عالقة السيد المسيح باهلل
لقد تعلم السيد المسيح قراءة الكتب المقدسة والصالة كأي طفل نشأأ يأ أحضأن أسأرة يووديأة يأ القأر
األول للميالد .يقد كن يذهب كل أسأوو للأ ويأ العوأندة ومسأقط رأسأا الننصأرة حيأ حفأ الكثيأر مأ
يصول الكتب المقدسة .واست ور العديد م الصلوا الت شكل جزءا م الشعنئر التعودية عند اليوأود،
وكن ممن دأب عل سمنعا هذه الكلمن :
أل قُلُأووِ ُك ْم َونُفُو ِسأ ُك ْم َوقأوتِ ُك ْم﴾
﴿ين وَنِ يعقوب ا ْس َمعُوا َوعوا ،للاُ هو
ِ
الواحأ ُد األ َحأ ُد ،يَأأ َ ِحوووا للاَ رو ُكأ ْم ِمأ ْ ُك ِ
(التوراة ،سفر التثنية .) 5-4:6
ولقد ورد أول لشنرة لل تشكل وع السيد المسأيح وخصوصأية عالقتأا وأنه يأ قصأة زينرتأا األولأ
لل القدس ،قصد االحتفنل وعيد الفصح ( وهو عيد االنعتنق م نير العوودية ي مصر) عندمن كأن عمأره
اثنت عشرة سنة .يحي وحث

عنا أما مريم وزوجون يوسف ،وعثرا عليا ي حأرم ويأ للا منومكأن يأ

ب أ أهت َم و ُ
حوار مع كونر رجنل الدي  ،وسأاله القدوم أجنوومن قنئال﴿ :ال علي ُكمن ،أال ت َعلَمن ِ أناُ يَ ِج ُ
شؤو ِ
و ِل أمري؟!﴾ ( لوقن  )49:2وممن يثير االهتمنم هنن أ النص اليوننن يذكر أ السيد المسيح تحأد عأ
للا ولف يقنول كلمة "أب".
وعندمن ولغ السيد المسيح الثالثي م عمره ودأ دعوتا وي الننس ،يتطور ونلتغطيس ي نور األرد عل
ورو ُح للا عل ْي ِا
روجا ِم َ ال َمنء ،رأى السمنوا ِ وقَ ِد اُنشق ْ ُ ،
يد او خنلتا النو يحي و زكرين﴿ :و ِع ْند ُخ ِ
ضأي ُ وأ َ ُكأل
س ِم َع صو ٌ مأ السأمنء يقأو ُل :أنأ َ ال َح ُ
ك َحمن َم ٍة نزَ ل ْ  ،و ُ
ويأب ،االوأ ُ و
الروحأ و لأ  ،وقأد َر ِ
الرض ﴾ (مرقس  .)11-10:1وسوف نرى وعد قليل أ هذه الكلمن مقتوسة م الزوور (المزامير) وه
ِ
تشير ي سينقون األصل لل النو داود كخليفأة ه أو حويأب للا .وسأوف تسأنعدنن هأذه الخلفيأة التوراتيأة
عل يوم قصد المسيح عندمن تكلم ع للا كـ"أب" أو عندمن قنل عنا "أو ".
وهنن عونرا

