحه يف 
جتديدهم خطوًة بخطوٍة يف االإميان والقدا�سة وال�سالة والتي متثل جميعها 
ا دالئل نعمته لهم. اإن االآب ال يفر�س هذه االأمور  م�سيئته لهم والتي هي اأي�سً
حتى  جديدًة  واإرادًة  جديدًة  حريًة  يعطينا  لكنه  البع�س،  ي�سور  كما  علينا 

نكون م�ستعدين لقبولها. 

م�صيئة الآب:             
لزوم وجود  على  الذين ي�رضون  القادة  بع�س  اأن هناك  �سبق  فيما  راأينا 
مبادرة اإن�سانية يف اإدراك اخلال�س والتمتع به. لكن )اأف�س�س1: 4–6( يوؤكد 
ُتقبل  اأن  اليوم  ال�سعب  االآب. من  بكاملها من  املبادرة هي  اأن  وبقوة على 
النا�س فيه عن اهلل حول  فكرة اخلال�س املقدَّر �سلًفا يف عامل يتمحور فكر 
اأن خال�سنا يقوم  ا مثل )رومية8: 29–39( تو�سح  االإن�سان. لكن ن�سو�سً
باأكمله على م�سيئة االآب. اإن االآب هو الذي اختارنا وخل�سنا و�سيحفظنا اإىل 
االأبد. يتناول بول�س مثل هذه االأمور بعمق اأكرث يف )رومية9: 14–24( حيث 
ْن َي�َساُء  يوؤكد على النقطة احليوية يف خال�سنا يف )رومية9: 16(: »َلْي�َس مِلَ

ِ الَِّذي َيْرَحُم«.  ْن َي�ْسَعى َبْل هلِلَّ َواَل مِلَ

واالفرتا�س  للب�سارة،  اال�ستجابة  على  النا�س  بحثِّ  كثريون  وعاظ  يهتم 
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�سون عليه مثل هذا احلث هو فكرة اأن االإن�سان ال�ساقط قادر على  الذي يوؤ�سِّ
اتخاذ رد فعل اإيجابي. لكن علينا اأن ندرك اأن )اأف�س�س2: 1–5( ينكر ب�سدة اأن 
لالإن�سان ال�ساقط مثل هذه القدرة. اإن اهلل هو الذي ي�ستعيد مثل هذا االإن�سان 

ال�ساقط يف امل�سيح ويخلق فيه هذه القدرة بالروح.   

املوؤمن  اأن  النعمة  ت�سبق  الطاعة  اأن  على  يوؤكدون  الذين  هوؤالء  يفرت�س 
ي�ساهم ب�سكل مهم يف ح�سوله على الربكة واخلال�س. وذلك عن طريق الوفاء 
بال�رضوط الالزمة واالإ�رضار على ت�سديق الوعد. لكن علينا اأن نفهم الطبيعة 
التي ال لب�س فيها للكلمات الواردة يف )اأف�س�س2: 8–9(. اخلال�س هو عمل 
اأن يح�سل عليه  التي بها ينال اخلاطئ �سيًئا مل يكن من املمكن  نعمة اهلل 

لوال النعمة.

اإن الرتتيب الكتابي هو النعمة ثم الطاعة. نرى يف كتاب »االإميان احلي« 
اأن االإميان املخلِّ�س الذي يباركنا اهلل به هو يف حد ذاته عطية منه لنا ولي�س 
اأعمالنا التي نح�رضها له كم�ساركة منا يف عملية اخلال�س. بب�ساطة، لي�س 
هناك اأي جمال للتفاخر من جانبنا عندما نفهم ال�سبق املطلق مل�سيئة االآب 
اأن نردد  اأن نفعله هو  واملدى ال�رضمدي الالحمدود لنعمته. كل ما بو�سعنا 
كلمات )اأف�س�س2: 10(. علينا بالطبع اأن نتدبر خال�سنا ونحيا يف �رضكة مع 
الروح )كما نو�سح يف »ملك اهلل« و »االإميان احلي« و»معرفة الروح«(. لكننا 

ن�ستطيع اأن نفعل ذلك عن طريق عمل اهلل فينا. 

تتوق كنائ�س كثرية اإىل التجديد والنه�سة، لكن التجديد والنه�سة ياأتيان 
اإىل  اأي �سيء، وعندما نتوجه  عندما نعلن ف�سلنا وعدم قدرتنا على حتقيق 
اأن يعمله يف نعمته، وننتظره يف طاعة كي  الذي يريد  االآب كي نعرف ما 

يقودنا اإىل وعوده. 
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كل  اأن  كما  الربكات.  لكل  الوحيد  امل�سدر  هي  الكرمية  االآب  م�سيئة  اإن 
نعمته  اأن  نن�سى  اأالَّ  علينا  لكن  نعمته.  ومن  منها  ينبع  باإمياننا  يتعلق  ما 
اإىل االآب وذلك بطاعته طاعًة  اإىل اال�ستجابة  املجانية الالحمدودة تدعونا 
�ساكرًة غري م�رضوطة كما يف جث�سيماين. اإن الطريق الوحيد املوؤدي للحرية 

املجيدة الأبناء االآب هو »النعمة ثم الطاعة«.                  
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تعلمنا يف هذا الكتاب الكثري عن اال�سم املمجد والطبيعة املجيدة هلل مثلث 
االأقانيم، كما تعلمنا الكثري عن االأقنوم االأول اأي االآب. 

واأكدنا اأكرث من مرة على اأننا مدعوون ملعرفة االآب ب�سورة �سخ�سية ال اإىل 
معرفة حقائق عنه. واالآن، علينا اأن نفهم اأننا نطور عالقتنا ال�سخ�سية مع 

االآب والتي نعرفه من خاللها عندما نقرتب اإليه يف ال�سالة. 

وال�سجود  ال�سالة  �سياق  يف  اجلديد  العهد  يف  »اآب«  اهلل  ى  ي�سمَّ ما  عادة 
 25 و11:   6 و6:   16 )متى5:  يف  املثال  �سبيل  على  ذلك  نرى  والتمجيد. 
و26: 39، 53( و)لوقا10: 21 و11: 2 و23: 34( و)يوحنا11: 41 و12: 
 )3 و)2كورنثو�س1:  و)رومية8: 15(   )26 ،11 ،5  ،1 28 و14: 16 و17: 
و)كولو�سي1: 3،  و)فيلبي4: 20(  و)اأف�س�س1: 3 و2: 18 و3: 14 و5: 20( 
12 و3: 17( و)يعقوب3: 9( و)1بطر�س1: 3، 17( و)روؤيا1: 6(. لن ُنفاَجاأ 
مبثل هذه احلقيقة عندما ندرك اأن كلمة »اأبا« هي قمة حياة �سالة ي�سوع يف 
)مرق�س14: 3( واأن االقرتاب اإىل اهلل باعتباره اآب هو مركز تعاليم ي�سوع عن 

ال�سالة يف )لوقا 11(. 

�صالة ثالثية:  
االآب  اإىل  هة  موجَّ ب�سالة   )11 )لوقا  يف  ال�سالة  عن  ي�سوع  تعاليم  تبداأ 

وتنتهي بدعوة لل�سالة من اأجل الروح القد�س الذي يعطيه االآب ملن ي�ساأل. 
129
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نحتاج اإىل الروح
يدل �سياق )لوقا11: 1–12( على اأن طلب الروح يف )لوقا11: 13( هو �سالة 

من اأجل تقوية ال�سالة الأننا ال ن�ستطيع اأن ن�سلي بحق اإال يف الروح فقط.  

