
عالقة

حميمة



َأْشَراٌر  َوَأْنُتْم  ُكْنُتْم  َفِإْن 

َأْواَلَدُكْم  ُتْعُطوا  َأْن  َتْعِرُفوَن 

 

ِباْلَحِريِّ  َفَكْم  َدًة  َجيِّ َعَطاَيا 

 

ِذيَن َيْسَأُلوَنُه  َيَهُب َخْيَراٍت ِللَّ

)مّتى 11:7(.

َماَواِت ِذي ِفي السَّ َأُبوُكُم الَّ

يتم   متى صلَّ
فقولوا... أبانا.
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هذه الكلمة »اأبانا« هي مفتاح دخولنا اإىل العر�ش الإلهي. 

رين حقائق ثمينة  م اإىل الآب ال�سماوي متذكِّ اإنها تدعونا للتقدُّ

البنوَّة. فنحن ل  اأ�سا�ش  اإليه على  م  نتقدَّ اأن  الرب  اأرادنا  وكثرية. 

والمتنان  والطماأنينة  واحلنان  بالدفء  ن�سعر  اأن  اإلَّ  ن�ستطيع 

عندما تبداأ �سالتنا بكلمة »اأبانا«. 

ال�سالة،  طبيعة  عن  اأوين  جون  الكبري  الالهوتي   كتب 

ما يلي: 

�أو  �صخ�صية  ومقدرة  هبة  هي  �ل�صالة  �إنَّ  �أقول  »�إين 

و�لإجالل  و�ملحبة  �لإميان  وممار�صة  لإظهار  روحية  ملكة  هي 

و�ملخافة كما �لبهجة و�لفرح وف�صائل �أخرى، وذلك بَنْوع من 

الت و�بتهالت  عات وتو�صُّ �لتعبري �للفظي ب�صكل طلبات وت�رضُّ

ْيءٍ، َبْل فيِ ُكلِّ  يِ�صَ و� ب وت�صبيح ومتجيد و�صكر لله. »َل َتْهَتمُّ

ْلَباُتُكْم َلَدى �للهيِ«  يُِتْعَلْم طيِ يِ، ل ْكر يِ َمَع �ل�صُّ َعاء يِ َو�لدُّ اَلة يِال�صَّ ْيءٍ ب �صَ

1
)فيلّبي 6:4(.

على  واأ�سلوبها  م�سمونها  يف  تعتمد  ف�سلواتنا 

الله  اأنَّ  النا�ش  ظنَّ  له.  ومفهومنا  الله  من  الإمياين  موقفنا 

اإىل  يحتاج  اأنه  ظنُّوا  لالإن�سان.  يح�سل  مبا  يبايل  ل  وهو  بعيد 

هو  الإبن  اإليه  يحتاج  ما  اأكرث  اأنَّ  ون�سوا  وتقدماتنا،  عبادتنا 

�سالتنا  بها  نبداأ  كلمة  من  لها  يا  »اأبانا«،  بقربه.  الأب  وجود 

Owen, John. The Works of The Spirit - V4, p. 271.  1
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اإحلاًحا  الأكرث  وال�سبب  الأول  كالدافع  باملحبة  كني  متم�سِّ

اللِه!«  ْولَدَ 
َ
اأ نُْدَعى  َحتَّى  الآُب  ْعَطانَا 

َ
اأ بٍَّة  َمَ يََّة 

َ
اأ ْنُظرُوا 

ُ
»اأ لها، 

 

كة  متم�سِّ وهي  تُرفع  �سالة  بداية  من  لها  فيا   .)1:3 )1يوحنا 

بعالقة اعتماد كلِّي على َمن هو امل�سوؤول عن وجودنا، والوحيد 

ْنَت 
َ
نيُ وَاأ بُونَا. نَْحُن الطِّ

َ
ْنَت اأ

َ
العامل بجميع اأحوالنا، »وَالآَن يَا رَبُّ اأ

َجابِلُنَا وَُكلُّنَا َعَمُل يََدْيَك« )اإ�سعياء 8:64(. يف اللحظة التي ننطق 

علينا.  بالتدفُّق  ال�سالة  وفوائد  نتائج  تبداأ  »اأبانا«  الكلمة  بها 

 

ماذا يح�سل؟ 

اأو  خالقنا  ب�سفته  الله  اإىل  م  نتقدَّ ل  نحن  امتيازنا:  ر  اأ.  نتذكَّ

اإلهنا فح�سب، فَمع كون هذه امليزات الرائعة تربطنا بالله، 

جتعل  حميميَّة،  واأكرث  اأعمق،  ب�سفة  اإليه  م  نتقدَّ اأنَّنا  اإلَّ 

الرباط الذي يجمعنا به اأقوى واأمنت، األ وهي �سفة الأبُوَّة. 

