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السؤال

أستاذ غالي :ليه لم نرى الرب يسوع في العهد الجديد بيصلي لألقنوم الثاني الروح القدس مثل ما كان
يصلى القنوم االب؟

الرد

باختصار شديد في البداية اإلجابة ألن االنسان يسوع يصلي هلل بالروح القدس
وبالطبع في هذا الملف ال أتكلم عن ال هوت الرب يسوع المسيح بل االنسان يسوع الذي شابهنا في كل
شيء بال خطية والذي هو ادم األخير الممثل للطبيعة البشرية
ولن أتكلم عن ان كيف ان الرب يسوع هللا الظاهر في الجسد الن هذا شرحته في
الب ؟
الرد علي لماذا صلي يسوع المسيح ل ّ
وشرحت امر مهم سابقا في ملف
اسم ولقب االب في العهد الجديد
ووضحت فيه ان أسم االب هو يستخدم عدة استخدامات في العهد الجديد
أحدهم وهو المشهور وهو تمييز أقنومي ألقنوم االب في الثالوث عندما تتكلم االعداد عن تمايز األقاليم
في ذات هللا الواحد
إنجيل متى 19 :28
ِ
ِ
وح اْل ُق ُد ِ
س.
الر ِ
االب ِن َو ُّ
ُم ِم َو َع ِّم ُد ُ
َفا ْذ َه ُبوا َوَتْلم ُذوا َجم َ
اسمِ اآلب َو ْ
وه ْم ِب ْ
يع األ َ
واعداد كثيرة كما شرحت في ملف
الثالوث في العهد الجديد

وأيضا في
هل أطلق على االبن والروح القدس هللا االبن وهللا الروح القدس مثلما أطلق هللا االب
ولكن هناك استخدام اخر وهو ال يقصد به اقنوم االب ولكن هو اسم هلل فقط بدون تمييز القنوم فيه وهذا
االستخدام يقصد فيه اظهار عالقة بين هللا كاَب للبشر خالئقه وابناؤه وفيه ال يلغي انه اقنوم االب ولكن
هو ليس اقنوم االب فقط فهو هللا الشامل هللا الكلي العلي أي ايلوهيم ولكن في اظهار محبته االبوية
وفي هذا االستخدام يلقب به هللا ككل بأقانيمه (االب واالبن والروح القدس) أي الجوهر اإللهي الكامل
باقانيمه باسم ا َالب كاهلل االب المحب للبشر
وارجوا الرجوع الي ملف
هل اضاع المسيحيين اسم الههم مثلما اضاعه اليهود ؟
فلقب االب أحيانا يستخدم في العهد الجديد كمرادف للقب هللا الشامل العالن المحبة االبوية وليس فقط
بمعنى اقنوم االب مثلما نجد لقب الرب يسوع المسيح يستخدم مرادفا للقب هللا وهذ اشرت اليه في ملف
هل لقب يسوع المسيح بلقب هللا ثيؤس الذي هو ايلوهيم ؟
قال المسيح من رأى فقد رآنى اآلب
أنجيل يوحنا 14
ِ
اآلب َوَك َفاَنا».
ال َل ُه فيُلُّب ُ
سَ« :يا َسِّي ُد ،أ َِرَنا َ
َ 8ق َ
َّ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ول
ال َل ُه َي ُسو ُ
اآلبَ ،ف َك ْي َ
ع« :أََنا َم َع ُك ْم َزَماًنا هذه ُم َّدتُ ُه َوَل ْم َت ْع ِرْفني َيا فيُلُّب ُ
س! اَلذي َرآني َفَق ْد َأرَى َ
ف َت ُق ُ
َ 9ق َ

