اسم ولقب االب في العهد الجديد
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في هذا الموضوع اريد باختصار ان أوضح شيء مهم لألسف ال يفهمه غير المؤمنين وهو اسم
االَب في العهد الجديد
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
ِ
ِ
ِ
الرو ِح اْلُقُد ِ
س.
االب ِن َو ُّ
ُم ِم َو َعمُد ُ
اسمِ اآلب َو ْ
َفا ْذ َهُبوا َوَتْلم ُذوا َجم َ
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) باسم االَب كاهلل 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 ؟
فاالمر باختصار هو ان هللا له عدة أسماء في العهد القديم منها
اسماء هللا العبرية The Seven Names.
االسماء السبعة كما قالت الموسوعة اليهودية

The number of divine names that require the scribe's special care is
seven: El, Elohim, Adonai, Yhwh, Ehyeh-Asher-Ehyeh, Shaddai, and
Ẓeba'ot
عدد من االسماء الهية تصف رعايته هم سبعه
الهي

ايل
ايلوهيم

هللا الجامع

ادوناي

السيد

يهوه
اهيه اشير اهيه

الرب
اكون الذي اكون

شداي

القدير

ظباؤوت

ضابط الكل

وكلمة االب قد ال يفهم معناها البعض الن معناها عميق جدا فاهلل يريد ان يعلن البناؤه انه االب
وليس اله بعيد مرهوب فقط

معني كلمة االب يوناني

G3962
πατήρ
patēr
Thayer Definition:
1) generator or male ancestor
1a) either the nearest ancestor: father of the corporeal nature, natural
fathers, both parents
1b) a more remote ancestor, the founder of a family or tribe, progenitor
of a people, forefather: so Abraham is called, Jacob and David
1b1) fathers, i.e. ancestors, forefathers, founders of a nation
1c) one advanced in years, a senior
2) metaphorically
2a) the originator and transmitter of anything
2a1) the authors of a family or society of persons animated by the
same spirit as himself

2a2) one who has infused his own spirit into others, who actuates
and governs their minds
2b) one who stands in a father’s place and looks after another in a
paternal way
2c) a title of honour
2c1) teachers, as those to whom pupils trace back the knowledge
and training they have received
2c2) the members of the Sanhedrin, whose prerogative it was by
virtue of the wisdom and experience in which they excelled, to
take charge of the interests of others
3) God is called the Father
3a) of the stars, the heavenly luminaries, because he is their creator,
upholder, ruler
3b) of all rational and intelligent beings, whether angels or men,
because he is their creator, preserver, guardian and protector
3b1) of spiritual beings and of all men
3c) of Christians, as those who through Christ have been exalted to a
specially close and intimate relationship with God, and who no longer

dread him as a stern judge of sinners, but revere him as their
reconciled and loving Father
3d) the Father of Jesus Christ, as one whom God has united to himself
in the closest bond of love and intimacy, made acquainted with his
purposes, appointed to explain and carry out among men the plan of
salvation, and made to share also in his own divine nature
3d1) by Jesus Christ himself
3d2) by the apostles
Part of Speech: noun masculine

وبأختصار تعني االب المباشر او الرئيس او تعني المصدر
لم يطلق علي هللا لقب اب في العهد القديم وال مره واحده ولكن في العهد الجديد أطلق عليه االب
 مره154
وفي العهد القديم كان االنبياء يعلنون عن كلمة هللا
اما العهد الجديد فكلمة هللا أعلن عن هللا ذاته وواحدة من أهم صفاته وهو أن هللا هو اَب
فما هو دالة اسم االَب؟

