عال
ق
حم ة
ي
م
ة

متى َّ
صليتم
فقولوا ...أبانا.
َف ِإ ْن

ُك ْن ُت ْم

َو َأ ْن ُت ْم

ار
َأ ْش َر ٌ

ون َأ ْن ُت ْع ُطوا َأ ْوالَ َد ُك ْم
تَ ْع ِر ُف َ
ايا
َع َط َ

َج ِّي َد ًة

َف َك ْم

ِب ْ
ال َح ِر ِّي

َأ ُب ُ
ات
او ِ
وك ُ
م الَّ ِذي ِفي َّ
الس َم َ
س َأ ُلونَ ُه
ب َخ ْي َر ٍ
َي َه ُ
ين َي ْ
ات لِ َّل ِذ َ
ّ
(متى .)11:7

هذه الكلمة «�أبانا» هي مفتاح دخولنا �إىل العر�ش الإلهي.

ِّ
متذكرين حقائق ثمينة
�إنها تدعونا للتق ُّدم �إىل الآب ال�سماوي

البنوة .فنحن ال
وكثرية� .أرادنا الرب �أن نتق َّدم �إليه على �أ�سا�س
َّ
ن�ستطيع �إال َّ �أن ن�شعر بالدفء واحلنان والطم�أنينة واالمتنان

عندما تبد�أ �صالتنا بكلمة «�أبانا».

كتب الالهوتي الكبري جون �أوين عن طبيعة ال�صالة،

ما يلي:

«�إين �أقول � َّإن ال�صالة هي هبة ومقدرة �شخ�صية �أو

هي ملكة روحية لإظهار وممار�سة الإميان واملحبة والإجالل
واملخافة كما البهجة والفرح وف�ضائل �أخرى ،وذلك بنَ ْوع من

وتو�سالت وابتهاالت
وت�رضعات
التعبري اللفظي ب�شكل طلبات
ُّ
ُّ
وت�سبيح ومتجيد و�شكر للهَ .
ف ُك ِّل
«ال تَ ْهتَ ُّموا ب َِ�ش ْيءٍَ ،ب ْل يِ
الد َعاء ِ َم َع ُّ
ال�ش ْكرِ ،لِتُ ْع َل ْم ط ِْل َباتُ ُك ْم َل َدى الله ِ»
ال�ص َالة ِ َو ُّ
َ�ش ْيء ٍ ب ِ َّ

(فيلبي .)6:4
ّ

1

ف�صلواتنا

تعتمد

يف

م�ضمونها

و�أ�سلوبها

على

ظن النا�س �أ َّن الله
موقفنا الإمياين من الله ومفهومنا له.
َّ
بعيد وهو ال يبايل مبا يح�صل للإن�سان .ظنُّوا �أنه يحتاج �إىل

عبادتنا وتقدماتنا ،ون�سوا �أ َّن �أكرث ما يحتاج �إليه الإبن هو
وجود الأب بقربه�« .أبانا» ،يا لها من كلمة نبد�أ بها �صالتنا

1

Owen, John. The Works of The Spirit - V4, p. 271.
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إحلاحا
متم�سكني باملحبة كالدافع الأول وال�سبب الأكرث � ً
ِّ
َ
َ
َ
ُ
ِ
ٍ
مبَّة �أ ْع َ
لها�« ،أ ْن ُ
آب َحتَّى ن ُ ْد َعى �أ ْوالَدَ الله!»
ظرُوا �أي َّ َة حَ َ
طانَا ال ُ

متم�سكة
(1يوحنا  .)1:3فيا لها من بداية �صالة تُرفع وهي
ِّ

بعالقة اعتماد كلِّي على َمن هو امل�س�ؤول عن وجودنا ،والوحيد
َ
العامل بجميع �أحوالنا« ،والآن يا رب �أَ ْن َ
ِّ
ت
ن
الطنيُ وَ�أ ْن َ
َ
ت �أبُونَا .ن َ ْح ُ
َ َ َ َ ُّ
ل ي َ َد ْي َ
كلُّنَا َع َم ُ
َجابِلُنَا وَ ُ
ك» (�إ�شعياء  .)8:64يف اللحظة التي ننطق

بها الكلمة «�أبانا» تبد�أ نتائج وفوائد ال�صالة بالتدفُّق علينا.
ماذا يح�صل؟

َّ
	نتذكر امتيازنا :نحن ال نتق َّدم �إىل الله ب�صفته خالقنا �أو
�أ.
فمع كون هذه امليزات الرائعة تربطنا بالله،
�إلهنا فح�سبَ ،
�إال َّ �أنَّنا نتق َّدم �إليه ب�صفة �أعمق ،و�أكرث حميميَّة ،جتعل

الرباط الذي يجمعنا به �أقوى و�أمنت� ،أال وهي �صفة الأب ُ َّوة.

