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فقولوا...

الذي في السماوات.
ال لِ ي ْال َم ِل ُ
كَ :م َ
َف َق َ
ت؟
اذا َطالِ ٌ
ب َأ ْن َ

الس َماء
َف َص َّل ْي ُت ِإلَ ى ِإلَ ِه َّ
(نحميا .)4:2

َّ
ونتذكر
نوجه �أفكارنا �إىل الرب
عندما ن�صلِّي ينبغي لنا �أن
ِّ

�أنه موجود يف ال�سماء .فعلى الرغم من �أنه موجود يف كل مكان،
َّ
نتذكر �أوَّال ً �أنه يف
�إذ هو كلِّي احل�ضور ،علينا عندما ن�صلِّي �أن
ال�سماء ،وذلك لكي نتيقَّن احلقائق التالية:

�أ�	.إ َّن �أبانا ال�سماوي هو الإله الأ�سمى� :إنه غري حمدود ،وهو ال
يتغيرَّ وال يتب َّدل ولي�س عر�ضة للظروف والأحداث كالإن�سان.
فالأمور التي يتَّ�صف بها الإن�سان الناجتة عن طبيعته
وحمدوديته غري واردة عند الله .لذلك عندما نلتجئ �إليه

َّ
نتذكر �أنه عا ٍل ج ًّدا ويت�سامى ومرتفع
بال�صالة علينا �أن

فوق جميع �رشور العامل وف�ساده ،فنقول له�« ،أبانا الذي

يف ال�سماوات» .كل ما يف هذه الأر�ض زائل �أ َّما �إلهنا فهو
ك ِّ
ب َعا ٍل ف َْو َق ُ
ل الأُ مَمِ .ف َْو َق
�إىل الأبد �ساكن يف الأعايل« ،الرَّ ُّ

ال�س ِ
ال�س َماوَ ِ
م ُدهَُ .م ْن ِمث ُ
اكنِ فيِ الأَ َعاليِ »
ب �إِلَهِ نَا
ات جَ ْ
َّ
ْل الرَّ ِّ
َّ
(املزمور  4:113و.)5

دائما و�أب ًدا عاليًا يف ال�سماء ،فهو
رغم ذلك ورغم �أنه يبقى
ً
قريب من كل الذين يدعونه« ،لأَن َّ ُه َه َ
ي المْ ُ ْرت َ ِف ُع
كذَا قَا َل ا ْل َعلِ ُّ
�ض ِع المْ ُرت َ ِف ِع المْ ُقَ د ِ َ
م ُه« :فيِ المْ َ ْو ِ
�س ِ
�س ُ
ن
ن الأَب َ ِد ا ْل ُ
َّ
ك ُ
اك ُ
�س �أ ْ
و�س ْ
ق ُّد ُ
َ
ا�س ُ
ْ
ُ
ا�ض ِع الر ِ ُ
وح المْ ُتَ َو ِ
حقِ وَالمْ ُتَ َو ِ
�س ِ
ي
ي رُ َ
ا�ض ِع َ
وَ َم َع المْ ُ ْن َ
ُّ
ني وَلأ ْحيِ َ
وح لأ ْحيِ َ
ل وَ ِ
�س ِ
ك ِّ
ني» (�إ�شعياء  ،)15:57و« َم َع �أَن َّ ُه َع ْن ُ
اح ٍد ِمنَّا
ح ِق َ
ب المْ ُ ْن َ
َق ْل َ
�س ب َ ِعي ًدا» (�أعمال الر�سل.)27:17
ل َ ْي َ
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�أخلى الرب ي�سوع نف�سه ونزل �إىل عاملنا و�أكمل عمل الفداء،
َ
َّ
�ص ِع َد
لكنه مل
�س �أ َح ٌد َ
يتخل يو ًما عن م�سكنه الأبدي« ،وَل َ ْي َ
�إِلىَ
ال�س َما ِء �إِال َّ ال َّ ِذي نَزَ َل ِم َن
�سا ِن ال َّ ِذي ُه َو فيِ
ال�س َما ِء ا ْب ُ
ن الإِ ْن َ
َّ
َّ

ال�س َما ِء» (يوحنا � .)13:3إذًا نحن ن�صلِّي ملَن هو �أ�سمى و�أعلى من
َّ

كل الب�رش ومن كل م�شاكلهم وخطاياهم ،وملَن هو �ساكن يف نور
َّ
�سكان هذه الأر�ض املظلمة.
يحتاج �إليه جميع