هنمة جدا تلخص كل اإلشنرا

الغريوة والعجيوأة التأ كأن السأيد المسأيح يأتكلم ووأن عأ

ف َحقيقأةَ
أمر ُك ِل َ
عأر ُ
عر ُ
ف َحقيقت لال هو ،وال أ َحأ َد َي ِ
ش ء ،وال أ َح َد َي ِ
نفسا﴿ :قد أو َك َل لل للاُ أو الص َم ُد َ
عنون﴾ (مت .)27:11
ب الص َم ِد لال أنن االو ُ و
للاِ األ ِ
الروح و لاُ ت َعنل  ،والن ُ
ف ل ُوم َ
نس الذي َ َ
أرد ُ أ أك ِش َ
عري ييمن وعد ونلصالة الروننية ،وه تودأ ووذه الكلمن الت تطأنو
لقد لق السيد المسيح أتونعا صالةُ ،
اللف األصل للصالة" :أوننن الذي ي السمنوا " .وهذه العوأنرة ليسأ جديأدة ،أل اليوأود قأد دأوأوا علأ
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للا لوم أوأن وهأم لأا أونأنء.
استخدامون ي صلواتوم لعدة قرو  ،وه تشير لل انتمنئوم لل أمة للا ،وتقيم َ
والالي للن ر أ السيد المسيح استخدم عونرة ليس م ح أحد أ يلف ون لال المسيح المل  ،وذل عندمن
خنطب للا ي صلواتا الخنصة مستخدمن الكلمة اآلرامية " "abbaالت تتطنو مع كلمة "أوأ " .مأ ذلأ
أ المسيح عندمن كن يصل قويل أ يعتقلا قندة اليوود كن يتضر لل للا قنئال﴿ :ين للاُ أن َ أو الص َم ُد
ب ِليَ ُك ْ َمن ت ُ ِري ُد ال
(حريين :أَون ،يَن أَوِ ) ،أ ْن َ القَند ُِر علَ ُك ِل َ
أس اآلالَ ِم ه ِذهِ ،ولك ْ يَن َر ِ
ش ْ ءٍ  ،أ ْو ِع ْد َ
عنِ َك َ
َمن ِأريأ ُد﴾ (مأرقس  .)36:14ولأم يسأو ألي يوأودي مأ قوأل أ كننأ لأا الجأرأة علأ مخنطوأة للا ووأذه
الكلمة ،ألنون تعن أنا المسيح المل األودي المختنر حقن ،لذ لأيس مأ حأ أحأد ايأر المسأيح المنت أر أ
يخنطب للا وعونرة "أو " .لذل كنن لشنرة المسيح هذه داللأة علأ ليمننأا العميأ ووجأود عالقأة خنصأة
تروطا ونه.
لقأأد أصأأوح تسأأميتن "االوأ " و"اوأ للا" م أ التسأأمين األكثأأر تأأداوال وأأي المسأأيحيي وخصأأوص السأأيد
المسيح ،ولكنومن أصوحتن كذل م أعسر التسمين عل الفوم .ولذا أردنن يوم قصأد السأيد المسأيح عنأدمن
يصف نفسا وتل الصفة يإننن نحتنج لل يوم معنن تل الكلمأن يأ التأوراة .وهنأن تسأتوقفنن أمأور ونلغأة
األهمية:
األول:
األمر ّ
تأت الكلمن الدالة عل االو ( ،)ben, barي النص الكتنو ونللغتي العورية واآلرامية ،ي عدد كوير
م العونرا االصطالحية والمجنزية ،ضم التعنمأل مأع العالقأن

وأي النأنس ييمأن ويأنوم ،وويأنوم ووأي

المجتمع ،ثم وي الننس والمجتمع والقندة م جوة وللا م جوة ثننية .اير أننن نجد م ننحيأة أخأرى يأ
وعض اللغن  ،أ التعنوير الدالة عل القراوة أو النسب ال تستعمل وشكل مجنزي ،أي أ كلمة "او " تعن
االو "الويولوج " ال اير وال تستعمل وشكل واسع أو وشكل مجنزي لإلشنرة لل العالقن األخأرى ،وأل
ل كلمة "او " ال تشير لل او األخ أو او األخ أو او الزوجة أو او الزوج أو االو ونلتون .
وكن ال ود أ ت ُفوم التعنوير ونللغتي العورية واآلرامية لأـ "أونأنء للا" أو "اوأ للا" ،يأ مثأل هأذه اللغأن
الت أشنرنن لليون آنفن ،يومأن حرييأن ،دو االنتوأنه للأ االختاليأن اللغويأة والسأينقية واالجتمنعيأة للكلمأة،
وهو من جعل الننس يفكرو وأ المرجع ي عونرة "او للا" هو عالقة النسب.
ولقد تعم هذا الفوم ي الثقنين الت تتحر داخل عقيدة تقوم علأ الشأر  ،والتأ يوجأد العديأد منوأن
حت اليوم ،يكن أ ت ُرجم

