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فقولوا...  يتم  صلَّ متى 

 

َفَقاَل ِلي اْلَمِلُك: َماَذا َطاِلٌب َأْنَت؟ 

َماء  ْيُت ِإَلى ِإَلِه السَّ َفَصلَّ

)نحميا 4:2(.

الذي في السماوات.
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ر  ه اأفكارنا اإىل الرب ونتذكَّ عندما ن�صلِّي ينبغي لنا اأن نوجِّ

اأنه موجود يف ال�صماء. فعلى الرغم من اأنه موجود يف كل مكان، 

اأنه يف  اأوَّالً  ر 
اأن نتذكَّ اإذ هو كلِّي احل�صور، علينا عندما ن�صلِّي 

ن احلقائق التالية: ال�صماء، وذلك لكي نتيقَّ

�أ.  اإنَّ اأبانا ال�صماوي هو االإله االأ�صمى: اإنه غري حمدود، وهو ال 

ل ولي�س عر�صة للظروف واالأحداث كاالإن�صان.  يتغريَّ وال يتبدَّ

طبيعته  عن  الناجتة  االإن�صان  بها  يتَّ�صف  التي  فاالأمور 

اإليه  نلتجئ  عندما  لذلك  الله.  عند  واردة  غري  وحمدوديته 

ومرتفع  ويت�صامى  ا  جدًّ عاٍل  اأنه  ر  نتذكَّ اأن  علينا  بال�صالة 

الذي  »اأبانا  له،  فنقول  وف�صاده،  العامل  �رشور  جميع  فوق 

ا اإلهنا فهو  يف ال�صماوات«. كل ما يف هذه االأر�س زائل اأمَّ

َمِ. َفْوَق 
ُ
اإىل االأبد �صاكن يف االأعايل، »الرَّبُّ َعاٍل َفْوَق ُكلِّ االأ

َعايِل« 
َ
اِكِن يِف االأ ُدهُ. َمْن ِمْثُل الرَّبِّ اإِلَِهنَا ال�صَّ َماوَاِت َمْ ال�صَّ

)املزمور 4:113 و5(.

رغم ذلك ورغم اأنه يبقى دائًما واأبًدا عاليًا يف ال�صماء، فهو 

امْلُْرتَِفُع   
ُّ
اْلَعلِي َقاَل  َهَكَذا  نَُّه 

َ
»الأ يدعونه،  الذين  كل  من  قريب 

�ْصُكُن 
َ
�ِس اأ و�ُس ا�ْصُمُه: »يِف امْلَْو�ِصِع امْلُْرتَِفِع امْلَُقدَّ بَِد اْلُقدُّ

َ
�َصاِكُن االأ

 
َ
ْحيِي

ُ
واَلأ امْلُتََوا�ِصِعنَي  رُوَح   

َ
ْحيِي

ُ
الأ الرُّوِح  وَامْلُتََوا�ِصِع  امْلُْن�َصِحِق  وََمَع 

نَُّه َعْن ُكلِّ وَاِحٍد ِمنَّا 
َ
َقْلَب امْلُْن�َصِحِقنَي« )اإ�صعياء 15:57(، و»َمَع اأ

لَْي�َس بَِعيًدا« )اأعمال الر�صل27:17(.
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اأخلى الرب ي�صوع نف�صه ونزل اإىل عاملنا واأكمل عمل الفداء، 

�َصِعَد  َحٌد 
َ
اأ »وَلَْي�َس  االأبدي،  م�صكنه  عن  يوًما  يتخلَّ  مل  لكنه 

َماِء اْبُن االإِْن�َصاِن الَِّذي ُهَو يِف  اإِالَّ الَِّذي نَزََل ِمَن ال�صَّ َماِء  اإِىَل ال�صَّ