فهذه احلقيقة هي مدعاة للفخر والده�سة، كيف اأنَّ الله 

و�ش اأ�سحى اأبانا! القدير املتعايل والقدُّ

لكن اأمام هذا الواقع الكتابي يجب احلذر من تعميم اأبوَّة 

ة اخللق اأو املحبة اأو العناية الإلهية، اإذ  الله على كل الب�رش، بحجَّ

اإنَّ للكتاب املقد�ش موقًفا مغايرًا بل وم�سادًّا لهكذا ت�ساريح، 

املت�سلِّط  وال�سيد  الكل،  الله هو خالق  اأنَّ  تعلِّمنا  الله  فكلمة 

اإبنه يف ملء  اأر�سل  اأبًا للكل، فالله قد  على الكل، لكنه لي�ش 

الزمان، لكي يفتدي اخلطاة فينالوا التَّبنِّي، اأر�سل روح اإبنه �سارًخا 
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د، األ وهو التَّبنِّي،  اأبا الآب. كما اأنه �سبق فعيَّنهم لأمر مدَّ يا 

»اإِْذ �َسبََق َفَعيَّنَنَا لِلتَّبَنِّي بِيَ�ُسوَع امْلَ�ِسيِح لِنَْف�ِسِه، َح�َسَب َم�رَشَّةِ 

ينقادون  الذين  اإنَّ  اإذ  وا�سح  فالكتاب   .)5:1 )اأف�س�ش  َم�ِسيئَتِِه« 

بِرُوِح  يَْنَقادُوَن  الَِّذيَن  ُكلَّ  نَّ 
َ
»لأ الله،  اأبناء  هم  فقط،  الله  بروح 

ْي�ًسا 
َ
اأ َِّة  اْلُعبُودِي رُوَح  ُخُذوا 

ْ
تَاأ مَلْ  اإِْذ  اللِه.  ْبنَاءُ 

َ
اأ ُهْم  ولَئَِك 

ُ
َفاأ اللِه 

الآُب!«  بَا 
َ
اأ يَا  ُُخ:  نَ�رشْ بِِه  الَِّذي  التَّبَنِّي  رُوَح  َخْذُتْ 

َ
اأ بَْل  لِْلَخْوِف 

 

)رومية 8: 14-15(. فالأبوَّة مرتبطة بالولدة اجلديدة كما ي�رشِّح 

�ُسْلَطانًا  ْعَطاُهْم 
َ
َفاأ َقبِلُوهُ  الَِّذيَن  ُكلُّ  ا  مَّ

َ
»وَاأ اإجنيله،  يف  يوحنا 

للكتَبَة  ي�سوع  الرب  قال   .)12  :1 )يوحنا  اللِه«  ْولَدَ 
َ
اأ يَ�ِسريُوا  ْن 

َ
اأ

اأب هو  »اأنتم من  ال�رشيعة(،  يناق�سون  )الذين كانوا  والفرِّي�سني 

اإبلي�ش«، اإذًا اأولد الله هم فقط، املولودون من الله ثانية. واأوَّل ما 

يتميَّز به الإبن عن غريه من اخلليقة، هو مبة متميِّزة من الأب. 