بسبب الخطية كان هللا محتجب عن االنسان المأسور ومبيع تحت الخطية ولكن جاء كلمة هللا
ليدفع صك عبودية االنسان وبهذا نستعيد البنوة هلل وبهذا يعلن لنا االب الذي كان بسبب خطية
االنسان محتجب عن اإلنسان ،واإلنسان غير قادر على اإلقتراب منه ،بل حين أراد هللا أن يظهر
لبنى إسرائيل إرتعبوا مما حدث ،وطلبوا من موسى أن ال يظهر لهم هللا ثانية حتى ال يموتوا ،بل أن
موسى نفسه إرتعب (عب  + 20-18:12تث  .)19-15:18فكان تجسد المسيح هو ليعلن هللا
اآلب ،ولهذا قال المسيح من رأى فقد رآنى اآلب
أنجيل يوحنا 14
ِ
اآلب َوَك َفاَنا».
ال َل ُه فيُلُّب ُ
سَ« :يا َسِيُد ،أ َِرَنا َ
َ 8ق َ
ِِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ف
اآلبَ ،ف َكْي َ
ال َل ُه َي ُسو ُع« :أََنا َم َع ُك ْم َزَماًنا هذه ُمَّد ُت ُه َوَل ْم َت ْع ِرْفني َيا فيُلُّب ُ
س! اَلذي َرآني َفَق ْد َأرَى َ
َ 9ق َ
اآلب؟
ول أَْن َت :أ َِرَنا َ
َتُق ُ
َّ ِ
ُكلِم ُكم ِب ِه َلس ُت أ ََت َكَّلم ِب ِه ِم ْن َن ْف ِسيِ ،
ِ
 10أََل ْس َت ُت ْؤ ِم ُن أَِني أََنا ِفي ِ
لك َّن
ْ
اآلب َو َ
اآلب ف َّي؟ اْل َكالَ ُم الذي أ َ ُ ْ
ُ
اآلب اْلح َّ ِ
ال.
ال ف َّي ُه َو َي ْع َم ُل األ ْ
َ َ
َع َم َ
ِ
َعم ِ
َّ ِ ِ ِ ِ
 11ص ِد ُقوِني أَِني ِفي ِ
ال َن ْف ِس َها.
اآلب َو َ
َ
اآلب ف َّيَ ،وِاال َف َصد ُ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
لب رأينا
أعين عميان كان يعلن إرادة األب أن تكون لنا بصيرة روحية بها نراه وهكذا .وحين ُص َ
محبة هللا الذي بذل ابنه الوحيد عنا وحين تجسد وقبل اإلهانة رأينا تواضعه العجيب .إذاً 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 ُكْن ُتم ُت ِحُّبوَنِني ،أل َِني َخرجت ِمن ِقب ِل ِ
هللا َوأ ََتْي ُت .أل َِني َل ْم
ال َل ُه ْم َي ُسو ُعَ« :ل ْو َك َ
َُْ ْ َ
ْ
هللا أََب ُ ْ
ان ُ
َ 42فَق َ
ِ ِ
اك أَْر َسَلِني.
آت م ْن َ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 َق ْد أَحبب ُتموِني ،وآمْن ُتم أَِني ِمن ِعْن ِد ِ
هللا َخَر ْج ُت.
ْ
َ َ ْ
ْ
 27أل َّ َ َ ُ ُ ْ
ْ َْ ُ
اآلبَ ،وَق ْد أ ََتْي ُت ِإَلى اْل َعاَلمَِ ،وأَْي ًضا أَ ْتُر ُك اْل َعاَلم َوأَ ْذ َه ُب ِإَلى ِ
َ 28خَر ْج ُت ِم ْن ِعْن ِد ِ
اآلب».
َ

رسالة يوحنا الرسول األولى 1 :3
ِ ِ
َع َ
اُْن ُ
َج ِل ه َذا الَ َي ْع ِرُفَنا اْل َعاَل ُم ،أل ََّن ُه الَ
اآلب َح َّتى ُن ْد َعى أ َْوالََد هللا! م ْن أ ْ
ظُروا أََّي َة َم َحَّب ٍة أ ْ
طاَنا ُ
َي ْع ِرُف ُه.