فهذه احلقيقة هي مدعاة للفخر والده�شة ،كيف �أ َّن الله

القدير املتعايل والق ُّدو�س �أ�ضحى �أبانا!

أبوة
لكن �أمام هذا الواقع الكتابي يجب احلذر من تعميم � َّ

بحجة اخللق �أو املحبة �أو العناية الإلهية� ،إذ
الله على كل الب�رش،
َّ

�إ َّن للكتاب املقد�س موقفًا مغايرًا بل وم�ضادًّا لهكذا ت�صاريح،
فكلمة الله تعلِّمنا �أ َّن الله هو خالق الكل ،وال�سيد املت�سلِّط
على الكل ،لكنه لي�س �أبًا للكل ،فالله قد �أر�سل �إبنه يف ملء
�صارخا
الزمان ،لكي يفتدي اخلطاة فينالوا التَّبنِّي� ،أر�سل روح �إبنه
ً
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يا �أبا الآب .كما �أنه �سبق فعيَّنهم لأمر حم َّدد� ،أال وهو التَّبنِّي،
ب َم�سرَ َّةِ
يح لِنَفْ ِ
�سو َع المْ َ ِ
�س ِ
�سبَ َ
قف َ
�س ِهَ ،ح َ
َعيَّنَنَا لِلتَّبَنِّي بِيَ ُ
«�إِ ْذ َ
�س َ

َم ِ
�شيئَتِ ِه» (�أف�س�س  .)5:1فالكتاب وا�ضح �إذ �إ َّن الذين ينقادون
ك َّ
بروح الله فقط ،هم �أبناء الله« ،لأَ َّن ُ
وح
ين ي َ ْنقَ ادُو َن بِر ُ ِ
ل ال َّ ِذ َ
الل ِه َف�أُولَئِ َ
�ضا
ك ُه ْم �أَ ْبنَاءُ الل ِه� .إِ ْذ لمَ ْ تَ�أْ ُ
عبُودِي َّ ِة َ�أ ْي ً
وح ا ْل ُ
خذُوا ر ُ َ
َ
خ ْو ِ
آب!»
ف ب َ ْل �أَ َخذْ مُ ْ
ل ِ ْل َ
ت رُ َ
وح التَّبَنِّي ال َّ ِذي ب ِ ِه نَ�صرْ ُخُ :يَا �أبَا ال ُ

أبوة مرتبطة بالوالدة اجلديدة كما ي�رصِّح
(رومية  .)15-14 :8فال َّ
�س ْل َ
ين َقبِلُوهُ َف�أَ ْع َ
ك ُّ
يوحنا يف �إجنيله« ،وَ�أَ َّما ُ
طانًا
ل ال َّ ِذ َ
طا ُه ْم ُ
�أَ ْن ي َ ِ
�صريُوا �أَ ْوالَدَ الل ِه» (يوحنا  .)12 :1قال الرب ي�سوع للكتَبَة

والفرِّي�سني (الذين كانوا يناق�شون ال�رشيعة)�« ،أنتم من �أب هو

�إبلي�س»� ،إذًا �أوالد الله هم فقط ،املولودون من الله ثانية .و�أوَّل ما

يتميَّز به الإبن عن غريه من اخلليقة ،هو حمبة متميِّزة من الأب.
َ
�س ُه ي ُ ِ
ك ْم لأَن َّ ُ
حبُّ ُ
ك ْم
آب نَفْ َ
قال ي�سوع عن هذا االمتياز« :لأ َّن ال َ
َ
َ
ت» (يوحنا .)27:16
مونيِ وَ�آ َم ْنتُ ْم �أنيِّ ِم ْن ِع ْن ِد اللَّ ِه َخرَ ْج ُ
ق َْد �أ ْحبَ ْبتُ ُ