عونرة "او للا" ترجمة يورية سطحية ،أل اآللوة يأ هأذه الثقنيأن تنجأب

آلوة أخأرى .وأشأور هأذه الثقنيأن

ثقنيأة العأنلم اليونأنن الرومأنن القأديم التأ ويأر األرضأية العقنئديأة
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القنئمة عل الشر وكن ذل قول انتشنر المسيحية ،وهو من يطأرح لمكننيأة سأوء يوأم هأذه المصأطلحن
اليوودية" :االو " و "األب" ،ينعتور لشنرة لل أ للا أنجب للون آخر.
ويشير العنلم اليوودي كلوسنير (  ) Klausnerي كتنوا ،لل أ "او للا" كن تعويرا رمزيأن شأنعرين
شأنئعن عنأد اليوأود .ولكأ الأوثنيي (ايأر اليوأأود) الأذي كأننوا يعتقأدو أ وعأض ع مأنئوم مثأل اسأأكندر
الكوير وأيالطو وييثناورس ...كننوا أوالد آلوة عنشر نسنء عندين  ،ولذل رأوا ي تعوير "اوأ للا"
عالقة ويولوجية حقيقية وي عيس وللا".
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األمر الثاني:
تتم اإلشنرة لل للا وصفتا أون لون يعقوب ،والفكرة هنن هأ أ للا يوأتم وقأوم ميثنقأا اهتمأنم رب األسأرة
(األب) وأوننئا (أو عينلا) .يكمن أ األوننء مطنلوو ونالنصأين لسألطة أوأيوم وطنعتأا ،كأذل ونأو يعقأوب
(أي ونو لسرائيل) مطنلوو ونإلقرار وويمنة للا عل حينتوم واالنقيند إلرادتا .يقول النوأ أشأعين  يأ
ع َم ُل يَ َد ْي َ ﴾ (أشعين .)8:64
لحدى صلواتاَ ﴿ :و َم َع َذ ِل َ يَأ َ ْن َ ين للا أَوُونَن ،نَحْ ُ ِ
الطي ُ َوأ َ ْن َ ْالخَز ُ
افَ ،و ُكلونَن َ
ولقد أشنر جريلو ورينأنرد ( )Grelot and Renardللأ أ اللغأة العوريأة تسأتعمل انلوأن ة كلمأة االوأ
داخل تركيب لضنية للداللة علأ االنتسأنب كمأن يأ "أونأنء لسأرائيل" و"أونأنء ونوأل" (ان أر حزقيأنل :23
 ،)17و"أونأأنء تصأأيو " (الزوأأور ،مزمأأور  ،)2 :149و"أونأأنء األنويأأنء" (كتأأنب الملأأو الثأأنن ،)5 :2
و"أوننء اإلنسن " (حزقينل  ،1 :2دانينل .)17 :8
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ونجد ي اإلنجيل ي سجل مت  ،25 :17أ "أوننء" الملو هم ي الحقيقة مواطنوهم ،وذلأ يأ مقنوأل
اآلخري المغلأوب علأ أمأرهم .ويأ متأ كأذل  38 :13نأرى أ "أونأنء المملكأة" هأم أونأنء مملكأة للا.
ووشكل مشنوا ترد العونرة "أوننء للا" ي الكتنب المقدس (أي عينل للا) ،وت ُسأتخدم يأ يأ حأنلت المفأرد
والجمع لإلشنرة لل األيراد والننس ،والمالئكة الذي ينتسوو تلقنئين ة لل للا ويتمتعو وفضلا الخنص.
لقد دعن للا ون لسرائيل وم معوم أ يقولأوا منأا عوأدا ة حتأ يكونأوا قأوم ميثنقأا المخلصأي المختأنري ؛
ييرعنهم "كأب" (ان ر التوراة ،سفر التثنية 6 :32؛ كتنب النوأ ارميأن  ،)9 :31ويتحأدو معأا كأـ"اونا"
أو "أوننئا" .وي اإلنجيل الشريف ،يكو "أوننء للا" هم "أوننء المملكة" (مت  ،)38 :13يوم الأذي قأولوم
للا ولوم منا حينة أودية معا ي مملكتا.
األمر الثالث:
عندمن يتكلم ونو يعقوب ع للا كأب يإنوم يمثلو االو وشأكل جمأنع  .يقأد أوحأ للا للأ النوأ موسأ
 وهو يلقنا الكالم الذي سيقولا للفرعو  ،لحثا عل السمنح لونأ يعقأوب وأنلوجرة مأ أرض مصأر:
Klausner, Joseph, The Messianic Idea in Israel, New York: The Macmillan Company, 1955, p.527. 1
Grelot, Pierre and Renard, Henri (1988), 'Son of God', in Xavier Léon-Dufour (ed.), Dictionary of Biblical
Theology (2nd edn., London: Geoffrey Chapman), 561–63. 2