ِّ
الكل ،فهو
ب�	.إ َّن �أبانا ال�سماوي هو الإله الأقدر :هو �أقوى من
كلِّي القدرة ،وال حد لقوته وجلربوته ،وال يع�رس عليه �أمر.
يخربنا املزمور � 93أ َّن الرب لب�س القدرة و�إئتزر بها ،و�أ َّن كر�سيه

مثبَّتة منذ ِ
َّ
كل قوة يف هذا
الق َدم� .إ َّن قدرة �إلهنا تفوق
ال�س َماوَ ِ
ت
ب فيِ
ات ث َبَّ َ
َّ
العامل ،ال بل جميعها تخ�ضع له« ،اَلرَّ ُّ
ك ْر ِ
ك ِّ
كتُ ُه َعلَى ا ْل ُ
�سيَّ ُه وَ مَمْلَ َ
ُ
�سودُ» (املزمور .)19:103
ل تَ ُ

عجز �أبونا الذي يف ال�سموات �أن ي�صنعه�« ،إِ َّن
ال يوجد ما ي َ َ
ال�س َما ِءُ .
كلَّ َما َ
�صنَ َع» (املزمور  ،)3:115وال يوجد
�إِل َ َ
هنَا فيِ
�شا َء َ
َّ

ك َّ
مكان يعجز �أن يعمل فيه ،ولي�س من قوة قادرة على �أن حت َّدهُ « ،
ل
ال�س َماوَ ِ
ك ِّ
حار ِ وَفيِ ُ
ات وَفيِ الأَ ْر ِ
َما َ
ل
�صنَ َع فيِ
ب َ
�ض فيِ ا ْلبِ َ
َّ
�شا َء الرَّ ُّ
ح ِ
�س َّ
كا ِن الأَ ْر ِ
�ض َكال َ َ
�ش ْي َء
ج ِ
�سبَ ْ
ج» (املزمور « ،)6:135وَ ُ
الل ُّ َ
ت َج ِمي ُع ُ
وَ ُه َو يَفْ َع ُ
�س َّ
كا ِن الأَ ْر ِ
ل َك َما ي َ َ
وج ُد
ج ْن ِد
�ض وَال َ ي ُ َ
�شاءُ فيِ ُ
ال�س َما ِء وَ ُ
َّ
َم ْن مَيْنَ ُع ي َ َدهُ �أَ ْو يَقُو ُل ل َ ُهَ :ماذَا تَفْ َع ُ
ل؟» (دانيال .)35:4
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�أمر ٌ جميل �أن نلتجئ �إىل �شخ�ص قادر على م�ساعدتنا

وال �سيَّما �إذا كان هو �أبانا .فلو كان هذا ال�شخ�ص يحبُّنا ويريد

م�ساعدتنا ولكنه غري قادر ،فمحبته املعلنة و�إرادته اخليرِّ ة لن
ينفعاننا �شيئًا ،لكن الأمر خمتلف عندما نلتجىء �إىل �أبينا

ال�سماوي القادر �أن يفعل �أكرث مما نطلب �أو نفتكر.

ج�	.إ َّن �أبانا ال�سماوي هو الإله الكلِّي ال�سلطان وال�سيادة :هو ال
َ
حرَّ ُ
وج ُد»
ك وَن ُ َ
يقف على احلياد وال يتفرَّج« ،لأنَّنَا ب ِ ِه ن َ ْحيَا وَنَتَ َ

(�أعمال الر�سل  ،)28:17وال ي�أخذ موقفًا �سلبيًّا جتاه الب�رش بل

هو مت�سلِّط و�سيِّد ويعمل ما يح�سن يف عينيه لأن الكل
ك َّ
يعمل ب�أمره« ،لأَ َّن ِم ْن ُه وَب ِ ِه وَل َ ُه ُ
ل الأَ ْ
�شيَا ِء .ل َ ُه المْ َ ْج ُد �إِلىَ الأَب َ ِد»

(رومية  .)36:11نفهم من هذا �أ َّن كل �شيء هو من م�صدر

واحد (منه) كما نفهم �أ َّن كل �شيء يتحرَّك بقوة �شخ�ص

واحد (به) و�أ َّن كل �شيء له �سبب واحد (لأجله) .فيمكنك

الذهاب �إىل هذا الأب بثقة �إذ له ال�سلطان وال�سيادة ب�أن

يتدخل ويخلِّ�ص عائلتك و�أ�صدقاءك وجريانك ،...الكل يعمل
َّ
ب�أمرهَ « ،م ْن ذَا ال َّ ِذي يَقُو ُل فَيَ ُ
ب لمَ ْ يَ�أْ ُم ْر؟» (مراثي
كو َن وَالرَّ ُّ
�إرميا .)37:3