فاالبوة صفة هلل وليس اقنوم االب فقط بل هلل بثالوثه بما فيه االب بالطبع
بل الروح القدس لقب أيضا بروح ابيكم
إنجيل متى 20 :10
ِِ
يك ْم.
يك ُم َّال ِذي َي َت َكَّل ُم ِف ُ
وح أَِب ُ
أل ْ
َن َل ْس ُت ْم أَْن ُت ُم اْل ُم َت َكلم َ
ين َب ْل ُر ُ
وهللا بأبوته يعطي الروح القدس
إنجيل لوقا 13 :11
ط َايا َجِي َد ًةَ ،ف َك ْم ِباْل َحرِ
اآلب َّال ِذي ِم َن
طوا أ َْوالََد ُك ْم َع َ
َن ُت ْع ُ
َفِإ ْن ُكْن ُت ْم َوأَْن ُت ْم أ ْ
َشَرٌار َت ْع ِرُفو َن أ ْ
ِي ُ
الروح اْلُقد ِ ِ
ِ
َّ ِ
ين َي ْسأَُلوَن ُه؟».
س لَّلذ َ
الس َماءُ ،ي ْعطي ُّ َ ُ َ

ولهذا نحن عندما نصلي ال نصلي لالب فقط كاقنوم واحد ولكن نصلي هلل االب فهو هللا الشامل
بمحبته االبوية ولهذا نقول ابانا الذي في السماوات
إنجيل متى 9 :6
السماو ِ
َّ ِ ِ
ات ،لَِي َتَقَّد ِ
اس ُم َك.
« َف َصُّلوا أَْن ُت ْم َ
هك َذا :أََباَنا الذي في َّ َ َ
س ْ

فاسم االب لم يكن معلن في العهد القديم وال مرة تقريبا اال إشارات بعيدة بسبب العبودية ولكن
وعدنا الكتاب انه سيعلن خالصه ومعه بره وهو بر االَب
وهذا ما تنبا عنه داوود وقال
سفر المزامير 2 :98
ِ ِن
ف ِبَّرُه.
َعَل َن َّ
ُم ِم َك َش َ
أْ
الر ُّب َخالَ َص ُه .ل ُعُيو األ َ

فهو يعلن اسمه لألمم وليس اليهود فقط (اسم بره) في
انجيل متي 11
َخ َفيت ِ
ِ
السم ِ
ِ ِ
اء َواألَْر ِ
هذ ِه
ض ،أل ََّن َك أ ْ ْ َ
ال« :أ ْ
 25في ذل َك اْل َوْقت أ َ
َح َمُد َك أَُّي َها ُ
َج َ
اب َي ُسو ُع َوَق َ
اآلب َر ُّب َّ َ
ِ
ِ
َعَلْن َت َها لِألَ ْط َف ِ
ال.
َع ِن اْل ُح َك َماء َواْل ُف َه َماء َوأ ْ