� َّ
أكد الر�سول بول�س يف الكثري من ر�سائله حقيقة حمبة

الأب ورفقته لنا يف رحلتنا ك�أبناء على هذه الأر�ض،
َ
�س َ
ُقلُوبِنَا
ت فيِ
كبَ ْ
«وَالرَّ َجاءُ ال َ ي ُ ْخزِي لأ َّن حَ َ
مبَّ َة الل ِه َق ِد ا ْن َ
�س المْ ُ ْع َ
ق ُد ِ
�سو َع
وح ا ْل ُ
بِالر ُّ ِ
طى لَنَا» (رومية « ،)5:5ن ِ ْع َم ُة رَبِّنَا ي َ ُ

�س َم َع َج ِم ِ
المْ َ ِ
يع ُ
ق ُد ِ
ك ْم»
وح ا ْل ُ
مبَّ ُة الل ِه ،وَ�شرَ َِك ُة الر ُّ ِ
�س ِ
يح ،وَ حَ َ
(2كورنثو�س  .)14:13فعندما ن�صلِّي ونقول �أبانا نعلن قبولنا

نعب عن �شكرنا وامتناننا له ،وحتدي ًدا لهذه
لهذا الإمتياز ،كما
رِّ
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أي�ضا يف كتابه بعنوان «ال�رشكة مع الله»،
املحبة .كتب جون �أوين � ً
ما يلي:

بد منهما �إن كنا نريد �رشكة املحبة مع
«ثم َة �أمران ال َّ
َّ

الآب .علينا �أن نقبل حمبة الآب كما علينا �أن نُ ظهِر املحبة
ممتنني ومعرتفني بف�ضله .يجب على امل�ؤمنني �أن يقبلوا
له
ِّ
املودة احلميمة تكمن يف العطاء
حمبة الآبَّ � .إن ال�رشكة �أو
َّ

والقبول .فلي�س لنا �رشكة مع الآب � َّإال بعد �أن نكون قد قبلنا

حمبته .كيف �إذً ا نقبل حمبة الأب هذه كي تكون لنا �رشكة

معه؟ يوجد طريق واحد ،بالإميان� .أن نقبل حمبة الأب يعني
يحبنا».
يقينيا ب�أنه هو
�أن ن�ؤمن �إميانً ا
ُّ
ًّ

2

َّ
	نتذكر طبيعتنا :نحن �أوالد الله ،والطبيعة الروحية اجلديدة
ب.

التي فينا تختلف عن الطبيعة اجل�سدية القدمية الفا�سدة
التي ورثناها من �آدم .الذي من اجل�سد ،هو ج�سدي �أي ب�رشي،

ح»
�س ٌد ُه َو وَالمْ َ ْولُود ُ ِم َن الر ُّ ِ
وح ُه َو رُو ٌ
�س ِد َج َ
«اَلمْ َ ْولُود ُ ِم َن الجْ َ َ
لكن الر�سول بطر�س يعلِّمنا �أن امل�سيح قد
(يوحنا ،)6:3
َّ

�أعطانا طبيعة جديدة يف التَّبنِّي� ،إذ �رصنا �رشكاء الطبيعة

الإلهية .وكيف ذلك؟! هل �أ�صبحنا �رشكاء يف �صفات الله؟

طب ًعا ال ،لكن املق�صود هو �أننا �رصنا �رشكاء يف القدا�سة،

�إذ يكمل الر�سول بطر�س �رشح هذه الآية طالبًا منَّا الهرب
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من الف�ساد الذي يف العامل .فنحن �رشكاء الله وال�سماء،
ول�سنا �رشكاء هذا العامل الفا�سد الذي يعي�ش بال�شهوة

واخلطية .نحن من �أب �آخر ومن روح �آخر ،نحن �أوالد الله،
لذلك يجب �أن ال نت�شبَّه بهم وب�أفكارهم وبحياتهم
وب�صالتهم.