3

﴿وعلي أ تخور يرعو أ للا تعنل يقأول :ونأو يعقأوب عيأنل الشأرينء .ولنأن أمرنأن أ َ تُطلأ عيأنل
ليعودون  ،ولكن ريض َ  .لذل سنول أول أوننئ وأشريوم﴾ (التوراة ،سفر الخروج  .)23-22:4ثم وعد
ذل وعدة قرو أرسل للا الوح ع هجرة ون يعقوب م مصر عل لسن النو هوشأع قأنئالِ ﴿ :ع ْنأ َد َمن
صر﴾ (كتأنب النوأ هوشأع
شعب وَن ي
َكن َ
ُ
ص ِغيرا ة أَحْ وَ ْوتُاُ ،ي َدعو ُ االو َ و
الروح ل ليَ ُ
َ
عقوب َ
خر َج ِم ِم َ
 .) 1:11يف هنتي اآليتأي يخنطأب للا قأوم ونأ يعقأوب مسأتخدمن كلمأة " اونأ " ألنأا يقأيم وينأا وويأنوم
عالقة خنصة ،يوم ال يشركو وا وال يعودو آلوة وقية األمم ،وهو يعتورهم قومن اختنره ويضلا ومحوتا.
وم هنن يإ الونوة مرتوطة ونلعود الذي يقوم وي للا وعوده الصنلح .يف كتنب النو أيوب ،1 :2 ،6 :1
 ،7 :38تنطو عونرة "أوننء للا" (عينل للا) عل الصنلحي المقيمي ي السمنء ،وم المحتمل أ يكو
المقصود وأذل المالئكأة األمنأنء .ولكأو الكلمأة العوريأة "مأال " تعنأ "الرسأول" يمأ المحتمأل أ هأذا
االسأأتعمنل ي أ كتأأنب النو أ أيأأوب يعن أ كأأل الكنئنأأن السأأمنوية ،سأأواء كأأننوا ي أ الحقيقأأة رسأأال أم ال.
وت ُستعمل هأذه العوأنرة يأ معنأ مشأنوا لوأذا يأ اإلنجيأل (لوقأن  ،)36 :20عنأدمن يتحأد عأ المأؤمني
ع ْو َ "أوننء الوع " أو "أوننء القينمة".
المنوعثي أي المقيمي ي دار الخلد حي يُ ْد َ
ونجد ي القر األول للميالد استعمنال لضنيية لكنون أقل شيوعنة .يقد كنن عونرة "أوننء للا \ عينل للا"
تشير لل اليوود الذي دعنهم للا لل لرضنئا ييصطفيوم تعنل  .ولذا جنز التعوير ،يإ هأؤالء كأننوا ونأ
لسرائيل الحقيقيي  ،يمأ ذلأ قولأا" :الرجأل المسأتقيم .. .يأدعو نفسأا اوأ للا  ...ويتفأنخر وأأ للا أوأوه".
(كتأأنب الحكمأأة  .)16 ،12 :2أو قولأأا" :لمأأنذا اُعتوأأر ضأأم أونأأنء للا؟ ولمأأنذا نصأأيوا مأأع الصأأنلحي ؟"
(الحكمة  .)5 :5ونجد كأذل "لأيك أوأن لليتأنم  ،ووأدالة مأ الأزوج ألموأنتوم ،وسأتكو وأذل مثأل اوأ ه
العل  ،وهو سيحو أكثر ممن تحو أم "( .كتنب سيراخ .)10 :4
ونجد هذا االستعمنل نفسا ي اإلنجيل( ،مت  45-44 :5ولوقن  .)35 :6يعونرة "أوننء للا (أهل وي للا)"
هنأأن توأأدو داللتوأأن ي أ مقنروأأة ص أفن للا الرييعأأة واألخالقيأأة ،مأأع الضأأمن وأأأ يصأأوحوا شأأيئن ة خنص أن ة
عوا وأنلخير ل ُمضأط ِوديكم ،يتُصأ ِوحو َ وأذ ِل َ