يعلمنا العهد اجلديد حقيقتني مهمتني عن ال�سالة وال�سجود: 
ميكننا اأن ندعو اهلل »اآب« عندما نكون يف الروح – )غالطية4: 6(.  ♦
♦  – الروح  من  ممتلئني  نكون  عندما  االآب  ا�سم  ن�سبح  اأن  ميكننا 

)اأف�س�س5: 18–19(. 

اأن  اأن الروح كان غائًبا قباًل، لكنها تعني  ال تعني �سالة )لوقا11: 13( 
الروح الذي ياأتي لي�س »ملكنا«، واأنه لي�س هناك »لتلبية رغباتنا«. نتناول 
طبيعة الروح وحقيقة كونه »ريح اهلل« يف كتابي »ال�سالة الفعالة« و»معرفة 

الروح«. 

اإن الفكرة الرئي�سية يف )لوقا11: 1–13( هي اأن ن�ستمر يف ال�سالة وال�سوؤال 
و»عطاء  خا�سة«  »�سالة  اإنها  فيوًما.  يوًما  لنا  اهلل  عطاء  على  واالعتماد 
خا�س« مثل »امل�سيئة اخلا�سة« و»االإر�ساد اخلا�س« اللذين تناولناهما يف 

اجلزء ال�سابع. 

–  يف   )11 )لوقا  اأفعال  غالبية  – مثل   )13 )لوقا11:  يف  الفعل  ياأتي 
ال�سيء.  فعل  يف  اال�ستمرارية  معنى  على  ينطوي  زمن  يف  اليوناين  االأ�سل 
وميكننا ترجمته كاالآتي: »االآب الذي من ال�سماء له رغبة م�ستمرة يف اإعطاء 
يف  اال�ستمرار  يف  يرغب  االآب  اإن  �سوؤاله«.  يف  ي�ستمرون  ملن  القد�س  الروح 
ال�سالة وم�سحنا  اال�ستمرار يف متكيننا من  الروح علينا وفينا، ويف  �سكب 
بالقوة من اأجلها. ويجب اأن يكون ردنا اليومي على هذه امل�سيئة واملبادرة 
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على  قدرتنا  يف  ن�ستمر  كي  الروح  طلب  يف  ن�ستمر  اأن  هو  الكرمية  اليومية 
االقرتاب من االآب يف ال�سالة. 

يو�سح )لوقا11: 1–13( اأن ال�سالة امل�سيحية هي �سالة ثالثية، فهي: 
هة اإىل االآب. ♦ موجَّ
من خالل االبن.  ♦
يف الروح. ♦

ي�سوع  هو  اإليه  الوحيد  طريقنا  لكن  به.  ونرتبط  االآب  نواجه  ال�سالة،  يف 
الذي يعلمنا كيف ن�سلي. وقدرتنا على ال�سالة يف حد ذاتها هي موهبة يف 

ومن الروح. تت�سح هذه احلقيقة جليًّا يف )اأف�س�س2: 18(. 

لالآب . 1
مركز  هو  االآب  اهلل  يكون  اأن  يجب  اأنه  اجلديد  للعهد  قراءتنا  من  يت�سح 
و�سكرنا  و�سجودنا  وت�سبيحنا  �سالتنا  ه  نوجِّ اأن  املمكن  من  لكن  �سالتنا. 
ا اهلل حيث ي�سرتكان مع االآب  ومتجيدنا اإىل ي�سوع والروح؛ الأنهما هما اأي�سً

يف نف�س الطبيعة وي�ستحقان ت�سبيًحا و�سجوًدا م�ساوًيا له. 

م�سدرها  هو  االآب   – واملخلِّ�س  كاخلالق   – اهلل  حياة  حركة  كل  لكن 
هدفهما  فاإن  لذلك  ولالآب،  االآب  من  هما  نف�ساهما  والروح  االبن  وهدفها. 

�سا لنا عالقة �رضكة معه. الرئي�سي يف ال�سالة هو اأن يقدماننا لالآب ويوؤ�سِّ

اأن معظم  الب�سارة،  الرئي�سي من  الهدف  ذلك، وعلى  ا على  تلقائيًّ ويرتتب 
هة لالآب. ال ميكننا بالطبع اأن ن�سلي مبعزل عن  �سلواتنا يجب اأن تكون موجَّ

االبن والروح فكالهما يعلِّماننا اأن ن�سلي: »يا اأبا االآب«. 
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وعلى الرغم من ذلك، يوجه معظم املوؤمنني �سلواتهم اإىل ي�سوع مما يدل 
موجهة  �سلواتنا  اأن  لو  واالآب.  الب�سارة  من  لكلٍّ  فهمهم  اكتمال  عدم  على 
اأن ي�سوع جاء كي يكون  اأننا نتجاهل حقيقة  لي�سوع با�ستمرار فهذا يعني 
هو الطريق اإىل االآب. علينا اأن ن�ساأل اأنف�سنا اإن كنا نركز على االبن املتج�سد 
الأننا نعتقد اأن االآب متعاٍل ال ميكن الو�سول اإليه اأو معرفته، اأو اإن كنا نتعلق 
اإر�ساء االآب املوجود بعيًدا عنا  اأننا نحتاج اإىل  بي�سوع املحب الأننا نعتقد 

والذي الزال غا�سًبا علينا.  

الـروح  واإىل  طـريقه  عن  وليـ�س  ي�سـوع  اإىل  املـوؤمنـون  ي�سلي  عنـدما 
�سواء  االآب  مع  عالقتـهم  على  ال�سـك  بظـالل  يلقـون  فاإنهـم  فيه،  ولـي�س 
اأدركوا ذلك اأم ال. ال يتعلق ما نقوله هنا بدالالت االألفاظ، لكنه مي�س قلب 

الب�سارة. 

اأن الب�سـارة هي ب�سـارة االآب. لقد ت�سـاحلنا مـع االآب  راأينـا فيما �سبق 
ال�رضمـدي الالحمـدود املحـب من خـالل املـ�سيح. اإذا ن�سـينا هـذه احلقـيقة، 
من  الرئي�سي  الهدف  فهمنا  اإذا  لكن  اإلينا.  طريقه  اخلوف  يجـد  ف�سـوف 
نعرفه  اأن  ن�ستطيع  حتى  االآب  مع  ت�ساحلنا  اأننا  ندرك  ف�سوف  الب�سارة، 
ونح�سل على الثقة والكمال اللذين ياأتيان من احلياة يف م�سيئته ال�ساحلة 

الكاملة. 

يحتوي  ال�سالة.  يف  بثقة  االآب  اإىل  ف�سنقرتب  احلقيقة  هذه  نفهم  عندما 
)يوحنا16: 26–28( على الر�سالة املركزية للب�سارة وهي اأن االآب يحبنا. 
هذا هو املعنى الرئي�سي يف كل تعاليم ي�سوع واالإعالن االأ�سا�سي للروح. وال 
ن�ستطيع اأن نحيا هذه احلقيقة اإن مل نقرتب من مركز كل �سيء عاملني اأنه 

باإمكاننا اأن نقول: »يا اأبا االآب«.  
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من خالل البن                . 2
يعلن )يوحنا16: 26–28( اأن ي�سوع يف ال�سالة يتو�سط لدى االآب نيابًة 
ا منهما ميار�سه  عنا. هناك نوعان خمتلفان من الو�ساطة وعلينا اأن ندرك اأيًّ

ي�سوع:
ن�ستطيع  ♦ ال  مكان  اإىل  عنا  نيابًة  الو�سيط  يذهب   – منعية  و�ساطة 

الو�سول اإليه ويفعل الأجلنا ما ال ن�ستطيع اأن نفعله. 
اأن نتبعه فيما بعد  ♦ الو�سيط حيث ن�ستطيع  – يذهب  �ساملة  و�ساطة 

ويفعل الأجلنا ما مل يكن با�ستطاعتنا اأن نفعله قباًل.       