َماِء« )يوحنا 13:3(. اإذًا نحن ن�صلِّي ملَن هو اأ�صمى واأعلى من  ال�صَّ

كل الب�رش ومن كل م�صاكلهم وخطاياهم، وملَن هو �صاكن يف نور 

ان هذه االأر�س املظلمة.  يحتاج اإليه جميع �صكَّ

، فهو  ب.  اإنَّ اأبانا ال�صماوي هو االإله االأقدر: هو اأقوى من الكلِّ

اأمر.  عليه  يع�رش  وال  وجلربوته،  لقوته  حد  وال  القدرة،  كلِّي 

يخربنا املزمور 93 اأنَّ الرب لب�س القدرة واإئتزر بها، واأنَّ كر�صيه 

هذا  قوة يف  كلَّ  تفوق  اإلهنا  قدرة  اإنَّ  الِقَدم.  منذ  مثبَّتة 

َماوَاِت ثَبََّت  العامل، ال بل جميعها تخ�صع له، »اَلرَّبُّ يِف ال�صَّ

ُكْر�ِصيَُّه وََمْلََكتُُه َعلَى اْلُكلِّ تَ�ُصودُ« )املزمور 19:103(.

ال يوجد ما يَعَجز اأبونا الذي يف ال�صموات اأن ي�صنعه، »اإِنَّ 

يوجد  وال   ،)3:115 )املزمور  �َصاَء �َصنََع«  ُكلََّما  َماِء.  ال�صَّ يِف  اإِلََهنَا 

ه، »ُكلَّ  مكان يعجز اأن يعمل فيه، ولي�س من قوة قادرة على اأن حتدَّ

ْر�ِس يِف اْلبَِحارِ ويَِف ُكلِّ 
َ
َماوَاِت ويَِف االأ َما �َصاَء الرَّبُّ �َصنََع يِف ال�صَّ

َء 
ْ
ْر�ِس َكالَ �َصي

َ
اِن االأ اللَُّجِج« )املزمور 6:135(، »وَُح�ِصبَْت َجِميُع �ُصكَّ

ْر�ِس واَلَ يُوَجُد 
َ
اِن االأ َماِء وَ�ُصكَّ وَُهَو يَْفَعُل َكَما يَ�َصاءُ يِف ُجْنِد ال�صَّ

ْو يَُقوُل لَُه: َماذَا تَْفَعُل؟« )دانيال 35:4(.
َ
َمْن َيْنَُع يََدهُ اأ
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م�صاعدتنا  على  قادر  �صخ�س  اإىل  نلتجئ  اأن  جميل  اأمرٌ 

اأبانا. فلو كان هذا ال�صخ�س يحبُّنا ويريد  وال �صيَّما اإذا كان هو 

لن  ة  اخلريِّ واإرادته  املعلنة  فمحبته  قادر،  غري  ولكنه  م�صاعدتنا 

اأبينا  اإىل  نلتجىء  عندما  خمتلف  االأمر  لكن  �صيئًا،  ينفعاننا 

ال�صماوي القادر اأن يفعل اأكرث ما نطلب اأو نفتكر. 

ج.  اإنَّ اأبانا ال�صماوي هو االإله الكلِّي ال�صلطان وال�صيادة: هو ال 

نَّنَا بِِه نَْحيَا وَنَتََحرَُّك وَنُوَجُد« 
َ
يقف على احلياد وال يتفرَّج، »الأ

)اأعمال الر�صل 28:17(، وال ياأخذ موقًفا �صلبيًّا جتاه الب�رش بل 

هو مت�صلِّط و�صيِّد ويعمل ما يح�صن يف عينيه الأن الكل 

بَِد« 
َ
�ْصيَاِء. لَُه امْلَْجُد اإِىَل االأ

َ
نَّ ِمْنُه وَبِِه وَلَُه ُكلَّ االأ

َ
يعمل باأمره، »الأ

)رومية 36:11(. نفهم من هذا اأنَّ كل �صيء هو من م�صدر 

واحد )منه( كما نفهم اأنَّ كل �صيء يتحرَّك بقوة �صخ�س 

واحد )به( واأنَّ كل �صيء له �صبب واحد )الأجله(. فيمكنك 

باأن  وال�صيادة  ال�صلطان  له  اإذ  بثقة  االأب  اإىل هذا  الذهاب 

ل ويخلِّ�س عائلتك واأ�صدقاءك وجريانك...، الكل يعمل  يتدخَّ

)مراثي  ُمْر؟« 
ْ
يَاأ مَلْ  وَالرَّبُّ  َفيَُكوَن  يَُقوُل  الَِّذي  ذَا  »َمْن  باأمره، 

اإرميا 37:3(.