لحسننتا وحوا األووي﴿ .أَمن أَنَن يَأَقُو ُل لَ ُك ْم :أ َ ِحوووا أ َ ْع َدا َء ُك ْم ،وا ُد ُ
عالهُ﴾ هكذا نرى ،أ مصطلح "أوننء" وصأفة عنمأة يعنأ النأنس الأذي
ِم أَه ِل َوي ِ للاِ أويكم الرح َم ي ُ
يطيعو أو يتوعو م نُسووا لليا ،أو الذي ُميزوا ووعض الميأزا  ،أو الأذي يشأتركو يأ أمأر مأن مثأل
الحينة اآلخرة أو نور للا .وي اإلنجيل الشريف تعن عونرة "أوننء للا \ عينل للا \ أهل وي للا" عمومأن ة
أنس الأأذي رض أ للا عأأنوم ،أي أنوأأم مواطنأأو مملكتأأا الموعأأودة ،وقأأد اُطل أ علأأيوم أيض أن ة مصأأطلح
النأ َ
"الصنلحي ".
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األمر الرابع:
يوصف مل ون يعقوب أحيننن وـ"االو " ألنا ينوب ع للا ي حكم قوما ،ونجد هذه الفكرة ي الكلمن
التأ خنطأب ووأن للا النوأ داود الملأ  مأ خأالل النوأ ننثأن  .يقأد خنطأب للا النوأ داود  يأ
معرض حديثا ع النو سليمن  الذي سوف يأر عأرأ أويأا ويشأيد ويأ للا يأ الحأرم الشأريف
قنئال﴿ :وسأ ُجعلُ تستوي عل عرأ حكم دو أعداء .أنن للا أُخور أنأ سأأُقيم لأ َ ويتةأن ،يمأ ذريتأ
صألو وأثوأ
يكو الملو  .وعندمن تنتو أينم حينتأ وتأدي يأ مرقأد مأع آونئأ  ،أقأيم خلفةأن لأ مأ
ُ
ُملكا .ل خلف هو الذي يقيم ل ويتةن إلكرام اسم  ،وأُثو عرأ ُملكا لل األود .وأكو لا ي مقنم األب
ؤدو أا ،يأسأألط عليأأا شأأعوون أخأأرى ،يتقومأأا
وهأأو يكأأو ي أ مقأأنم اون أ الروح أ  ،ولذا ارتكأأب السأأوء أ ُ ِ
وضأأرونتون﴾ (كتأأنب النو أ صأأموئيل الثأأنن  .)14-11:7وقأأد ورد يكأأرة المل أ االو أ أيضأأن ي أ تعويأأر
شعري ي الزوور (المزاميأر) الأذي يشأير للأ تتأويم الملأ  ،حأي يقأول النوأ داودَ ﴿ :وهَأن أَنَأن أ ُ ْع ِلأ ُ َمأن
ض وِ ِا للا :أوح للا لل « :أ َ ْن َ ا ْونِ  ،ين م عل العرأ اليوم أجلسأنن  .سأنورث ُ َ األمأم ،واألرض
قَ َ
وأكملون ،وم عليون﴾ (مزمور .) 7:2
لقد كن شنئعن ي الشرق األدن القديم أ يُطل لقب "او للا" عل المل وعد تتويجا ،وقأد يأزعم الملأ
أنا "للا" ذاتا .وم المعلوم أ أهمية هذا اللقب تكم ي يعنليتا ومن يأويره مأ هيوأة وهيمنأة أكثأر مأ
كونا لقون ذا حقيقة وجودية .ومع ذل يقد أصوح وعض الملو متغطرسي وادعوا أنوم آلوة .ويعن لقب
"او للا" أ لوم سلطة م للا أو م اآللوة ليحكموا الننس الخنضعي لوم ،والذي لم يكونوا هأم أنفسأوم
خنضعي لال ه الواحد أو ونلنسوة لل الوثنيي لآللوة المتعددة.
ونجد ومصطلحن مشنووة استعمل