اأ�سبح ذبيحًة بديلًة عن  ال�سليب؛ حيث  اأ�سبح ي�سوع و�سيطنا املنعي على 
خطايا الب�رضية. هذا ما يتحدث عنه )1تيموثاو�س2: 5–6(. لقد وقف ي�سوع 
يف املكان الذي مل ولن ن�ستطيع الوقوف فيه، وذهب اإىل املكان الذي مل ولن 
ن�ستطيع الذهاب اإليه باعتباره الو�سيط الوحيد بني اهلل االآب والب�رضية اخلاطئة. 
نتناول هذا اجلانب من الو�ساطة بتف�سيل اأكرث يف كتاب »اخلال�س بالنعمة«. 

لكن خدمة ي�سوع يف ال�سالة ال تعني اأنه يذهب اإىل االآب نيابًة عنا الأننا 
ال ن�ستطيع االقرتاب اإليه. لكنه اأعد الطريق اإىل االآب حتى ن�ستطيع اأن نذهب 

اإىل االآب معه. 

اإليه مع ومن خالل االبن،  اأنف�سنا، لكننا ناأتي  اإننا ال ناأتي اإىل االآب من 
اأن ال�سالة لي�ست فعاًل  الفكرة يف )عربانيني4: 16(. وهذا يعني  نرى هذه 
نابًعا منا، بل هي �سيء نفعله ب�سبب ي�سوع – فيه ومعه ومن خالله – لكي 
تتاأ�س�س �رضكتنا املبا�رضة مع االآب يف الروح، ون�ستطيع اأن نقدم له باأنف�سنا 
كتاب  يف  نتناولها  التي  ال�سالة  اأ�سكال  وكل  وت�سفعنا  وت�سبيحنا  �سكرنا 

»ال�سالة الفعالة«. 
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لهذا النوع من الو�ساطة دالالت رعوية مهمة لكل قادة وخدام الكنائ�س. لو 
اأن االبن يتو�سط لدى االآب كي ي�سمنا ال لكي يق�سينا ولكي مينحنا الدخول ال 
لكي مينعنا، فعلى كل خدام امل�سيح اأن يتاأكدوا من اأنهم يتبعون نف�س املبداأ. 

نعلم اأن امل�سيح و�سع العديد من اخلدام واخلدمات يف كني�سته، ولي�س من 
ي�ساعدوا  اأن  عليهم  لكن  واهلل.  النا�س  بني  اخلدام  هوؤالء  يقف  اأن  املفرت�س 
ي�ساألنا  عندما  املثال،  �سبيل  على  باأنف�سهم.  االآب  اإىل  ياأتوا  اأن  على  النا�س 
�سخ�س حمتاج اأن ن�سلي له، فعلينا اأن نتاأكد من اأننا نتبع امل�سيح فن�سلي 

معه ولي�س بداًل منه. 

وعندما نقدم خدمًة مثل ال�سفاء، فال يجب علينا اأن نتوا�سل مع اهلل نيابة 
ال�سفاء  اإميانه كي يح�سل على  ع  اأن ن�سجِّ ال�سخ�س املري�س. لكن علينا  عن 
طريقنا.  عن  ياأخذها  مبا�رضة  غري  كعطية  ولي�س  االآب  من  �سخ�سية  كعطية 
تاأتي اأغلب مداهنات اخلدام نتيجة لفهمهم اخلاطئ خلدمة ي�سوع يف الو�ساطة. 

تعني  ال  اأجلك«  من  اأ�سلي  »دعني  قبيل:  من  تعبريات  اأن  نو�سح  اأن  علينا 
»دعني اأ�سلي بداًل منك«. وال يجب اأن نعطي االنطباع اأننا نفكر: »دعني اأذهب 
حيثما ال ت�ستطيع وحيثما اأكون اأنا م�سموًعا يف حني اأنك ل�ست كذلك«. مثل هذا 
النوع من التفكري يقلل من ثقة النا�س يف االآب ويعطيهم انطباًعا خاطًئا عنه 
وعن ب�سارته. فهذه لي�ست الطريقة التي حتدث بها ي�سوع يف )يوحنا16: 26(. 

معك«،  اأ�سلي  »دعني  مثل:  عبارات  ن�ستخدم  اأن  ذلك-  من  -بداًل  علينا 
خالل  من  االآب  اإىل  مًعا  ن�سري  بينما  بو�سوح  لالآخرين  امل�ساندة  ونقدم 
امل�سيح. هذه هي النظرة الكتابية ال�ساملة للخدمة، وهي ت�ساعدنا على فهم 

اأهمية وفعالية ن�سو�س مثل )متى18: 20(.            
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يف الروح. 3
يتحدث  التي  الروح«  يف  »ال�سالة  اأن  الفعالة«  »ال�سالة  كتاب  يف  نرى 
ال�سالة  مثل  ال�سالة  من  ا  نوًعا خا�سًّ لي�ست  و6: 18(  )اأف�س�س2: 18  عنها 
الرغم  )على  ال�سالة  يف  للمجاهدة  ا  خا�سًّ وقًتا  لي�ست  اأنها  كما  باالأل�سنة. 
كل  اإىل  ي�سري  الروح«  يف  »ال�سالة  تعبري  لكن  اجلانبني(.  تت�سمن  اأنها  من 
ال�سالة احلقيقية – لالآب من خالل االبن – والتي تعتمد على الروح من اأجل 

احل�سول على القوة والتوجيه والتمكني. 

اإن ال�سالة يف الروح لي�ست �سيًئا نفعله باأنف�سنا اعتماًدا على قوتنا وخربتنا 
مم�سوحني  ونحن  بها  القيام  من  نتمكن  اإن�سانية  ممار�سة  لكنها  وقدرتنا، 

هني يف اإطار العالقات بني االأقانيم الثالثة هلل الواحد.  بالقوة وموجَّ

عندما ن�سلي يف الروح نكون اأنف�سنا كليًة؛ حيث ن�سلي لالآب م�ستخدمني 
اأنه يقبلنا ويثبتنا. لكننا بينما ن�سلي  اأفكارنا وكلماتنا االإن�سانية عاملني 
ن�سرتك يف العالقة بني االآب والروح واالبن كي ال ُنرتك مبفردنا جناهد حتى 
)رومية8: 26-27( كيف  لنا  ي�سف  الب�رضية.  االآب جلهودنا  انتباه  جنذب 
الروح«  بتف�سيل يف كتابي »معرفة  احلقائق  نتناول هذه  الروح،  ي�ساعدنا 

و»ال�سالة الفعالة«. 

ال�صالة الربانية:   
لقد تناولنا بالفعل الطريقة الثورية التي تقرتب بها ال�سالة الربانية من اهلل 
كاآب، لكننا نحتاج هنا اأن نتاأمل يف �سالة ي�سوع يف )لوقا11: 2–4( بعمق اأكرث. 

الطقو�س اليهودية 
ترتبط �سالة ي�سوع من عدة جهات بال�سلوات اليهودية يف وقته. تت�سابه 
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يف  اال�ستخدام  �سائعة  كانت  يهودية  �سالة  مع  والثانية  االأوىل  العبارتان 
نهاية خدمات املجامع والتي كان اليهود يطلبون فيها من اأجل تقدي�س ا�سم 

اهلل وجميء ملكوته. 

