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السؤال

لماذا المسيحيين يصلون لالب مثل ابانا اللذي ويصلون أحيانا للمسيح ولكن ال نري مسيحي يصلي للروح
القدس؟

اإلجابة

شرحت إجابة سؤال مشابه في ملف
لماذا لم يصلي االنسان يسوع ألقنوم الروح القدس مثلما كان يصلي ألقنوم االب
وسأكرر شيء مختصر مع بعض اإلضافات
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 ك َاب 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 االَب كاهلل االب المحب للبشر
وارجوا الرجوع الي ملف
هل اض اع 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 َسِي ُد ،أ َِرَنا َ
َ 8ق َ
َّ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ول
ال َل ُه َي ُسو ُ
اآلبَ ،ف َك ْي َ
ع« :أََنا َم َع ُك ْم َزَماًنا هذه ُم َّد ُت ُه َوَل ْم َت ْع ِرْفني َيا فيُلُّب ُ
س! َالذي َرآني َفَق ْد َأرَى َ
ف َت ُق ُ
َ 9ق َ
اآلب؟
أَ ْن َت :أ َِرَنا َ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
اآلب واآلب ِف َّي؟ اْل َكالَم َّال ِذي أ َ ِ
ِ
ِ
اآلب
ُكل ُم ُك ْم ِبه َل ْس ُت أ ََت َكل ُم ِبه م ْن َن ْفسي ،لك َّن َ
 10أََل ْس َت تُ ْؤ ِم ُن أَني أََنا في ِ َ َ
ُ

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 ،وإِال َ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 ا َالب 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 .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 ُك ْن ُتم ُت ِحُّبوَن ِني ،أل َِني َخرجت ِمن ِقب ِل ِ
هللا وأ ََتي ُت .أل َِني َ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 أَِني ِ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 ،أل ََّ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
السماو ِ
ات ُهو َك ِ
َن أَب ُ ِ ِ
َف ُكوُنوا أَ ْن ُتم َك ِ
امل.
املِ َ
َ
اك ُم َّالذي في َّ َ َ
ين َك َما أ َّ َ
ْ

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 ،أل َِني َخرجت ِمن ِقب ِل ِ
هللا وأ ََتيت .ألَِني َ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 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 اْلعب ِ ِ
َخ ْذ ُتم روح َّ ِ َّ ِ ِ
ِ ِ
اآلب».
ودَّية أ َْي ًضا لْل َخ ْوفَ ،ب ْل أ َ ْ ُ َ
ُ َ ُُ
التَبني 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 َكلم َ
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 ْنتُ ْم َ
هك َذا :أََباَنا َّالذي في َّ َ َ
س ْ
لهذا نحن نصلي ألبونا السماوي أي الهنا المحب وأيضا نصلي هلل بالروح القدس وهذا ما علمه لنا الكتاب
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 َ
رسالة بولس الرسول الى اهل رومية 8
 26: 8و كذلك الروح ايضا يعين ضعفاتنا الننا لسنا نعلم ما نصلي الجله كما ينبغي و لكن الروح نفسه
يشفع فينا بانات ال ينطق بها
رسالة بولس الرسول الى اهل غالطية
 6: 4ثم بما انكم ابناء ارسل هللا روح ابنه الى قلوبكم صارخا يا ابا االب
وهذه قاله الرب يسوع بنفسه

انجيل يوحنا 23 :4
ِ ِ
اج ُدو َن اْلح ِق ِ
يقُّيو َن َي ْس ُج ُدو َن ِل ِ
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 َ
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 عن ي ِم ِ
وح اْل ُق ُد ِ
اء َك َم ْو ِطًئا
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 َتْرُت ُموِني َب ْل أََنا ْ
س أَ ْن ُت ُم ْ
َل ْي َ
وم َث َمُرُك ْم ،ل َك ْي ُي ْعطَي ُك ُم ُ
اخ َتْرُت ُك ْمَ ،وأَ َق ْم ُت ُك ْم ل َت ْذ َه ُبوا َوَتأ ُْتوا 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 أي نصلي ألبونا السماوي الهنا الواحد بثالوثه.