ِ
ام َك.
َن َ
اآلب ،أل ْ
َ 26ن َع ْم أَُّي َها ُ
َم َ
هك َذا َص َارت اْل َم َسَّرُة أ َ
ِ
ِ
االب ُن
َحٌد َي ْع ِر ُ
َحٌد َي ْع ِر ُ
اآلبَ ،والَ أ َ
س أَ
اآلب ِإالَّ ْ
ف ْ
ُ 27ك ُّل َش ْي ٍء َق ْد ُدف َع ِإَل َّي م ْن أَِبيَ ،وَلْي َ
ف َ
االب َن ِإالَّ ُ
َن ُي ْعلِ َن َل ُه.
االب ُن أ ْ
َو َم ْن أََرَاد ْ
يعلن لنا اسم االب اي حب االب ودالتنا عنده وعالقته بنا
ويؤكد نفس المعني لوقا البشير
انجيل لوقا 10
السم ِ
اء َواألَْر ِ
ض ،أل ََّن َك
الر ِ
اع ِة َت َهَّل َل َي ُسو ُع ِب ُّ
َ 21وِفي ِتْل َك َّ
ال« :أ ْ
الس َ
َح َمُد َك أَُّي َها ُ
وح َوَق َ
اآلبَ ،ر ُّب َّ َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هك َذا َص َار ِت اْل َم َسَّرُة
أْ
َن َ
اآلب ،أل ْ
َخ َفْي َت هذه َع ِن اْل ُح َك َماء َواْل ُف َه َماء َوأ ْ
َعَلْن َت َها لألَ ْط َفالَ .ن َع ْم أَُّي َها ُ
ام َك».
َم َ
أَ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
االب ُن ِإالَّ
َحٌد َي ْع ِر ُ
س أَ
ف َم ْن ُه َو ْ
الُ « :ك ُّل َش ْي ٍء َق ْد ُدف َع ِإَل َّي م ْن أَِبيَ .وَلْي َ
َ 22واْل َت َف َت إَلى َتالَميذه َوَق َ
َن ُي ْعلِ َن َل ُه».
االب ُن أ ْ
االب ُنَ ،و َم ْن أََرَاد ْ
اآلب ِإالَّ ْ
اآلبَ ،والَ َم ْن ُه َو ُ
ُ
ِ ِِ
ِ
ِ
وبى لِْل ُعُيو ِن َّال ِتي َتْنظُُر َما َتْنظُُروَن ُه!
الُ « :
طَ
َ 23واْل َت َف َت إَلى َتالَميذه َعَلى اْنفَرٍاد َوَق َ
ِ
ِ ِ
اء َك ِث ِ
َن
ظُرو َن َوَل ْم َيْن ُ
ظُروا َما أَْن ُت ْم َتْن ُ
َن َيْن ُ
ين َو ُمُل ً
ظُرواَ ،وأ ْ
وكا أََرُادوا أ ْ
ير َ
ول َل ُك ْم :إ َّن أَْنبَي َ
 24ألَني أَ ُق ُ
َي ْس َم ُعوا َما أَْن ُت ْم َت ْس َم ُعو َن َوَل ْم َي ْس َم ُعوا».
وبالحقيقة هي بشره مفرحه جدا ان يعرف االنسان ببساطه ان عالقته باهلل هي عالقة االبن باآلب
وليس عالقة العبد بالمعبود
ولهذا نخلص باسمه

فاهلل هو ابونا السماوي ليس فقط اقنوم واحد ولكن بمعنى هللا الذي يحبنا محبة ابوية مثلما قال
إنجيل متى 16 :5
ِ
الن ِ ِ
َّام َّ
اك ُم َّال ِذي ِفي
َع َماَل ُك ُم اْل َح َسَنةََ ،وُي َم ِجُدوا أََب ُ
ورُك ْم َ
اس ،ل َك ْي َيَر ْوا أ ْ
ئ ُن ُ
َفْلُيض ْ
هك َذا ُقد َ
السماو ِ
ات.
َّ َ َ

إنجيل متى 48 :5
ِ
ات هو َك ِ
ِِ
ام ٌل.
ين َك َما أ َّ
اك ُم َّال ِذي ِفي َّ
َن أََب ُ
َف ُكوُنوا أَْن ُ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 َزالَ ِت ِه ْمَ ،ي ْغ ِفْر َل ُك ْم أَْي ًضا أَُب ُ

إنجيل متى 45 :5
ِ
َشر ِار و َّ ِ
ِ
ين،
يك ُم َّال ِذي ِفي َّ
اء أَِب ُ
الس َم َاواتَ ،فِإَّن ُه ُي ْش ِر ُ
الصال ِح َ
ق َش ْم َس ُه َعَلى األ ْ َ َ
ل َك ْي َت ُكوُنوا أَْبَن َ
ويم ِطر عَلى األَبر ِار و َّ ِ ِ
ين.
الظالم َ
َُْ ُ َ
َْ َ

إنجيل متى 1 :6
ِ
الن ِ
َّام َّ
يك ُم
َجٌر ِعْن َد أَِب ُ
اس لِ َك ْي َيْنظُُر ُ
«ا ْح َت ِرُزوا ِم ْن أ ْ
س َل ُك ْم أ ْ
وك ْمَ ،وِاالَّ َفَلْي َ
َن َت ْصَن ُعوا َص َد َق َت ُك ْم ُقد َ
السماو ِ
َّ ِ ِ
ات.
الذي في َّ َ َ