اأو�سح ي�سوع ب�سالته التي تقوم على هذه اجلذور الطق�سية وا�سعة القبول 
اأنه ال يرف�س عبادة النا�س حوله، لكنه يقبلها وي�ستخدمها ويجددها. 

التي  الطريقة  »اأبانا«  بكلمة  الربانية  ال�سالة  ي�سوع هلل يف  لقد غريت خماطبة 
يقرتب بها تالميذه من اهلل. ومع ذلك، كان ا�ستخدامه للطقو�س اليهودية التقليدية 
ا.  ا وتلقائيًّ تاأكيًدا على �سموليته وتو�سيًحا حلقيقة اأنه ميكن االقرتاب اإىل االآب طق�سيًّ

اللغة املعا�رسة
هي  التي  بالعربية  ُتتَلى  ي�سوع  اأيام  يف  اليهودية  ال�سلوات  معظم  كانت 
اللغة املقد�سة اخلا�سة بالعبادة الر�سمية. لكن ي�سوع ا�ستخدم االآرامية يف 

�سالته. واالآرامية كانت لغة عامة ال�سعب وقتها. 

ا، وال ميكن خماطبته  يف ذلك الوقت، كان النا�س يوؤمنون اأن اهلل عزيز جدًّ
ا وميكن خماطبته  بلغة العامة. لكن �سالة ي�سوع اأو�سحت اأن اهلل قريب جدًّ
بلغة العامة. اإنه االإله احلي لليوم، ويجب اأن نخاطبه بلغتنا اليومية حتى لو 

كان ذلك يف اإطار الطقو�س. 

عندما ا�ستخدم ي�سوع االآرامية، نقل ال�سالة من عامل اللغة املقد�سة اإىل قلب 
احلياة اليومية. ولهذه احلقيقة دالالت مهمة لهوؤالء املوؤمنني الذين يعتقدون 
اأن »التبجيل« يف ال�سالة لالآب يعني ا�ستخدام اللغة االإجنليزية للقرن ال�سابع 

ع�رض وا�ستخدام تعبريات مهجورة. 
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�ضالة التالميذ           
الوقت، كانت  باأتباع ي�سوع. يف ذلك  الربانية هي �سالة خا�سة  ال�سالة 
اأراد  لكلٍّ منها �سالتها اخلا�سة. وقد  هناك جماعات دينية عديدة وكانت 
التالميذ اأن يتبع ي�سوع مثال يوحنا املعمدان ويعطيهم �سالًة خا�سًة تعربِّ 

عن جوهر حياتهم مًعا. نرى ذلك يف )لوقا11: 1(.

راأينا فيما �سبق اأن ال�سيء املميز الذي كان على تالميذ ي�سوع اأن يتعلموه 
هو اأن يخاطبوا اهلل بكلمة »اأبانا« يف اأي وقت يقرتبون اإليه فيه بال�سالة. 

حيادية  عامة  �سالة  هي  الربانية  ال�سالة  اأن  اليوم  كثريون  اأنا�س  يعتقد 
الأن  االأوىل؛  للكني�سة  بالن�سبة  خمتلًفا  كان  االأمر  لكن  �سخ�س.  كل  تنا�سب 
لل�سجود.  االأ�سا�سيني  العن�رضين  هما  كانا  االأخري  والع�ساء  الربانية  ال�سالة 
فكانا مقت�رضين على هوؤالء املكر�سني تكري�ًسا كاماًل للم�سيح وممنوعني عن 
من هم خارج الكني�سة. كان حق تالوة ال�سالة الربانية مقت�رًضا على من هم يف 
امل�سيح وذلك الأن الكني�سة االأوىل كانت تعتقد اأنها �سالة ميكن فقط للتالميذ 
املخلَّ�سني اأن يرفعوها حيث هم وحدهم من يعرفون اهلل باعتباره »اآب« لهم. 

ا عن االقرتاب  تعلمنا كل طلبة من طلبات ي�سوع يف )لوقا 11( �سيًئا مهمًّ
من االآب يف ال�سالة. 

ليتقد�س ا�ضمك 
الب�سيط.  اأن نقدِّر عمق معنى هذا الطلب  اأن يكون با�ستطاعتنا االآن  يجب 
كلمة  يف  اهلل  ا�سم  عن  القدمي  العهد  تعاليم  ملعنى  العظيم  املدى  يتلخ�س 
د  ومنجِّ وطبيعته  اهلل  ا�سم  جوانب  من  جانب  كل  نقدِّ�س  اأن  وعلينا  »االآب«. 

اأبوته اجلوهرية. 
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ُترتَجم الكلمة اليونانية )hagiazo( اإىل الفعل »يقدِّ�س«. لكنها م�ستقة من 
ا »يف�سل«. يعيد هذا الطلب  كلمة )hagios( اأي »مقد�س« والتي تعني حرفيًّ
ما نعرفه بالفعل من العهد القدمي عن حقيقة اأن ا�سم اهلل »قدو�س« ويجب اأن 

نقرتب منه على هذا االأ�سا�س. 

واالنطباعات  اال�ستخدام  �سوء  من  اهلل  ا�سم  حماية  التقدي�س  هذا  يت�سمن 
اخلاطئة. يعني هذا يف بع�س االأحيان التجديف واللغة ال�سيئة، ويعني ب�سفة 

عامة النطق با�سمه باطاًل. 

يف كل مرة يدَّعي اأحدنا قائاًل: »اهلل اأخربين« بينما يعربِّ عن راأيه ال�سخ�سي 
اأو يعطي مالحظة بديهية فهو ي�سيء ا�ستخدام ا�سم اهلل؛ الأنه يفرتي �سمنيًّا 

على طبيعته كلية املعرفة. 

اأما من الناحية االإيجابية فيت�سمن تقدي�س ا�سم اهلل االبتهاج به، وهذا يعني 
وختام  بدايات  يف  ذلك  نرى  والت�سبيح.  ال�سكر  اإىل  �سلواتنا  تركيز  ننقل  اأن 

ر�سائل بول�س. نتناول هذه احلقيقة يف كتاب »ال�سجود بالروح واحلق«. 

اإن ال�سالة وال�سجود اللذين يتمحوران حول ب�رضيتنا ي�سودهما االعرتاف 
�سجود  لكن  واحتياجاتنا.  خطايانا  حول  ويدورا  والت�سفع  وااللتما�س 
اهلل  ا�سم  نقد�س  اإننا  وال�سكر.  والعبادة  بالت�سبيح  يتميز  االآب«  »تقدي�س 
االآب حينها  االآب« حيث ي�سبح  اإىل »يتبارك  عندما ننتقل من »باركني« 

هو املركز. 

لياأِت ملكوتك ولتكن م�ضيئتك
ُيِعدنا الت�سبيح اإىل العبارة التالية التي حتثنا على طلب حكم ملكوت االآب. 
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وهذا يوؤكد على اأن العملية الروحية هي »النعمة ثم الطاعة«. ياأتي ملكوت 
اهلل اأواًل ثم ن�ستجيب نحن مل�سيئته ال�سخ�سية بطاعة �ساكرة. 

اأن  نو�سح  حيث  اهلل«  »ملك  كتاب  كل  يف  اهلل  ملكوت  مو�سوع  نتناول 
امللكوت هو »االآن ولي�س بعد«. لقد اأتى امللكوت يف امل�سيح، والزال ياأتي يف 

االآيات والعجائب التي تعلن عن امللك، لكنه مل ياأِت بعد يف كل كماله. 