ولكن أيضا اضيف ان الكتاب علمنا اننا نصلي القنوم الروح القدس مثل االب واالبن أيضا بدون انفصال
سفر حزقيال 9 :37
وح ِم َن ِ
اح األَْرَب ِع
الرَي ِ
آد َمَ ،وُق ْل لِ ُّلر ِ
ال لِيَ « :تَنَّب ْأ لِ ُّلر ِ
السِي ُد َّ
ال َّ
وحَ ،تَنَّب ْأ َيا ْاب َن َ
الر ُّبَ :هُل َّم َيا ُر ُ
وح :هك َذا َق َ
َفَق َ
هؤ َال ِء اْلَق ْتَلى لَِي ْحَي ْوا».
َو ُه َّب َعَلى ُ
وهنا صالة ومخاطبة مباشرة للروح القدس
وما ذكرته من اعداد في العهد الجديد يشير الى الصالة أيضا للروح القدس
بل في موقف حنانيا وسفيرا معلمنا بطرس قال بوضوح انهم كذبوا على اقنوم الروح القدس
سفر أعمال الرسل 3 :5
ِ
وح اْل ُق ُد ِ
سَ « :يا َحَن ِانَّيا ،لِما َذا مألَ َّ
س ِم ْن َث َم ِن اْل َحْق ِل؟
الر ِ
ان َقْلَب َك لِ َت ْك ِذ َب َعَلى ُّ
الش ْي َ
ط ُ
س َوَت ْخ َتل َ
ال ُب ْطُر ُ
َفَق َ
َ َ
سفر أعمال الرسل 28 :15
ِِ
ِ
َشي ِ
اء اْل َو ِ
اجَب ِة:
أل ََّن ُه َق ْد َأرَى ُّ
س َوَن ْح ُن ،أ ْ
الر ُ
َن َال َن َض َع َعَل ْي ُك ْم ث ْق ًال أَ ْك َثَرَ ،غ ْيَر هذه األ ْ َ
وح اْل ُق ُد ُ
وأيضا في االجيبية في مقدمة كل ساعة في صالة الشكر نصلي للروح القدس مثلما نصلي للمسيح ونقول

بالنعمة والرأفات ومحبة البشر ،اللواتي البنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح .هذا الذي من
قبله المجد واإلكرام والعزة والسجود تليق بك معه ومع الروح القدس المحيى المساوي لك اآلن وكل أوان
وإلى دهر الدهور.
فنحن أيضا فيها نخاطب اقنوم الروح القدس مباشرة
وأيضا
واحد هو هللا أبو كل أحد .واحد هو أيضا ابنه يسوع المسيح الكلمة ،الذي تجسد ومات وقام من األموات
في اليوم الثالث وأقامنا معه ،واحد هو الروح القدس المعزى الواحد بأقنومه ،منبثق من اآلب ،يطهر كل
البرية .يعلمنا أن نسجد للثالوث القدوس بالهوت واحد وطبيعة واحدة ،نسبحه ونباركه إلى األبد .آمين.
ومثله نصلي لكل اقنوم
لنسبببببببح مع المالئكة قائلين :المجد هلل في األعالي وعلى األرم السببببببالم وفى الناس المسببببببرة .نسبببببببحك.
نباركك .نخدمك .نسجد لك .نعترف لك .ننطق بمجدك .نشكرك من أجل عظم مجدك ،أيها الرب المالك على
السموات  ،هللا اآلب ضابط الكل ،والرب االبن الواحد الوحيد يسوع المسيح ،والروح القدس.
أيها الرب اإلله ،حمل هللا ،ابن اآلب ،رافع خطية العالم ،ارحمنا .يا حامل خطية العالم ،اقبل طلباتنا إليك.
أيها الجالس عن يمين أبيه ،ارحمنا .أنت وحدك القدوس .أنت وحدك العالي يا ربى يسبببوع المسبببيح والروح
القدس .مجدا هلل اآلب أمين.
ونقول في قانون االيمان

نعم نؤمن بالروح القدس ،الرب المحيى المنبثق من اآلب .نسجد له ونمجده مع اآلب واالبن ،الناطق في
األنبياء.
وبالطبع في كل ذكر للثالوث نصلي للروح القدس
المجد لآلب واالبن والروح القدس اآلن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين.
وليس الكنيسة الشرقية بل الكنيسة اإلنجليزية من القرن التاسع التيني مترجم الصالة للروح القدس
تعالى أيها الروح القدس موحي الرواحنا ومضيئ بنور أبدى الذي يمسحنا بالروح الذي يعطينا سبعة
اضعاف العطايا

وبالطبع قبل هذا العالمة تيرتليان في نهاية القرن الثاني بداية القرن الثالث تكلم عن صلوات للروح
القدس في المعمودية

وأيضا العالمة اوريجانوس

وأيضا مذكور صلوات للروح القدس في بعض االعمال االبوكريفية مثل اعمال يوحنا واعمال توماس
فلهذا نحن نصلي لالب واالبن والروح القدس اله واحد ونصلي لالب باالبن في الروح القدس وأيضا القنوم
االب واالبن والروح القدس الهنا الواحد

والمجد هلل دائما