ما مدى ت�سلُّط الله على الأر�ض والأمم؟ �أين حرِّية الإن�سان

وخ�صو�صا امللوك والأ�رشار منهم؟ هل يقدرون �أن يقفوا بوجه
ً

م�شيئة الرب؟ بعد خربة طويلة �صلَّى داود هذه الكلمات« ،ل َ َ
ك يَا
أعظم من الجميع
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ك َّ
هاءُ وَالمْ َ ْج ُد ،لأَ َّن ل َ َ
ب ا ْل َع َ
ك ُ
وت وَالجْ َال َ ُل وَا ْلبَ َ
ل َما فيِ
ظ َم ُة وَالجْ َبرَ ُ ُ
ر َ ُّ
ْ
ب المْ ُ ْل ُ
�ض .ل َ َ
ال�س َما ِء وَالأَ ْر ِ
�سا َعلَى الجْ َ ِمي ِع.
ك ،وَ َق ِد ْارتَفَ ْع َ
ت رَ�أ ً
ك يَا ر َ ُّ
َّ
َ
�سلَّ ُ
كرَا َم ُة ِم ْن ل َ ُد ْن َ
وَا ْل ِغنَى وَا ْل َ
ط َعلَى الجْ َ ِمي ِع» (�1أخبار
ك ،وَ�أ ْن َ
ت تَتَ َ
الأيام  11:29و.)12

ماذا كانت ردَّة فعل الرب جتاه املتمرِّدين الذين ذكر عنهم
ل�س ِ
ن
اك ُ
يف املزمور الثاين؟ هل خاف وارجتف؟ يقول الكتاب« ،ا َ َّ

ال�س َماوَ ِ
ح ُ
ئ ب ِهِ ْمِ .حينَئِ ٍذ يَتَ َ
م
ات ي َ ْ
�ستَ ْهزِ ُ
فيِ
�ض َ
ب يَ ْ
ك .الرَّ ُّ
َّ
كلَّ ُ
ُه ْم بِغَ ْي ِ
ظ ِه» (املزمور  .)4:2ي�ضحك الرب
َعلَ ْيهِ ْم بِغَ َ
جف ُ
�ضبِ ِه وَي َ ْر ُ

وي�ستهزئ بهم� .إ َّن �أبانا الذي يف ال�سماوات هو �أ�سمى و�أقدر،

مت�سلِّط و�ضابط للكل ،ي�ضحك على جميع َمن يحاول مقاومته
�أو الإ�ستقالل عن �سيادته و�سلطانه.

فعندما جنمع هاتني العبارتني «�أبانا» و«الذي يف ال�سموات»،

وعندما ندر�سهما نرى مدى ارتباطهما ،وتتَّ�ضح لنا حقيقة

جوهرية وهي � ْأن لنا نحن �أوالد لله ثقة بالدخول ورجاء

بالو�صول� .إن كان هذا الإله عاليًا ج ًّدا وقديرًا وكبريًا ومت�سلِّ ً
طا،

ولكنه مل يكن «�أبانا» لتعقَّدت الأمور .فكونه �أبانا يعطينا

الطم�أنينة والثقة للتق ُّدم �إليه ،متيقِّ نني �أنه لن يتخلَّى عنَّا،

بل �سيهبنا مع ي�سوع كل �شيء« ،اَل َّ ِذي لمَ ْ ي ُ ْ
�ش ِف ْق َعلَى ا ْبنِ ِه
َ
َ
ك َّ
�ضا َم َع ُه ُ
ل َ
�ش ْي ٍء؟»
ني َك ْي َ
هبُنَا �أَ ْي ً
ف ال َ ي َ َ
ب َ ْل ب َ َذل َ ُه لأ ْجلِنَا �أ ْج َم ِع َ
(رومية .)32:8
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قد نخاف من �شخ�ص قوي مت�سلِّط لكن هذا اخلوف �رسعان

ما يتب َّدد �إذا كان هذا ال�شخ�ص هو �أبونا احلنون املحبَ « .ف ْلنَتَقَ َّد ْم
�ش النِّ ْع َم ِة ل ِ َ
بِثِقَ ٍة �إِلىَ َع ْر ِ
ك ْي نَنَا َل ر َ ْح َم ًة وَنجَ ِ َد ن ِ ْع َم ًة َع ْونًا فيِ
ِحينِ ِه» (عربانيني .)16:4