لكن  املجامع،  �سلوات  يف  ُي�ستخدم  كان  التعبري  هذا  اإن  �سبق  فيما  قلنا 
ن تالميذه من اأن يرفعوا هذه ال�سالة  اإعالن ي�سوع عن اإتيان امللكوت قد مكَّ

بثقة اأكرب من معا�رضيهم من اليهود. 

اإن اختبارنا حلقيقة اأن امللكوت – ملك اهلل ال�سخ�سي – الزال ياأتي، يعني 
اأنه باإمكاننا اأن ن�سلي من اأجله بثقة مماثلة. واإدراكنا حلقيقة اأن امللكوت 
�سوف ياأتي يف كماله )حينما وكيفما ي�ساء اهلل( يوؤكد لنا اأننا ن�ستطيع اأن 

ن�سلي برجاء مطلق. 

خبزنا كفافنا اأعطنا كل يوم
ميكننا القول اإن �سالة ي�سوع بداأت بالرتكيز على »كمال« اهلل حتى تركز 

بعد ذلك على »قوته« ثم على »عطائه« واأخرًيا على »حمايته«. 

يو�سح هذا كيف ترتبط �سالة ي�سوع بفهم العهد القدمي ال�سم اهلل. اإن »اأبانا« 
ا »اال�سم«. هو اإيل قدو�س – يهوه �سباوؤوت – اإيل �سدَّاي – اإيل عليون  هو حقًّ

وكل االأ�سماء االإلهية االأخرى التي تناولناها. 

ال�سالة  اأن نالحظ ترتيبها يف  العبارة بعطاء اهلل. لكن علينا  تتعلق هذه 
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ونرى كيف اأنها لي�ست الطلبة االأوىل. عندما نكون جياًعا لقدا�سة اهلل وبره 
وملكوته اأواًل، جند اأنه ي�سيف احتياجاتنا لهذه االأ�سياء. لهذا يجب اأن يكون 
د ويكرم ا�سم اهلل �سابًقا للطلبات والت�سفعات التي  الت�سبيح وال�سكر الذي ميجِّ

ترتبط باحتياجاتنا الب�رضية. 

ال يت�سح هنا معنى »خبزنا اليومي«. فمن املمكن اأن يكون: 
الطعام املادي ال�رضوري ليومنا.  ♦
الطعام الروحي ال�رضوري ليومنا.  ♦
الطعام املادي للغد.  ♦
الطعام الروحي للغد.  ♦
الغذاء الروحي الذي نحتاجه للغد العظيم.   ♦
كل ما �سبق.    ♦

واأن  والروحية،  اجل�سدية  اأوالده  احتياجات  ي�سدِّد  االآب  اأن  هي  احلقيقة 
اليوم  يف  �سيعطيه  مبا  و»اإيذان«  االأول«  »الق�سط  دائًما  هو  احلايل  عطاءه 

االأخري. 

نرى ذلك يف )يوحنا 6( حيث ُي�سِبع ي�سوع اجلوع املادي للجموع، ويعطي 
12 �سلة طعام للغد، ويقدم نف�سه كخبز احلياة الذي يعطيه االآب كي ُي�سِبع 

جوعنا العظيم. 

اغفر لنا ذنوبنا، كما نغفر نحن اأي�ًضا للمذنبني اإلينا
نغفر  اأن  علينا  الطاعة.  على  النعمة  اأ�سبقية  على  توؤكد  اأخرى  عبارة  هذه 
لالآخرين كرد فعل �ساكر وممنت لغفران اهلل الكرمي لنا، ولي�س ك�رضط م�سبق 

للح�سول على غفرانه. 
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علينا اأن نالحظ مرًة اأخرى هنا الرتتيب يف �سالة ي�سوع؛ اإننا ال نقرتب اإىل 
االآب مثقلني بذنوبنا طالبني املغفرة حتى ن�ستطيع اأن ن�سع طلباتنا اأمامه. 
لكننا مثل بطر�س يف )لوقا5: 8( نرى حاجتنا اإىل الغفران والتطهري بعد اأن 

نكون قد �سبَّحنا االآب وطلبنا نعمة ملكوته واعتمدنا كلية على عطائه. 

وعدم  بخطيتهم  ين�سغلوا  اأال  الرتتيب  هذا  با�ستخدام  تالميذه  ي�سوع  علَّم 
ا�ستحقاقهم. عليهم فقط اأن يدركوا ذلك ويطلبوا من االآب اأن يتعامل معهم، 

عاملني اأن نعمته ت�سمن اأنه �سيفعل ذلك. 

نا من ال�رسير                                        ول تُدِخلنا يف جتربة، لكن نَـجِّ
الذين  هوؤالء  يرفعها  طلبة  وهذه  للتقدي�س.  بطلبة  ي�سوع  �سالة  تنتهي 
اأن  يجدوا  لكنهم   – العائلي  للت�سابه  اأي   – للقدا�سة  طريقهم  يف  ي�سريون 

الطريق حمفوف بالعديد من املكائد واالأمور امُل�ستِّتة. 

»اختبار«  مبعنى   )peirasmos( اليونانية  الكلمة  نفهم  اأن  االأف�سل  من 
التي  اخلارجية  والتجارب  الداخلي  االإغواء  اإىل  ت�سري  وهي  »اإغواء«.  ولي�س 

متتحن اإمياننا. 

ا اأن ندرك اأن هذه �سالة عن حماية اهلل وخال�سه الفاعلني. الطلبة  علينا اأي�سً
هنا تعني: »اجعلنا ال ن�ست�سلم للتجربة« ولي�س »ال جتعلنا ن�ست�سلم للتجربة«. 

�سيكون االآب يف هذه احلالة اأًبا غريًبا ير�سل لنا احلية كي جُنرَّب وعلينا 
اأن ننا�سده كي يتوقف عن اإيقاع اأوالده يف التجربة. لكن »اإيل عليون« هو 
نف�سه »اأبانا« و»خملِّ�سنا«. اإنه �سوف يخل�سنا وهو يريد اأن يخل�سنا من كل 

�سباك ال�رضير. 
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يعطي  اأن  يريد  الذي   )13 )لوقا11:  عنه  يتحدث  الذي  ال�سالح  االآب  اإنه 
الروح القد�س - الذي هو الكل يف الكل - لكل الطلبات يف ال�سالة. هو اخلري 
املطلق، �سخ�س وح�سور االآب نف�سه لكل من يطلبونه �ساكرين يف ال�سالة.        



اجلزء التاسع

أبونا

حاولنا يف الف�سول الثالثة االأوىل من هذا الكتاب اأن نر�سم �سورًة �ساملًة 
االإعالن  االأقانيم، واأن ناأخذ فكرًة عامًة عن  ال�سم وطبيعة واأبوة اهلل مثلث 
اإيلوهيم« اهلل الواحد الذي له ثالثة تعيينات  اأن »يهوه  الكتابي عنه. علمنا 

هو اخلالق واملخل�س واالآب لكل �سيء. 

وحاولنا  االآب،  اهلل  �سخ�س  على  التالية  الثالثة  الف�سول  يف  ركزنا  ثم 
الثاين  باالأقنومني  ال�رضمدية  عالقته  وعن  عنه  الكتاب  يعلنه  ما  نتعلم  اأن 

والثالث هلل الواحد. وحتدثنا عن »اأبا« االآب ال�سماوي لربنا ي�سوع امل�سيح. 