نَُّكْم 
َ
لأ يُِحبُُّكْم  نَْف�َسُه  الآَب  نَّ 

َ
»لأ المتياز:  هذا  عن  ي�سوع  قال 

ينِّ ِمْن ِعْنِد اللَِّه َخرَْجُت« )يوحنا 27:16(. 
َ
ْحبَْبتُُمويِن وَاآَمْنتُْم اأ

َ
َقْد اأ

 

مبة  حقيقة  ر�سائله  من  الكثري  يف  بول�ش  الر�سول  د  اأكَّ

الأر�ش،  هذه  على  كاأبناء  رحلتنا  يف  لنا  ورفقته  الأب 

ُقلُوبِنَا  يِف  اْن�َسَكبَْت  َقِد  اللِه  بََّة  َمَ نَّ 
َ
لأ يُْخزِي  لَ  »وَالرََّجاءُ 

يَ�ُسوَع  ِّنَا  رَب »نِْعَمُة   ،)5:5 )رومية  لَنَا«  امْلُْعَطى  اْلُقُد�ِش  بِالرُّوِح 

َجِميِعُكْم«  َمَع  اْلُقُد�ِش  الرُّوِح  وَ�رَشَِكُة  اللِه،  بَُّة  وََمَ امْلَ�ِسيِح، 

 

قبولنا  نعلن  اأبانا  ونقول  ن�سلِّي  فعندما   .)14:13 )2كورنثو�ش 

لهذا الإمتياز، كما نعبِّ عن �سكرنا وامتناننا له، وحتديًدا لهذه 
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املحبة. كتب جون اأوين اأي�ًسا يف كتابه بعنوان »ال�رشكة مع الله«، 

 

ما يلي:

َة �أمر�ن ل بدَّ منهما �إن كنا نريد �رضكة �ملحبة مع  »ثمَّ

�لآب. علينا �أن نقبل حمبة �لآب كما علينا �أن ُنظهيِر �ملحبة 

ني ومعرتفني بف�صله. يجب على �ملوؤمنني �أن يقبلو�  له ممتنِّ

ة �حلميمة تكمن ف �لعطاء  حمبة �لآب. �إنَّ �ل�رضكة �أو �ملودَّ

و�لقبول. فلي�س لنا �رضكة مع �لآب �إلَّ بعد �أن نكون قد قبلنا 

حمبته. كيف �إًذ� نقبل حمبة �لأب هذه كي تكون لنا �رضكة 

معه؟ يوجد طريق و�حد، بالإميان. �أن نقبل حمبة �لأب يعني 

2
نا.« ا باأنه هو يحبُّ �أن نوؤمن �إمياًنا يقينيًّ

الروحية اجلديدة  الله، والطبيعة  اأولد  ر طبيعتنا: نحن  ب.  نتذكَّ

التي فينا تختلف عن الطبيعة اجل�سدية القدمية الفا�سدة 

التي ورثناها من اآدم. الذي من اجل�سد، هو ج�سدي اأي ب�رشي، 

رُوٌح«  ُهَو  الرُّوِح  ِمَن  وَامْلَْولُودُ  ُهَو  َج�َسٌد  اجْلَ�َسِد  ِمَن  »امَْلَْولُودُ 

قد  امل�سيح  اأن  يعلِّمنا  بطر�ش  الر�سول  لكنَّ   ،)6:3 )يوحنا 

اأعطانا طبيعة جديدة يف التَّبنِّي، اإذ �رشنا �رشكاء الطبيعة 

الإلهية. وكيف ذلك؟! هل اأ�سبحنا �رشكاء يف �سفات الله؟ 

طبًعا ل، لكن املق�سود هو اأننا �رشنا �رشكاء يف القدا�سة، 

اإذ يكمل الر�سول بطر�ش �رشح هذه الآية طالبًا منَّا الهرب 

Owen, John. Communion with God, p. 15.  2
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الله وال�سماء،  العامل. فنحن �رشكاء  الذي يف  الف�ساد  من 

بال�سهوة  يعي�ش  الذي  الفا�سد  العامل  هذا  �رشكاء  ول�سنا 

الله،  اأولد  نحن  اآخر،  روح  ومن  اآخر  اأب  من  نحن  واخلطية. 

وبحياتهم  وباأفكارهم  بهم  نت�سبَّه  ل  اأن  يجب  لذلك 

 

وب�سالتهم.

فمن الرائع اكت�ساف هذه احلقائق الكتابية، وهكذا عندما 

ر طبيعتنا اجلديدة يف امل�سيح. ن�سلِّي علينا اأن نتذكَّ

ر مرياثنا: من الأمور البديهية اأن يتمتَّع الإبن بالإمتيازات  ج.  نتذكَّ

التي لأبيه، اإذ غالبًا ما يكون حال الإبن نابًعا من حال الأب. 