إنجيل متى 26 :6
السم ِ
ِي
طُي ِ
الس َماو ُّ
ظُروا ِإَلى ُ
اُْن ُ
وك ُم َّ
اءِ :إَّن َها الَ َت ْزَر ُع َوالَ َت ْح ُصُد َوالَ َت ْج َم ُع ِإَلى َم َخ ِاز َنَ ،وأَُب ُ
ور َّ َ
وت َها .أََل ْس ُت ْم أَْن ُت ْم ِباْل َحرِ
ِي أَ ْف َض َل ِمْن َها؟
َيُق ُ

إنجيل متى 11 :7
ط َايا َجِي َد ًةَ ،ف َك ْم ِباْل َحرِ
وك ُم َّال ِذي ِفي
طوا أ َْوالََد ُك ْم َع َ
َن ُت ْع ُ
َفِإ ْن ُكْن ُت ْم َوأَْن ُت ْم أ ْ
ِي أَُب ُ
َشَرٌار َت ْع ِرُفو َن أ ْ
ات ،يهب َخير ٍ ِ ِ
ِ
ين َي ْسأَُلوَن ُه!
َّ
ات لَّلذ َ
الس َم َاو َ َ ُ ْ َ

إنجيل متى 29 :10

س؟ وو ِ
ط َعَلى األَْر ِ
اع ِ
ور ِ
يك ْم.
احٌد ِمْن ُه َما الَ َي ْسُق ُ
ض ِبُدو ِن أَِب ُ
ان ُيَب َ
ان ِبَفْل ٍ َ َ
س ُع ْص ُف َ
أََلْي َ

إنجيل متى 14 :18
السماو ِ
هؤالَ ِء ِ
هك َذا َليس ْت م ِش َيئ ًة أَمام أَِب ُ َّ ِ ِ
ات أ ْ ِ
الص َغ ِار.
َحُد ُ
َن َي ْهل َك أ َ
يك ُم الذي في َّ َ َ
ََ
َ َْ َ

إنجيل متى 8 :6
ِ
وه.
َفالَ َت َت َشَّب ُهوا ِب ِه ْم .أل َّ
َن أََب ُ
اجو َن ِإَلْيه َقْب َل أ ْ
اك ْم َي ْعَل ُم َما َت ْح َت ُ
َن َت ْسأَُل ُ

إنجيل متى 32 :6
ِي يعَلم أََّن ُكم َتح َتاجو َن ِإَلى ِ
ِ ِ ِ َّ
هذ ِه ُكلِ َها.
ُم ُم .أل َّ
اك ُم َّ
َن أََب ُ
الس َماو َّ َ ْ ُ ْ ْ ُ
َفإ َّن هذه ُكل َها َت ْطُلُب َها األ َ

إنجيل لوقا 30 :12
وكم يعَلم أََّن ُكم َتح َتاجو َن ِإَلى ِ
ِ ِ ِ َّ
هذ ِه.
ُم ُم اْل َعاَلمَِ .وأ َّ
َما أَْن ُت ْم َفأَُب ُ ْ َ ْ ُ ْ ْ ُ
َفإ َّن هذه ُكل َها َت ْطُلُب َها أ َ

إنجيل لوقا 36 :6
ِ
يم.
اء َك َما أ َّ
َن أََب ُ
اك ْم أَْي ًضا َرح ٌ
َف ُكوُنوا ُر َح َم َ

إنجيل لوقا 32 :12
ِ
ِ
وت.
الص ِغ ُير ،أل َّ
يع َّ
َن أََب ُ
َن ُي ْعطَي ُك ُم اْل َمَل ُك َ
اك ْم َق ْد ُسَّر أ ْ
«الَ َت َخ ْف ،أَُّي َها اْلَقط ُ

إنجيل يوحنا 23 :4
ِ ِ
اجُدو َن اْلح ِق ِ
يقُّيو َن َي ْس ُجُدو َن لِ ِ
الس ِ
وح َواْل َح ِق،
الر ِ
آلب ِب ُّ
ين َّ
اآلنِ ،ح َ
اعةٌَ ،و ِه َي َ
َ
َولك ْن َتأْتي َس َ
الس ِ ِ
ين َل ُه.
أل َّ
اآلب َ
هؤالَ ِء َّ
طالِ ٌب ِم ْث َل ُ
اجد َ
َن َ