ال�سخ�سية  عالقتنا  عن  احلديث  اإىل  االأخريين  الف�سلني  يف  انتقلنا  ثم 
احلميمة مع االآب، وحاولنا اأن نفهم معناها العملي يف اإطار حياتنا اليومية. 
تعلمنا اأنه علينا اأن ن�ستجيب لنعمة اهلل بطاعة ال تتوقف للب�سارة وب�سالة 

يف الروح. 

واأخرًيا، نحتاج يف هذا الف�سل اإىل تقدير حقيقة اأن اهلل هو »اأبونا« ولي�س 
»اأبي«.

الآب اخلالق:                          
اأبوة  العهد اجلديد يعلن ثالثة جوانب عن  اأن  اإىل  الثالث  اأ�رضنا يف اجلزء 

اهلل. فهو: 
143
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االآب املخلِّ�س لكل املوؤمنني.  ♦
االآب املتفرد لي�سوع.  ♦
اأبو كل الب�رضية.  ♦

وتنـاولنا - ب�سـيء من التف�سـيل - حقيـقة اأن اهلل هـو اأبـو كل املـوؤمنني 
لعمـله  نتيجة  هـو  اهلل  اأبـوة  من  اجلـانب  هـذا  اأن  وراأينـا  والتـالميذ. 

اخلـال�سي. 

ا اإىل حقيقة اأن ي�سوع هو »ابن اهلل الوحيد« مما يدل على اأبوة  واأ�رضنا اأي�سً
اهلل املتفردة البنه املتفرد ي�سوع. 

وال�سعوب.  االأمم  اأبو كل  اهلل هو  اأن  اإىل حقيقة  االآن  نلتفت حتى  لكننا مل 
ا  اأي�سً تتجه  اإمنا  اهلل  اأبوة  �سفات  اأن   )35 و)لوقا6:   )45 )متى5:  يو�سح 
لالأ�رضار والظاملني. قدم ي�سوع اهلل كاأب لكل الب�رضية يف املوعظة على اجلبل. 
اخلالق.  اهلل هو  اإطار كون  العامة يف  االأبوة  بو�سوح عن هذه  لكنه حتدث 

تت�سح هذه احلقيقة ب�سفة خا�سة يف )متى5: 43–48 و6: 25–34(. 

اأب وخالق  
نفهم  اأن  العامل. وميكننا  كل  الأوالده هو خالق  اأب  هو  الذي  اهلل  اأن  نعلم 

كونه »اأبانا« عندما نربط بني اأبوته وكونه اخلالق. 

– والتي هي من خالل  اإن عالقتنا ال�سخ�سية باالآب كموؤمنني خملَّ�سني 
االبن يف الروح - هي عالقة تاأتي يف االإطار االأو�سع لق�سد اهلل الكلي لكل 
خليقته. اإن مل نفهم هذا االإطار االأو�سع فلن نقدِّر ما يريد اهلل اأن يفعله فينا 

ومن خاللنا وملاذا. 
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كل  وم�سدر  اأ�سل  اأنه  ا  غريزيًّ ندرك  فاإننا  اخلالق،  اهلل  على  نركز  عندما 
االأ�سياء. وعندما نركز عليه كاالآب، ندرك اأن ق�سده العام لكل االأ�سياء هو اأن 

يقرِّب الكل اإليه يف عالقة بنوية. 

البداية، ونرى كيف كانت  اإىل  اإىل اهلل كاخلالق، فاإننا ننظر  عندما ننظر 
م�سيئته ال�ساحلة دائًما جتاه العامل. وعندما ننظر اإليه كاالآب، فاإننا نتطلع 

اإىل النهاية ونرى ق�سده املطلق للخليقة. 

اأيدينا  ن�سع  كاخلالق  اهلل  يف  نفكر  عندما  اإننا  اأخرى-  -بعبارة  القول  ميكننا 
على م�سوؤوليته جتاه كل العامل. وعندما نفكر فيه كاالآب نبتهج بعالقة اخلال�س 
وامل�ساحلة التي له مع اأوالده. علينا بالطبع اأن ننظر اإىل اجلانبني مًعا طوال الوقت. 

الأننا عندما نفعل ذلك نرى اأن اخلالق يوؤدي م�سوؤوليته االإلهية با�ستهداف �سم 
الكل يف عالقة عائلية مع االبن )الذي ُتعَلن يف �سخ�سه حمبته االأبوية على نحو 
كامل( وملئهم بالروح )الذي من خالله نرتبط به كاالآب ون�ستجيب له كاأوالد(. 

يف امل�سيح، فتح اخلالق الباب لكل العامل نحو بيت اهلل، لكن مل يدخل الكل 
بعد اإىل بيت العائلة كي يتمتعوا بالعالقة مع االآب. 

ا اأن  كل هذا يعني اأننا عندما ن�ستخدم تعبري »اأبانا« فاإننا نعرتف �سمنيًّ
طاعة  يف  خملَّ�سني  كاأوالد  يعي�سوا  اأن  هي  الب�رض  لكل  وق�سده  اهلل  م�سيئة 

�ساكرة للب�سارة. 

– والتي نتناولها يف كتاب »املجد  ت�ساعدنا الطبيعة اجلماعية للكني�سة 
مع جماعة  االندماج  اإن  لنا.  اجلماعية  اهلل  اأبوة  فهم  – على  الكني�سة«  يف 
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اإىل  »اأبي«  من  االنتقال  على  ي�ساعدنا  العامل  كل  يف  املخلَّ�سني  املوؤمنني 
ا اأن ندرك ق�سد اهلل االأبوي لكل العامل.  »اأبينا«. لكن علينا اأي�سً

عامل الآب:            
العامل،  لكل  كوديعة  لالآب  كاأوالد  بامتيازنا  نحتفظ  اإننا  �سبق  فيما  قلنا 
االأمم  ملء  ان�سمام  يف  املتمثل  اجلديد  للعهد  العظيم  الرجاء  واأدركنا 
 )27–25 )رومية11:  يف  ذلك  نرى  اهلل.  لعائلة  ما  يوًما  اإ�رضائيل  وملء 

و)1كورنثو�س15: 20–28( و)روؤيا4: 11 و5: 9–13(.

تركيزنا  يقت�رض  اأن  ال�سهل  من  يكون  والروح  االبن  نفكر يف عمل  عندما 
على اأمور مثل التحول اإىل االإميان والتجديد واحلياة الكن�سية. لكن علينا اأن 
اأن االآب واالبن والروح يهتمون بكل جانب من جوانب اخلليقة وبكل  نفهم 

احلقائق االجتماعية واملادية للكون. 

يعلن )يوحنا3: 16( اأن اهلل اأحب كل العامل )kosmos( حتى اإنه بذل ابنه 
التفكري يف اخلال�س على  اإىل  اأننا نحتاج  ذلك على  يدل  اأجله.  الوحيد من 

نطاق اأو�سع مما نفعل. 

كل  على  ذلك  اأثر  وقد  ال�رضير  قب�سة  كله يف  العامل  كان  ي�سوع،  اأيام  يف 
نواحي احلياة املخلوقة. يو�سح )يوحنا12: 31( اأن انت�سار قيامة امل�سيح 
على  ق�ساًء  اهلل  ق�ساء  يكن  بالعامل. مل  يتعلق  �سيء  كل  على  انت�ساًرا  كان 
ا ق�ساء على االأبنية االجتماعية اخلاطئة  اخلطية الفردية فقط. لكنه كان اأي�سً

واحلكومات اخلاطئة وكل نظام اخلليقة الذي �سوَّهته اخلطية. 