اآلب؟
أَ ْن َت :أ َِرَنا َ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
الم َّال ِذي أ َ ِ
ِ
ِ
 10أََل ْس َت ُت ْؤ ِم ُن أَِّني أََنا ِفي ِ
اآلب
ُكّل ُم ُك ْم ِبه َل ْس ُت أ ََت َكل ُم ِبه م ْن َن ْفسي ،لك َّن َ
اآلب َو َ
اآلب ف َّي؟ اْل َك َ ُ
اْلح َّ ِ
ال.
ال ف َّي ُه َو َي ْع َم ُل األ ْ
َ
َع َم َ
ِ
َعم ِ
َّ ِ ِ ِ ِ
َ 11ص ِّد ُقوِني أَِّني ِفي ِ
ال َن ْف ِس َها.
اآلب َو َ
اآلب ف َّيَ ،وإِال َف َص ّد ُقوني ل َسَبب األ ْ َ
لو ندقق في هذا العدد نجد شيء هام وهو هنا ال يتكلم ان من رأي المسيح (تجسد القنوم االبن) فقد رأي
اقنوم االب ولكن هو رأى هللا االب بكامله بما فيه اقنوم االب واالبن والروح القدس فاقنوم االب مشمل في
تعبير االَب ولكنه ليس اقنوم االب فقط بل كل الالهوت.
فالمسيح حين أقام موتى كان يعلن إرادة هللا اآلب المحب في أن يعطينا حياة ألنه ابونا وحين فتح أعين
لب رأينا محبة هللا الذي
ص َ
عميان كان يعلن إرادة األب أن تكون لنا بصيرة روحية بها نراه وهكذا .وحين ُ
بذل ابنه الوحيد عنا وحين تجسد وقبل اإلهانة رأينا تواضعه العجيب .إذًا جاء اإلبن يحمل طبيعتنا لكى
يدخل بنا إلى المعرفة اإللهية االبوية .حملنا فيه حتى نقدر أن نعاين ما ال ُيرى وُندرك ما ال ُيدرك .وليس
هناك سوى طريق واحد لندرك به هللا االب بمحبته االبوية ونتعرف عليه ،وهذا الطريق هو اإلتحاد باإلبن.
وعدد اخر يظهر فيه المسيح هذا المعنى جدا وهو
انجيل يوحنا 8
اكم َل ُك ْن ُتم ُت ِحُّبوَن ِني ،ألَِّني َخرجت ِمن ِقب ِل ِ
هللا وأ ََتي ُت .ألَِّني َلم ِ
آت ِم ْن
ال َل ُه ْم َي ُسو ُ
عَ« :ل ْو َك َ
َ ْ
َُْ ْ َ
ْ
ْ
هللا أََب ُ ْ
ان ُ
َ 42فَق َ
اك أَْر َسَل ِني.
َن ْف ِسيَ ،ب ْل َذ َ

هللا اباكم ال يتكلم عن اقنوم االب فقط ولكن يتكلم عن هللا االب الشامل بصفته االبوية فهو االب واألب
والروح القدس هللا الواحد االب بمحبته االبوية
وهذا نجده في بعض االعداد كمترادفات فعال
إنجيل يوحنا :16
َن اآلب َن ْفسه ي ِحُّب ُكم ،أل ََّن ُكم َقد أَحبب ُتموِني ،وآم ْن ُتم أَِّني ِمن ِع ْن ِد ِ
هللا َخَر ْج ُت.
ْ
َ َ ْ
 27أل َّ َ َ ُ ُ ْ
ْ ْ ْ َْ ُ
اآلبَ ،وَق ْد أ ََت ْي ُت ِإَلى اْل َعاَلمَِ ،وأ َْي ًضا أَ ْتُر ُك اْل َعاَلم َوأَ ْذ َه ُب ِإَلى ِ
َ 28خَر ْج ُت ِم ْن ِع ْن ِد ِ
اآلب».
َ