عند ون لسرائيل أيضنة .يفأ زمأ النوأ موسأ  ،كأن ونلنسأوة للأ

يرعو ومثنوة "للا" (التوراة ،الخروج 16 :4؛  ،)1 :7والقندة األوطنل الموكرو (المعرويو ونلقضأنة)
كأأننوا يسأأمو "آلوأأة" (الخأأروج  ،)9 ،8 :22وهأأذا شأأأ الحكأأنم (الزوأأور ،مزمأأور  )6 ،1 :82والمل أ
(مزمور 9-6 :45؛ كتنب النو أشعين  .)6 :9وعل كل يإ مصطلح "او للا" كن أكثر شيوعن .ويذكر
نيوم و ستن  )1988 /521( Newman and Stineتعريفن ة واسعن ة لذل لذ كتووا" :يأ كتأب األنويأنء
األولي وي اليوودية ،ت ُستعمل عونرة "او للا" وشكل متكرر لألشخنص الذي اختنرهم للا ليعملوا نينوأة
عنا لفنئدة قوما 3".وكن هذا اللقب مالئمن ة للملأ كممثأل لوأم أمأنم للا ،وكخليقأة للا يأيوم .وأشأنر هأذه
االستعنرة لل أ سلطة المل تنوع م للا وأ مملكتا أمننة م للا أيضن ،وهم ال ش سيحنسووم للا.

Newman, Barclay Moon and Philip C. Stine, A Handbook on the Gospel of Matthew, New York: American 3
Bible Society, 1988, p.521
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يتضح ممن سو أ ون يعقوب كننوا ين رو لل أنفسأوم ومثنوأة "االوأ " وللأ للا ومثنوأة "األب" وشأكل
مجنزي ال اير .يلم يك القصد وراء استخدام استعنرة األب/االو توين أصل الشعب أو المل أو المكن
الذي قدموا منا ،وأل كأن القصأد التعويأر عأ العالقأة القنئمأة وأي للا وقأوم ميثنقأا وصأفة عنمأة ووأي للا
والمل وصفة خنصة .وه عالقة تشوا أية عالقة وطيدة وي أب واونا.
لقد كن لمل ون يعقوب مكننة خنصة ي زم األنوينء القدمنء ألنا كن يمثل للا .وكن النوأ داود 
يُعتور أع م ملو ون يعقوب عل اإلطأالق .أمأن الملأو اآلخأرو الأذي أتأوا مأ وعأده يمأنوم مأ كأن
مخلصن ه مطيعن ،ومنوم م كن شريرا انحرف وشعوا ع الصراط المستقيم .ومع سو ون يعقوب لل
ونول انتو ساللة هؤالء الملو  .لال أ الننس ودؤوا وعد قرو عديأدة مأ ذلأ يتوقأو للأ مجأ ء ملأ
آخر م آل وي النو داود ونعتوأنره ملكأن نموذجيأن ،يأننت روا قأدوم ملأ علأيوم يخشأ للا ،وقأندر علأ
وسط األم والنمنء والعدل ليس وي ون شعوا يقط ول وي األمم جميعةن.
ثم تطأور

تأدريجين هأذه األيكأنر كلوأن وتولأور يأ يكأرة واحأدة ،هأ يكأرة "المسأيح" التأ تعنأ وكأل

وسنطة الرجل "المدهو أو الممسوح رأسا ونلزي " .وقد كنن هذه الشأعيرة الخنصأة ومسأح رأس الملأ
ونلزي