ما مدى ت�صلُّط الله على االأر�س واالأم؟ اأين حرِّية االإن�صان 

بوجه  يقفوا  اأن  يقدرون  واالأ�رشار منهم؟ هل  امللوك  وخ�صو�ًصا 

م�صيئة الرب؟ بعد خربة طويلة �صلَّى داود هذه الكلمات، »لََك يَا 
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نَّ لََك ُكلَّ َما يِف 
َ
رَبُّ اْلَعَظَمُة وَاجْلرََبُوُت وَاجْلاَلَُل وَاْلبََهاءُ وَامْلَْجُد، الأ

�ًصا َعلَى اجْلَِميِع. 
ْ
ْر�ِس. لََك يَا رَبُّ امْلُْلُك، وََقِد اْرتََفْعَت رَاأ

َ
َماِء وَاالأ ال�صَّ

ْنَت تَتَ�َصلَُّط َعلَى اجْلَِميِع« )1اأخبار 
َ
وَاْلِغنَى وَاْلَكرَاَمُة ِمْن لَُدْنَك، وَاأ

االأيام 11:29 و12(. 

ذكر عنهم  الذين  املتمرِّدين  جتاه  الرب  ردَّة فعل  كانت  ماذا 

اِكُن  »اَل�صَّ الكتاب،  يقول  وارجتف؟  خاف  هل  الثاين؟  املزمور  يف 

يَتََكلَُّم  ِحينَئٍِذ  بِِهْم.  يَ�ْصتَْهزُِئ  الرَّبُّ  َحُك.  يَ�صْ َماوَاِت  ال�صَّ يِف 

َعلَْيِهْم بَِغ�َصبِِه وَيَْرُجُفُهْم بَِغْيِظِه« )املزمور 4:2(. ي�صحك الرب 

واأقدر،  اأ�صمى  هو  ال�صماوات  يف  الذي  اأبانا  اإنَّ  بهم.  وي�صتهزئ 

مت�صلِّط و�صابط للكل، ي�صحك على جميع َمن يحاول مقاومته 

اأو االإ�صتقالل عن �صيادته و�صلطانه.

فعندما جنمع هاتني العبارتني »اأبانا« و»الذي يف ال�صموات«، 

حقيقة  لنا  وتتَّ�صح  ارتباطهما،  مدى  نرى  ندر�صهما  وعندما 

ورجاء  بالدخول  ثقة  لله  اأوالد  نحن  لنا  اأْن  وهي  جوهرية 

ا وقديرًا وكبريًا ومت�صلًِّطا،  بالو�صول. اإن كان هذا االإله عاليًا جدًّ

يعطينا  اأبانا  فكونه  االأمور.  دت  لتعقَّ »اأبانا«  يكن  مل  ولكنه 

عنَّا،  يتخلَّى  لن  اأنه  نني  متيقِّ اإليه،  م  للتقدُّ والثقة  الطماأنينة 

اْبنِِه  َعلَى  يُ�ْصِفْق  مَلْ  »اَلَِّذي  �صيء،  ي�صوع كل  مع  �صيهبنا  بل 

ٍء؟« 
ْ
ْي�ًصا َمَعُه ُكلَّ �َصي

َ
ْجَمِعنَي َكْيَف الَ يََهبُنَا اأ

َ
ْجلِنَا اأ

َ
بَْل بََذلَُه الأ

 

)رومية 32:8(.
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قد نخاف من �صخ�س قوي مت�صلِّط لكن هذا اخلوف �رشعان 

ْم  د اإذا كان هذا ال�صخ�س هو اأبونا احلنون املحب. »َفْلنَتََقدَّ ما يتبدَّ

يِف  َعْونًا  نِْعَمًة  وجََنَِد  رَْحَمًة  نَنَاَل   
ْ
لَِكي النِّْعَمِة  َعْر�ِس  اإِىَل  بِثَِقٍة 

ِحينِِه« )عربانيني 16:4(. 