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

ملعنى عر�ش النعمة:

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

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

الله �إىل الأبد يف عالقة املحبة بامل�ؤمنني به .ل َّأن كل ما عمله

ب�رشيته عندما كان على هذه الأر�ض �إمنا
امل�سيح يف ج�سد
َّ
اح َب ْي ِ
ت
«و َ�أ ْج َع ُل م ِْفتَ َ
عمله من �أجلهم لي�صاحلهم مع الآبَ .
َد ُاو َد َع َلى َكتِفِه ِ َف َي ْفتَ ُح َو َل ْي َ�س َم ْن ُي ْغل ُِق َو ُي ْغل ُِق َو َل ْي َ�س َم ْن
مد ٍ ل َِب ْي ِ
ت
َي ْفتَ ُحَ .و�أُ َث ِّبتُ ُه َوتَ ًدا فيِ َم ْو�ضِ ع ٍ �أَم ِني ٍ َو َي ُك ُ
ون ُك ْر�س َِّي جَ ْ
�أَب ِيه ِ» (�إ�شعياء  .)22:22كر�سي جمد بيت �أبيه �أي �أنهم ي�أتون

أبدا
بوا�سطته �إىل بيت �أبيهم ولهذا ال�سبب فهم
دائما و� ً
ً
الله
يجدونه� .أو كما يقول الوحي يف مكان �آخر�« ،أَ ْي ِ �إ َّن
َ
�صا ًلحِ ا ْال َع مَ َ
ب َل ُه ْم
ال لِنَ ْف�سِ ه َِ ،غ رْ َي َحا� ِس ٍ
َك َ
ح ُم َ
ان فيِ المْ َ �سِ ي ِ

�صالحَ َ ة ِ» (2كورونثو�س .)19:5
َخ َط َاي ُ
اه ْمَ ،و َوا�ضِ ًعا فِينَ ا َكل َِم َة المْ ُ َ

جانبا �أو �أهملنا الطبيعة الإن�سانية للم�سيح
ف�إن و�ضعنا
ً

فلي�س ب�إمكاننا �أن جند �أي عر�ش للنعمة على الأر�ض �أو يف
�رس.
ثمة َمن يرتاح الله فيه ُوي ُّ
ال�سماء� ،إذ عندها ال يبقى َّ
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ِيب َّالذ ِي بِه ِ �سرُ ِْر ُت» (متى .)17:3
َ
«...ه َذا ُه َو ْابن ِي الحْ َ ب ُ

1

هذا الإله الذي تبنَّاين ،هو نف�سه الإله املتعايل ال�ساكن

يف ال�سموات ،والذي يهبني ثقة ورجاء بالو�صول �إليه� ،إذ �إ َّن يف
بيته منازل كثرية ،وال ب َّد لنا ،نحن �أبناءه� ،أن نذهب �إليه نهاية
املطاف.

يجب �أن ال نرتبك ونحتار كما فعل فيلبُّ�س� ،إذ على الرغم
من معيَّته للم�سيح م َّدة طويلة ،قال له�« ،أر ِنا الآب وكفانا ».وال

الرب ي�سوع هو،
نحاول �أن نبحث عن هذا الآب بهذه الطريقة ،لأ َّن
َّ

وو�ضح لنا
الله الذي ظهر يف اجل�سد .وهو َمن قرَّب لنا امل�سافة
َّ
هويَّته� ،إذ قال لفيلبُّ�س « َمن ر�آين فقد ر�أى الآب»� .إنه وحده ر�سم

جوهر الآب و�صورته غري املنظورة ،وكما كتب يوحنا الب�شري يف
�إجنيله« ،اَللَّ ُه لمَ ْ يَرَهُ �أَ َح ٌد ق ُّ
�ضنِ
ن ا ْل َو ِحي ُد ال َّ ِذي ُه َو فيِ ِح ْ
َط .اَال ِ ْب ُ
ال ِ
آب ُه َو َخبرَّ َ» (يوحنا .)18:1

�أبانا ال�سماوي الأ�سمى والأقدر واملت�س ّلط يف �سمائه العالية،

الأعظم من اجلميع ،قريب ج ًدا بامل�سيح ي�سوع عندما ندعوه.

Bunyan, John. Prayer, p. 74. 1
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