رسالة يوحنا الرسول األولى 1 :3
ِ ِ
َج ِل ه َذا َال َي ْع ِرُفَنا اْل َعاَل ُم ،ألَ َّن ُه َال َي ْع ِرُف ُه.
َع َ
اآلب َح َّتى ُن ْد َعى أ َْو َال َد هللا! م ْن أ ْ
اُْنظُُروا أََّي َة َم َحَّب ٍة أ ْ
طاَنا ُ
فاالبوة صفة هلل وليس اقنوم االب فقط بل هلل بثالوثه بما فيه االب بالطبع فاهلل هو ابونا السماوي ليس
فقط اقنوم واحد ولكن بمعنى هللا الذي يحبنا محبة ابوية مثلما قال
إنجيل متى 16 :5
السماو ِ
اس ،لِ َكي يروا أَعماَل ُكم اْلحسَنةَ ،ويم ِج ُدوا أَب ُ ِ ِ
ِ
الن ِ
ام َّ
ات.
ورُك ْم َ
َُ َ ّ
اك ُم َّالذي في َّ َ َ
َ
ئ ُن ُ
َفْل ُيض ْ
ْ ََ ْ ْ َ ُ َ َ
هك َذا قُ َّد َ

إنجيل متى 48 :5

ِ
ات هو َك ِ
ِِ
امل.
ين َك َما أ َّ
اك ُم َّال ِذي ِفي َّ
َن أََب ُ
َف ُكوُنوا أَ ْن ُت ْم َكامل َ
الس َم َاو ُ َ

إنجيل متى 14 :6
َفِإَّن ُه ِإ ْن َغ َفْرُت ْم لِ َّلن ِ
ِي.
الس َماو ُّ
وك ُم َّ
اس َز َال ِت ِه ْمَ ،ي ْغ ِفْر َل ُك ْم أ َْي ًضا أ َُب ُ
وقدمت اعداد كثيرة مماثلة مع شرح في
اسم ولقب االب في العهد الجديد
اكم َل ُك ْن ُتم ُت ِحُّبوَن ِني ،ألَِّني َخرجت ِمن ِقب ِل ِ
هللا وأ ََتيت .ألَِّني َلم ِ
آت ِم ْن
َ ُْ
ال َل ُه ْم َي ُسو ُ
عَ« :ل ْو َك َ
َُْ ْ َ
ْ
ْ
هللا أََب ُ ْ
ان ُ
َفَق َ
اك أَْر َسَل ِني.
َن ْف ِسيَ ،ب ْل َذ َ
مع مالحظة ان ال افصل بين األقاليم بالطبع وأيضا ال افصل بين لقب االب كأقنوم يمثل الوجود وابونا
السماوي كاهلل الشامل ولكن فقط أوضح ان لقب ا َالب أحيانا وابانا وابيكم وابوكم هو يستخدم للتعبير على
هللا ككل كتوضيح لصفة المحبة االبوية في هللا (بثالوثه االب واالبن والروح القدس)
وبسبب التبني نصرخ هلل االبوي يا أبا االب
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 15 :8
ِإ ْذ َلم َت ْأ ُخ ُذوا روح اْلعب ِ ِ
َخ ْذ ُتم روح َّ ِ َّ ِ ِ
ِ ِ
اآلب».
ودَّية أ َْي ًضا لْل َخ ْوفَ ،ب ْل أ َ ْ ُ َ
ُ َ ُُ
التَبّني الذي ِبه َن ْصُر ُخَ« :يا أََبا ُ
ْ
بل الروح القدس لقب أيضا بروح ابيكم