له  املمكن  من  وجعل  خلقه  اأعاد  لكنه  بتدمريه،  العامل  ي�سوع  يخلِّ�س  مل 
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اأن يكون يف عالقة �سحيحة مع االآب. مل يبطل ج�سد ي�سوع امُلَقام النطاق 
نحو  على  م  متَّ اجلديد  اجل�سد  هذا  لكن  ا.  ماديًّ ي�سوع  االآب  اأقام  فقد  املادي 

كامل ق�سد اهلل لكل الب�رضية واأعطاها �سفًة جديدًة هي احلياة واحلرية. 

يو�سح هذا اأن ق�سد اهلل للخال�س من خالل �سخ�س امل�سيح ي�ستعيد العامل 
ا يعيد حتديد جهة انحيازه. نرى ذلك يف )اأف�س�س1: 10(. لكنه اأي�سً

الثمار الأوىل للخليقة اجلديدة                    
يو�سح )1كورنثو�س15: 45( اأن امل�سيح امُلقام - االإن�سان الكامل - هو 
االأ�سلي  اهلل  ق�سد  امل�سيح  م  متَّ لقد  اخلليقة.  لكل  االآب  ي�ساءه  الذي  امل�سري 
والنهائي الذي من اأجله خلق كل الب�رض. وهو يوجد يف عالقة كاملة مع االآب 

ومع اإخوته ومع كل اأنظمة وم�سادر العامل. 

عندما تنعك�س حياة امل�سيح امُلقام يف حياة �سعبه بالروح، ت�سبح الكني�سة 
نف�سها اأوىل ثمار اخلليقة املتجددة. نرى هذه احلقيقة يف )2كورنثو�س4: 6( 

ونتناولها بالتف�سيل يف كتاب »املجد يف الكني�سة«. 

ت�سبح  امل�سيح،  مثال  على  الكني�سة  الروح  يجدد  بينما  اأنه  يعني  وهذا 
حياة الكني�سة مهمة بالن�سبة لكل العامل. يو�سح )رومية8: 22–23( اأهمية 
االآب يئن ويتمخ�س حتى يبداأ  – الأن عامل  الكني�سة املتجددة لكل اخلليقة 

اأوالد اهلل يف القدوم اإىل عاملهم. 

الإعالن النبوي حلكمة اللـه 
يعلن )اأف�س�س3: 10–11( اأن ق�سد اهلل احلايل للكني�سة هو اأن تعلن جمده 

»للروؤ�ساء وال�سالطني« ح�سب ق�سد الدهور الذي �سنعه يف امل�سيح. 
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اأحياًنا ُترتَجم الكلمة اليونانية )exousia( اإىل »قوات« ويف اأحيان اأخرى 
 :)exousia( اإىل »�سالطني«. يعلِّمنا الكتاب املقد�س اأن هذه الـ

خلقها اهلل )كولو�سي1: 16(. ♦
ت�سود على الب�رض العا�سني )اأف�س�س2: 2(. ♦
♦  )20 )كولو�سي2:  �سيطانية  عبودية  حتت  النا�س  ت�ستعبد 

و)غالطية4: 3(.   
ت�سعى لف�سل النا�س عن حمبة اهلل )رومية3: 38(.           ♦
�سلبت رب املجد )1كورنثو�س2: 8-6(.    ♦
ُهزمت يف ال�سليب )كولو�سي2: 15(.  ♦

القوى  اإىل  ت�سري  وال�سالطني«  »الروؤ�ساء  عبارة  اأن  االأعداد  هذه  تو�سح 
اأن  العامل وتتحكم فيها. لكن علينا  اأنظمة  التي ت�سيطر على كل  ال�سيطانية 
نالحظ اأنه لي�س كل )exousia( يف العهد اجلديد ت�سري اإىل القوى ال�سيطانية. 
اإىل ال�سلطات الب�رضية  على �سبيل املثال، ي�سري )رومية13: 1( بكل و�سوح 

ولي�س اإىل قوى اأخرى خلفها.

الدينية  القوى  من  العديد  هناك  اأن  الكني�سة  قادة  من  كثريون  يعتقد 
والفكرية واالأخالقية وال�سيا�سية يف هذا العامل. وال يجوز للكني�سة اأن تكون 
حتت نري مع اأيٍّ من هذه القوى/االأنظمة/ ال�سلطات؛ الأن امل�سيح قد جردها 
من قوتها. لكن على الكني�سة اأن تعلن حكمة اهلل لها وتو�سح لها اأنها ميكن 

اأن تتجدد بوا�سطة الروح وُتنظم داخل اأنظمة اخلليقة اجلديدة. 

اأو عينة  بكًرا  اأن تكون  – عليها  »اأبينا«  – �سعب  الكني�سة  اأن  وهذا يعني 
لنوع اخلليقة اجلديدة التي فيها مت التغلب على الفروق العرقية واالقت�سادية 
ا للعامل  والنوعية وال�سيا�سية. هذا الدور النبوي للكني�سة هو دور حيوي جدًّ
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العامل  يرف�سون  الأنهم  الدور؛  القيام مبثل هذا  املوؤمنني  بع�س  كله. يخ�رض 
واآخرون  للمجتمع.  ال�سيطانية  القوى  قب�سة  يف  يبقى  اأن  له  وي�سمحون 

يخ�رضونه؛ الأنهم ال يفهمون قلب االآب وال ق�سده لكل اخلليقة. 

والذين يدركون  العامل  ي�ستعيدون  الذين  اأن نكون هوؤالء  لكن علينا نحن 
ا حكمة اهلل لكل اخلليقة.  وجود القوى ال�سيطانية والذين يعلنون نبويًّ

باأن يثبتوا يف عالقتهم  »اأبينا«  الكنائ�س واملوؤمنون كاأفراد باهلل  ترتبط 
ا االأنظمة  وا عن اأنف�سهم بطرق عملية تتحدى نبويًّ ال�سخ�سية مع االآب ويعربِّ

القهرية للمجتمع الذي يعي�سون فيه. 

االأغنياء  بني  االجتماعية  الفروق  على  املحلية  الكنائ�س  تنت�رض  عندما 
والفقراء – املتعلمني وغري املتعلمني – ال�سغار والكبار – ال�سود والبي�س 
حياة  وعلى  للخالق  اجلديدة  اخلليقة  على  ظاهرًة  عالمًة  ف�ست�سبح  وهكذا، 

عائلة االآب يف العامل الذي يئن. 