فمن الرائع اكت�شاف هذه احلقائق الكتابية ،وهكذا عندما

َّ
نتذكر طبيعتنا اجلديدة يف امل�سيح.
ن�صلِّي علينا �أن

َّ
	نتذكر مرياثنا :من الأمور البديهية �أن يتمتَّع الإبن بالإمتيازات
ج.
التي لأبيه� ،إذ غالبًا ما يكون حال الإبن ناب ًعا من حال الأب.
وماذا عنَّا؟ ما هي الإمتيازات التي �سنتمتَّع بها ك�أبناء

الله ،يعلِّمنا الوحي� ،أنه ما دام ال�شخ�ص �إبنًا فهو وارث لله
َ
بامل�سيح« .ث ُم بمِ ا �أَن َّ ُ َ
�س َ
وح ْابنِ ِه �إِلىَ ُقلُوب ِ ُ
ك ْم
ل
الله ر ُ َ
َّ َ
ك ْم �أ ْبنَاءٌ� ،أ ْر َ
ُ
�صار ًِخا« :يَا �أَبَا
َ

ِث لله
ا ْبنًا ف ََوار ٌ

ت ب َ ْع ُد َع ْب ًدا بَلِ ا ْبنًا ،وَ�إ ِْن ُ
ت
ك ْن َ
�س َ
آب»� .إِذًا ل َ ْ
ال ُ
بِالمْ َ ِ
يح» (غالطية  6 :4و.)7
�س ِ

َّ
نتذكر عندما ن�صلِّي� ،أ َّن الله قد �أ�رشكنا
لذلك علينا �أن
ِّ
متذكرين �أ َّن للرب
فنعمق طلبنا ونرفِّعه
يف مرياثه يف امل�سيح
ِّ

الأر�ض وملأها امل�سكونه وكل ال�ساكنني فيها.

َّ
	نتذكر انتماءنا� :إ َّن احلديث عن االنتماء يف امل�سيحية ،يُخرجنا
د.

من احلدود الأر�ضية والقوميات العرقية ويرتقي بنا �إىل وطن
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ِّ
فيذكرنا بهويَّتنا ال�سماوية� ،إذ �أ َّن �أبانا قد وفَّر لنا هذا
�آخر،
َّ
نتذكر انتماءنا ال بد �أن نفهم
االنتماء وهذه الهويَّة .وعندما

�أننا ل�سنا وحيدين ،فالعائلة كبرية� ،إذ �إ َّن املاليني عرب التاريخ

ينتمون �إىل هذه العائلة ،لذلك ،فكلمة «�أبانا» ت�ش ِّدد على

اللُحمة اجلماعية بني الإخوة ،فهو لي�س �أباك مبفردك بل �أبانا

جمي ًعا ،لذلك قال �صلُّوا «�أبانا» �أي يف �صيغة اجلمع.

َّ
تذكر انتماءك وهويَّتك
فعندما ترفع �صوتك �إىل الله
رب هذه العائلة حنون على �أوالده ويهبهم
وعائلتك ،عاملًا �أ َّن َّ
العطايا اجليِّدة �أكرث من �أي �أب �أر�ضي.

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

الكلمة املباركة َّ
ذكرنا بامتيازات جميدة ،لكن �أمام كل هذه
االمتيازات واحلقوق هناك واجبات وم�س�ؤوليات .فبِما �أ َّن الله

هو �أبونا ،ال بد �إذًا� ،أن نطيعه ،ف�إذا كان على الإبن �أن يطيع

�أباه الأر�ضي ،فبالأحرى ج ًّدا �أن يطيع الآب ال�سماوي .هذا هو

الو�ضع الطبيعي ،فهذه العالقة تتطلَّب خ�ضو ًعا وطاعة،

و�إذا كان الأمر مغايرًا يف �أيامنا احلالية ،حيث يتمرَّد الأبناء
يغي املبد�أ الذي و�ضعه
على �أبائهم ،فهذا ال يعني �شيئًا وال ِرِّ
َ
�سيِّ َدهَُ .ف�إ ِْن ُ
ت �أَنَا
ك ْن ُ
الله« ،اال ِ ْب ُ
ن ي ُ ْكرِ ُم �أبَاهُ وَا ْل َع ْب ُد ي ُ ْكرِ ُم َ
�أَبًا َف َ�أ ْي َن َكرَا َمتِي؟ وَ�إ ِْن ُ
�سيِّ ًدا َف�أَ ْي َن َه ْيبَتِي؟» (مالخي
ك ْن ُ
ت َ

 .)6:1يطالبنا الرب ب�إطاعته و�إكرامه ،لذا ال ميكننا �أن ن�أتي
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�إليه ونقول «�أبانا» بال خجل ونحن ال نطيعه .فعندما

َّ
نتذكر ك�أبناء واجباتنا جتاه هذا الأب
ن�رصخ «�أبانا» علينا �أن
ال�صالح واملحب.
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