كتب يوحنا بنيان يف كتاب عنوانه »ال�صالة« عن مفهومه 

ملعنى عر�س النعمة:

»عر�ش النعمة هذا هو طبيعة ي�سوع امل�سيح الإن�سان 

الكامل اأو هو قلب ي�سوع امل�سيح ونف�سه حيث يجل�س وي�رس 

الله اإىل الأبد يف عالقة املحبة باملوؤمنني به. لأنَّ كل ما عمله 

ته عندما كان على هذه الأر�س اإمنا  امل�سيح يف ج�سد ب�رسيَّ

ْجَعُل مِْفَتاَح َبْيِت 
َ
عمله من اأجلهم لي�ساحلهم مع الآب. »َواأ

َفَيْفَتُح َوَلْي�سَ َمْن ُيْغلُِق َوُيْغلُِق َوَلْي�سَ َمْن  َداُوَد َعَلى َكتِفِهِ 

دٍ لَِبْيِت  منِيٍ َوَيُكوُن ُكْر�ِسيَّ َمْ
َ
ُتُه َوَتًدا يِف َمْو�ِسعٍ اأ َثبِّ

ُ
َيْفَتُح. َواأ

بِيهِ« )اإ�سعياء 22:22(. كر�سي مد بيت اأبيه اأي اأنهم ياأتون 
َ
اأ

واأبًدا  دائًما  ال�سبب فهم  ولهذا  اأبيهم  بيت  اإىل  بوا�سطته 

اللَه  نَّ  اإِ ْي 
َ
»اأ اآخر،  اأو كما يقول الوحي يف مكان  يجدونه. 

ا اْلَعاَلَ لَِنْف�ِسهِ، َغْيَ َحا�ِسٍب َلُهْم  احِلً �ِسيِح ُم�سَ َكاَن يِف امْلَ

ةِ« )2كورونثو�س 19:5(.  احَلَ �سَ َخَطاَياُهْم، َوَوا�ِسًعا فِيَنا َكلَِمَة امْلُ

للم�سيح  الإن�سانية  الطبيعة  اأهملنا  اأو  جانًبا  و�سعنا  فاإن 

فلي�س باإمكاننا اأن جند اأي عر�س للنعمة على الأر�س اأو يف 

 . ة َمن يرتاح الله فيه وُي�رسُّ ال�سماء، اإذ عندها ل يبقى ثمَّ
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1
ِْرُت« )متى 17:3(. ذِي بِهِ �رسُ بِيُب الَّ »...َهَذا ُهَو اْبنِي احْلَ

ال�صاكن  املتعايل  االإله  نف�صه  هو  تبنَّاين،  الذي  االإله  هذا 

يف ال�صموات، والذي يهبني ثقة ورجاء بالو�صول اإليه، اإذ اإنَّ يف 

اإليه نهاية  اأن نذهب  اأبناءه،  لنا، نحن  بدَّ  بيته منازل كثرية، وال 

املطاف.

يجب اأن ال نرتبك ونحتار كما فعل فيلبُّ�س، اإذ على الرغم 

ة طويلة، قال له، »اأرِنا االآب وكفانا.« وال  من معيَّته للم�صيح مدَّ

نحاول اأن نبحث عن هذا االآب بهذه الطريقة، الأنَّ الربَّ ي�صوع هو، 

ح لنا  الله الذي ظهر يف اجل�صد. وهو َمن قرَّب لنا امل�صافة وو�صَّ

هويَّته، اإذ قال لفيلبُّ�س »َمن راآين فقد راأى االآب«. اإنه وحده ر�صم 

الب�صري يف  جوهر االآب و�صورته غري املنظورة، وكما كتب يوحنا 

ِن  . ااَلِْبُن اْلَوِحيُد الَِّذي ُهَو يِف ِح�صْ َحٌد َقطُّ
َ
اأ اإجنيله، »اَللَُّه مَلْ يَرَهُ 

َ« )يوحنا 18:1(.  االآِب ُهَو َخربَّ

اأبانا ال�صماوي االأ�صمى واالأقدر واملت�صّلط يف �صمائه العالية، 

االأعظم من اجلميع، قريب جًدا بامل�صيح ي�صوع عندما ندعوه.

Bunyan, John. Prayer, p. 74.  1