رسالة يعقوب 9 :3
ِ
ِِ
الناس َّال ِذين َق ْد َت َك َّوُنوا عَلى ِشب ِه ِ
هللا.
َ
َ
ْ
اآلبَ ،و ِبه َنْل َع ُن َّ َ
هللا َ
به ُنَب ِار ُك َ

رسالة يوحنا الرسول األولى 15 :2

ِ ِ
َشي ِ ِ
ِ
يه م َحَّب ُة ِ
اآلب.
اء َّالتي في اْل َعاَلمِِ .إ ْن أَ َح َّب أ َ
الَ ُتحُّبوا اْل َعاَل َم َوالَ األ ْ َ َ
َحٌد اْل َعاَل َم َفَلْي َس ْت ف َ

إنجيل يوحنا 42 :8
اكم َل ُكْن ُتم ُت ِحُّبوَنِني ،أل َِني َخرجت ِمن ِقب ِل ِ
هللا َوأ ََتْي ُت .أل َِني َل ْم
ال َل ُه ْم َي ُسو ُعَ« :ل ْو َك َ
َُْ ْ َ
ْ
هللا أََب ُ ْ
ان ُ
َفَق َ
ِ ِ
اك أَْر َسَلِني.
آت م ْن َ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 االَب 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 اْلعبوِدَّي ِة أَي ًضا لِْل َخو ِ
وح َّ
التَبِني َّال ِذي ِب ِه َن ْصُر ُخَ« :يا أََبا
فَ ،ب ْل أ َ
َخ ْذ ُت ْم ُر َ
ْ
ْ
ُ َ ُُ
ْ
اآلب».
ُ
أيضا هذا يشرح معنى خضوع االبن للذي يخضع له الكل
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس :15

النهايةُ ،م َتى سَّلم اْلمْلك ِ
ِ
هلل ِ
ان َوُك َّل ُق َّوٍة.
اس ٍة َوُك َّل ُسْل َ
اآلبَ ،م َتى أَْب َ
طٍ
َ 24وَب ْع َد ذلِ َك َ َ َ َ َ ُ َ
ط َل ُك َّل ِرَي َ
ِ
 25أل ََّن ُه ي ِجب أ ْ ِ
َع َد ِاء َت ْح َت َق َد َمْي ِه.
يع األ ْ
َن َي ْمل َك َح َّتى َي َض َع َجم َ
َ ُ
ِ 26
ط ُل ُه َو اْل َم ْو ُت.
آخُر َعُد ٍو ُيْب َ
ُخ ِضع» َفو ِ
ِ ِ ِ
اض ٌح أََّن ُه
 27أل ََّن ُه أ ْ
ول ِ« :إ َّن ُك َّل َش ْي ٍء َق ْد أ ْ َ َ
َخ َض َع ُك َّل َش ْي ٍء َت ْح َت َق َد َمْيهَ .ولك ْن حيَن َما َيُق ُ
َخ َض َع َل ُه اْل ُك َّل.
َغْيُر َّال ِذي أ ْ
ِ ِ
 28وم َتى أ ْ ِ
هللا
االب ُن َن ْف ُس ُه أَْي ًضا َسَي ْخ َض ُع لَِّل ِذي أ ْ
ُخض َع َل ُه اْل ُك ُّلَ ،فحيَنئ ٍذ ْ
َخ َض َع َل ُه اْل ُك َّلَ ،ك ْي َي ُكو َن ُ
ََ
اْل ُك َّل ِفي اْل ُك ِل
وهذه شرحتها بالتفصيل في ملف
ماذا يعني العدد  :متي اخضع له الكل فحينئذ االبن نفسه ايضا سيخضع  1كو 28 :15
فخضوع ناسوت المسيح النوراني بما فيه كل االبراء الذين أصبحوا أعضاء في جسده هو خضوع
هلل الكل في الكل هللا االبوي

واعتذر وبشدة لو كنت أخطأ التعبير او غيره

والمجد هلل دائما