كاأبناء  بها  �سنتمتَّع  التي  الإمتيازات  هي  ما  عنَّا؟  وماذا 

الله، يعلِّمنا الوحي، اأنه ما دام ال�سخ�ش اإبنًا فهو وارث لله 

 رُوَح اْبنِِه اإِىَل ُقلُوبُِكْم 
ُ
ْر�َسَل الله

َ
ْبنَاءٌ، اأ

َ
نَُّكْم اأ

َ
بامل�سيح. »ثُمَّ مِبَا اأ

بَا الآُب«. اإِذًا لَ�ْسَت بَْعُد َعْبًدا بَِل اْبنًا، وَاإِْن ُكْنَت 
َ
�َسارًِخا: »يَا اأ

اْبنًا َفَوارٌِث لله بِامْلَ�ِسيِح« )غالطية 4: 6 و7(. 

اأ�رشكنا  قد  الله  اأنَّ  ن�سلِّي،  عندما  ر  نتذكَّ اأن  علينا  لذلك 

اأنَّ للرب  رين  ق طلبنا ونرفِّعه متذكِّ يف مرياثه يف امل�سيح فنعمِّ

الأر�ش ومالأها امل�سكونه وكل ال�ساكنني فيها.

ر انتماءنا: اإنَّ احلديث عن النتماء يف امل�سيحية، يُخرجنا  د.  نتذكَّ

من احلدود الأر�سية والقوميات العرقية ويرتقي بنا اإىل وطن 
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رنا بهويَّتنا ال�سماوية، اإذ اأنَّ اأبانا قد وفَّر لنا هذا  اآخر، فيذكِّ

ر انتماءنا ل بد اأن نفهم  النتماء وهذه الهويَّة. وعندما نتذكَّ

اأننا ل�سنا وحيدين، فالعائلة كبرية، اإذ اإنَّ املاليني عب التاريخ 

د على  ينتمون اإىل هذه العائلة، لذلك، فكلمة »اأبانا« ت�سدِّ

اللُحمة اجلماعية بني الإخوة، فهو لي�ش اأباك مبفردك بل اأبانا 

جميًعا، لذلك قال �سلُّوا »اأبانا« اأي يف �سيغة اجلمع.

وهويَّتك  انتماءك  ر  تذكَّ الله  اإىل  �سوتك  ترفع  فعندما 

ويهبهم  اأولده  على  حنون  العائلة  هذه  ربَّ  اأنَّ  عاملًا  وعائلتك، 

العطايا اجليِّدة اأكرث من اأي اأب اأر�سي.

هذه  معاين  يف  وقيل  �سبق  ما  كل  م�س�ؤوليتنا:  ر  هـ.  نتذكَّ

رنا بامتيازات جميدة، لكن اأمام كل هذه  الكلمة املباركة ذكَّ

المتيازات واحلقوق هناك واجبات وم�سوؤوليات. فبِما اأنَّ الله 

هو اأبونا، ل بد اإذًا، اأن نطيعه، فاإذا كان على الإبن اأن يطيع 

ا اأن يطيع الآب ال�سماوي. هذا هو  اأباه الأر�سي، فبالأحرى جدًّ

الو�سع الطبيعي، فهذه العالقة تتطلَّب خ�سوًعا وطاعة، 

اأيامنا احلالية، حيث يتمرَّد الأبناء  واإذا كان الأمر مغايرًا يف 

على اأبائهم، فهذا ل يعني �سيئًا ول يغريِِّ املبداأ الذي و�سعه 

نَا 
َ
اأ ُكْنُت  َفاإِْن  �َسيَِّدهُ.  يُْكرُِم  وَاْلَعْبُد  بَاهُ 

َ
اأ يُْكرُِم  »الِْبُن  الله، 

)مالخي  َهْيبَتِي؟«  ْيَن 
َ
َفاأ �َسيًِّدا  ُكْنُت  وَاإِْن  َكرَاَمتِي؟  ْيَن 

َ
َفاأ بًا 

َ
اأ

6:1(. يطالبنا الرب باإطاعته واإكرامه، لذا ل ميكننا اأن ناأتي 
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فعندما  نطيعه.  ل  ونحن  خجل  بال  »اأبانا«  ونقول  اإليه 

ر كاأبناء واجباتنا جتاه هذا الأب  ن�رشخ »اأبانا« علينا اأن نتذكَّ

 

ال�سالح واملحب.