تركز الكثري من الكنائ�س اخلم�سينية والكارزماتية على االأبعاد ال�سخ�سية 
للكائنات ال�سيطانية، وعلى طرد االأرواح من االأفراد املحتاجني، لكن علينا 
ال�سيطانية   )exousia( للـ  االجتماعية  باالأبعاد  مماثلة  ب�سورة  نهتم  اأن 
وبعاملنا املجروح. كما يجب علينا اأن ن�ساأل اهلل من اأجل اآياٍت جترِّد وتهزم 

ا.  هذه الـ )exousia( اأي�سً

جمرد ثمار اأوىل     
اأن امللكوت هو »االآن ولي�س بعد«. وما تتمتع به الكني�سة اليوم هو  نعلم 
جمرد الثمار االأوىل للملكوت، كما تتمتع بالثمار االأوىل للروح. لكنها متلك 
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هذه الثمار وباإمكانها اأن ت�سبح اآيًة ملمو�سًة للملكوت لعامل االآب الذي يئن. 
ميكن للكنائ�س املحلية على �سبيل املثال اأن: 

العبادة  ♦ طرق  على  وتوؤكد  الدينية  والتقاليد  القواعد  طغيان  تك�رض 
ا مع العامل.  التي تبهج الروح وتتنا�سب ثقافيًّ

ت�سجع اأع�ساءها على اأن يكونوا ملًحا ونوًرا من اأجل امل�سيح، وذلك  ♦
ال يف االأ�سواق الثقافية التي يجدون  عن طريق االندماج العملي الفعَّ
والريا�سة  والفل�سفة  والفكر  والفنون  االأعالم  مثل  فيها  اأنف�سهم 

والقانون والتجارة والتعليم وال�سيا�سة وهكذا.
تقود اأع�ساءها اإىل بعد عملي جديد من اأبعاد حياة العائلة التي هي  ♦

ال�سلوك  �سلبية الإدانة  تاأثرًيا وبالغًة ولي�ست جمرد طرق  اأكرث  اأبعاد 
غري الكتابي يف احلياة.

جترب اأ�سكااًل من احلياة اجلماعية التي ت�سدد احتياجات املحتاجني  ♦
من كبار ال�سن. 

االإخوة واالأخوات يف  ♦ الت�سامن مع  اأ�ساليب معي�سة تعربِّ عن  ترتاد 
ال�سعوب الفقرية ويف ال�سواحي الفقرية يف اأمتنا. 

الذي  ♦ جمتمعنا   - ا  نبويًّ  - تخاطب  التي  املالية  ال�رضكة  متار�س 
ي�سوده �سيطان اجل�سع. 

واخلدمة  ♦ التوا�سع  بعالقات  االأخرى  املحلية  الكنائ�س  مع  ترتبط 
وحدانية  وتعك�س  بامل�ساحلة  املتعلقة  الب�سارة  ر�سالة  ُتظِهر  التي 

ج�سد امل�سيح. 

ال�سيطانية خللفيتنا  القوى  لكن  قدًما،  امل�سي  الب�سارة على  حتثنا طاعة 
كثريون  موؤمنون  ي�سعر  التحرك.  من  متنعنا  حياتنا  واأ�سلوب  الثقافية 
بتجديد عامل  يتعلق  فيما  ثقة  اأقل  لكنهم  ال�سخ�سي،  التجديد  اإىل  بحاجتهم 

وجمتمع اأبينا. 
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لكنهم  االأمور،  بع�س  طاعة  نحو  خطوات  املوؤمنني  من  العديد  ياأخذ 
ولي�س  وقومي،  حملي  نبوي  �سوت  ذوي  ي�سبحون  متى  ب�ساأن  يرتددون 
حما�سة  ال�رضير  ه  يوجِّ االأحيان،  بع�س  يف  ال�سخ�سي.  امل�ستوى  على  فقط 
اأن  فكرة  يرتعب من  الأنه  ال�سخ�سية؛  للكرازة  الن�سبي  االأمان  نحو  الكني�سة 
ا يقول ويفعل اأ�سياء تهم العامل الذي  ا حقيقيًّ ت�سبح الكني�سة جمتمًعا نبويًّ

يئن حولها. 

اأن الكرازة والتجديد الثقايف هي مهام معيَّنة من  اأن نتذكر  لكن علينا 
ِقَبل اهلل. هناك مهمة ثقافية تهدف اإىل حتدي وا�سرتداد كل الثقافة وهي 
من  االأ�سل  يف  ُخلقنا  الذي  الهدف  ي�ستعيد  العظمى«  »املهمة  من  جزء 
رين ال ُمبذِّرين  اأجله وهو اأن نعي�س يف تناغم مع العامل الطبيعي – ُم�سخِّ
اخلليقة  ل�سالحية  وفًقا  ي�سري  االجتماعي  العامل  جنعل  واأن   – م�سادره 

 .)Creation Mandate(

بينما نقرتب من نهاية هذا الكتاب، علينا اأن نقرر ما اإذا كنا �سننتقل من 
الذي  لالآب  الب�سارة  طاعة  تقدمي  يف  �سن�ستمر  كنا  واإن  »اأبينا«،  اإىل  »اأبي« 

يريدنا اأن نكون اآيًة نبويًة للتجديد ولقوة ابنه يف هذا العامل املجروح. 

اأبو العامل:
اأن االآب هو رب كل اخلليقة. ونحن مدعوون  يو�سح )اأف�س�س3: 14–15( 
ال�سماء  منه كل ع�سرية يف  تاأخذ  الذي  لالآب  �ساجدين  ركبنا  اأن نحني  اإىل 

واالأر�س ا�سمها. 

اإىل  اليونانية )patria( - التي عادة ما ُترتَجم  هناك عدة معاٍن للكلمة 
تعني  اأن  املمكن  فمن  للع�سرية؛  احلديث  فهمنا  تتخطى  وهي   - »ع�سرية« 
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العالقات  اأنظمة  اإىل  ت�سري  وهي  و»جن�س«،  و»اأمة«  و»عائلة«  »قبيلة« 
احلقيقية لوجودنا املخلوق على �سورة اهلل مثلث االأقانيم. 

واأهمية  حقيقي  معنى  له  املجتمع  جوانب  من  جانب  كل  اأن  يعني  وهذا 
اأنظمة  من  تنظيم  كل  االآب  خلق  لقد  االآب.  باهلل  باالرتباط  فقط  حقيقية 
املجتمع – الفرد والزواج والعائلة والع�سرية واالأمة وهكذا. ويت�سح املعنى 
احلقيقي لهذه االأنظمة واملق�سود منها عندما نعي�س يف زيجاتنا وعائالتنا 
ومدار�سنا وم�سانعنا وكنائ�سنا واأنديتنا وجماعاتنا العرقية واأممنا وعاملنا 

يف ثقة ويف طاعة الب�سارة لالآب. 

عن  ل�سالٍة  كمقدمٍة  باالآب  املجتمع  عالقة  عن   )14 )اأف�س�س3:  حديث  ياأتي 
رنا  التجديد والنه�سة الروحية، ولهذا داللته بالطبع. يبدو االأمر كما لو اأن بول�س يذكِّ
بالعامل يف �سياق حديثه عن م�سحنا بقوة الروح، وذلك حتى ن�ستطيع اأن نفهم كل 
ُبعد من اأبعاد حمبة اهلل لكل املجتمع. وهذا يعني اأن م�سيئة اهلل يف امل�سيح متتد 
اإىل جتديد كل �سيء �سنعه، وتغيري اخلليقة حتى ت�سبح موطن الب�رضية املتغرية، 

واإنقاذ اأنظمة العامل املخلوق من القوى ال�سيطانية التي تتحكم بها. 

�سيوؤدي  اخلليقة،  اأنني ومتخ�س كل  اإىل  االأول  االإن�سان  �سقوط  اأدى  وكما 
اأ�سكال احلياة  اإىل حترير كل اخلليقة وكل �سكل من  الكامل  االإن�سان  اإعالن 

فيها. 

االأمر بب�ساطة هو اأن م�سيئة اهلل ال�ساحلة هي اأن تكون الكنائ�س املحلية- 
باأع�سائها واأنظمتها التي تتمركز حول االآب وممار�ساتها التي تعك�س حمبة 
االآب  تواجه وتتحدَّى هذا اجلزء من عامل  نبويًة  اآيًة  الروح - هي  االآب يف 

وجتذب النا�س اإىل »اأبينا« واإىل عائلته املمجدة.