إنجيل متى 20 :10
ِِ
يك ْم.
يك ُم َّال ِذي َي َت َكَّل ُم ِف ُ
وح أَ ِب ُ
أل ْ
َن َل ْس ُت ْم أَ ْن ُت ُم اْل ُم َت َكّلم َ
ين َب ْل ُر ُ
ولهذا نحن عندما نصلي ال نصلي لالب فقط كأقنوم واحد ولكن نصلي هلل االب فهو هللا الشامل بمحبته
االبوية ولهذا نقول ابانا الذي في السماوات
إنجيل متى 9 :6
السماو ِ
َّ ِ ِ
ات ،لَِي َتَق َّد ِ
اس ُم َك.
« َف َصُّلوا أَ ْن ُت ْم َ
هك َذا :أََباَنا الذي في َّ َ َ
س ْ
لهذا االنسان يسوع الذي يمثل الطبيعة البشرية أوال يصلي البونا السماوي أي الهنا المحب وأيضا يصلي
هلل بالروح القدس وهذا ما علمه لنا فيقول الكتاب
رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 3 :3
ِ
يح َي ُسو َعَ ،و َال َن َّت ِك ُل َعَلى اْل َج َس ِد.
وحَ ،وَن ْف َت ِخُر ِفي اْل َم ِس ِ
الر ِ
هللا ِب ُّ
انَّ ،الذ َ
أل ََّنَنا َن ْح ُن اْل ِخ َت َ
ين َن ْع ُب ُد َ
وهذه قاله الرب يسوع بنفسه
انجيل يوحنا 23 :4
ِ ِ
اج ُدو َن اْلح ِق ِ
يقُّيو َن َي ْس ُج ُدو َن لِ ِ
الس ِ
اآلب
وح َواْل َح ِّق ،أل َّ
الر ِ
آلب ِب ُّ
ين َّ
اآلنِ ،ح َ
اعةَ ،و ِه َي َ
َ
َولك ْن َتأْتي َس َ
َن َ
الس ِ ِ
ين َل ُه.
َ
هؤ َال ِء َّ
طالِب ِم ْث َل ُ
اجد َ
فحتى االنسان يسوع الممثل للبشرية في انسانيته يصلي لالب بالروح القدس

إنجيل يوحنا 26 :14
َّ ِ
اس ِميَ ،ف ُه َو ُي َعِّل ُم ُك ْم ُك َّل َشي ٍءَ ،وُي َذ ِّكُرُك ْم ِب ُك ِّل َما
َما اْل ُم َع ّزِيُّ ،
َوأ َّ
الر ُ
وح اْل ُق ُد ُ
س ،الذي َس ُيْرِسُل ُه ُ
اآلب ِب ْ
ْ
ُقْل ُت ُه َل ُك ْم.
فهذا للتمييز االقنومي ولكن ليس ال تدر وال تجزيء
ولهذا بصالة المسيح علمنا اننا أيضا اما نصلي لالب واالبن والروح القدس اله واحد او نصلي لالب
باالبن في الروح القدس
رسالة يهوذا 1
 : 20و اما انتم ايها االحباء فابنوا انفسكم على ايمانكم االقدس مصلين في الروح القدس
 : 21و احفظوا انفسكم في محبة هللا منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة االبدية
وحتى داود قال بالروح وليس للروح
إنجيل مرقس 36 :12
الر ُّب لِربِي :اج ِلس ع ْن ي ِم ِ
وح اْل ُق ُد ِ
اء َك َم ْو ِطًًا
أل َّ
الر ِ
ال ِب ُّ
ينيَ ،ح َّتى أ َ
َض َع أ ْ
ال َّ َ ّ
ْ ْ َ َ
َع َد َ
سَ :ق َ
َن َد ُاوَد َن ْف َس ُه َق َ
لَِق َد َم ْي َك.
ونفس االمر اقنوم االبن نصلي لالب واالبن والروح القدس او نصلي لالب باسم االبن
إنجيل يوحنا 16 :15

ِ
ِ
ِ
ِ
اآلب ُك َّل َما
اخ َتْرتُ ُموِني َب ْل أََنا ْ
س أَ ْنتُ ُم ْ
َل ْي َ
وم َث َمُرُك ْم ،ل َك ْي ُي ْعطَي ُك ُم ُ
اخ َتْرتُ ُك ْمَ ،وأَ َق ْمتُ ُك ْم ل َت ْذ َه ُبوا َوَتأْتُوا ب َث َم ٍرَ ،وَي ُد َ
اس ِمي.
َ
طَل ْب ُت ْم ِب ْ
فنحن نصلي لالب واألبن والروح القدس او نصلي لالب باالبن في الروح القدس ونصلي البونا السماوي
وهو الهنا كاب .وهذا ما علمه لنا الرب يسوع بان كان يقول ابانا
فاإلنسان يسوع الذي كان يعلمنا كيف نصلي بالروح والحق وأيضا يمثل البشرية فيه ألنه ليس إله كامل
فقط ولكن أيضا انسان كامل ولهذا يصلي لالب بالروح القدس ويصلي ألبونا السماوي الهنا الواحد بثالوثه.

والمجد هلل دائما