تعويرا ع تعيينا للقينم ودوره الخنص ونعتوأنره ممأثال ه وخليفتأا علأ األرض .وهكأذا أل ونأو

يعقوب لعدة قرو ينت رو وشوق كوير الوق الذي يستعيدو ييا حريتوم واستقاللوم ،تح قيندة ملكوم
الممسوح (المسيح) الذي يحكم ونلعدل ويوسط حكم للا عل األرض.
واسأأتنندا لل أ المعلومأأن الحضأأنرية الت أ توصأأل لليوأأن الوأأنحثو وخصأأوص التأأوراة وايرهأأن م أ كتأأب
األنوينء األولي  ،يمكننن أ ن فوم قصد السيد المسيح عندمن استخدم مفأردا

"األب" و"االوأ " للتعويأر عأ

عالقتا الخنصة مع للا .وينوغ أ نفقا خمس نقنط أسنسية لنفوم من يرم لليا السأيد المسأيح عنأدمن تكلأم
ع للا كـ"أب" أو عندمن قنل "أو " أو عندمن أشنر لل نفسا كـ"او " .وهذه النقنط الخمسة ه :
النقطة األولى:
عندمن يشير السيد المسيح لل للا كـ"أب" ولل نفسا كـ"او " يوأو يأتكلم وشأكل مجأنزي .وهأذا االسأتخدام
الوالا الموجود ي التوراة يراد وا تحديد العالقة القنئمة وي للا وقوم ميثنقأا ولأيس يأ ذلأ أيأة لشأنرة
لل مسألة األصل أو الوالدة الوشرية  -تعنل للا ع ذل علوا كويرا.
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النقطة الثانية:
استعنرة األب/االو مستقنة م التوراة ،والزوأور ،وايرهمأن مأ كتأب األنويأنء األولأي  .ولأم يكأ يخطأر
وونل اليوود أودا يوم كلمت األب واالوأ يأ لطنرهمأن الجنسأ الحريأ الضأي  ،مثلمأن هأو حأنل الأوثنيي
الذي كننوا يؤمنو وتعدد اآللوة ،ووإنجنوون للوني والونن .
النقطة الثالثة:
عندمن يشير السأيد المسأيح للأ نفسأا كأـ"او " يإنأا يواصأل التعويأر المتأواتر عنأد قومأا ،وهأم شأعب ونأ
يعقوب .ينلمسيح يرمز ،ي الحقيقأة ،ووطريقأة خنصأة ،للأ هأذا الشأعب .يفأ حأي وأدا مأ ونأ يعقأوب
عصين أمر للا ،ور م السيد المسيح خضو كل إلرادتا .والشعب الذي عنهأده للا ،واختأنره ليكأو
نورا ووركة لونق األمم يشأل يأ ذلأ  ،يجأنء السأيد المسأيح لكأ يأتمم تلأ المومأة التأ تخلأ عنوأن ونأو
يعقوب.
النقطة الرابعة:
هنن أمر مأن يريأد يأ العالقأة وأي السأيد المسأيح وللا .يوينمأن خنطأب ونأو يعقأوب للا مسأتخدمي عوأنرة
"أوننن" وصيغة الجمع ليشأيروا للأ انتمأنئوم للأ أمتأا ،نجأد أ السأيد المسأيح يأذهب أوعأد مأ ذلأ وكثيأر
ويخنطب للا مستخدمن عونرة "أو " .وي ذل تعوير ع كونا المسأيح الملأ المنت أر ،المقأرب للأ للا،
أل هذه العونرة ووذه الصيغة الضيقة ال يح ألحد أ يستعملون لال المسيح المنت ر.
النقطة الخامسة:
منح السيد المسيح أتونعا ح معرية للا كـ"أب" .يعندمن يفكر أتون السأيد المسأيح يأ أنفسأوم كأهأل ويأ
للا ،يإنوم يؤمنو أ السيد المسيح هو م منحوم أحقية هذا االنتسنب .ولقد سجل الحواري يوحنأن الكأالم
سأ هأ ِذ ِه الوُنُأوة ُ
التنل ﴿ :وأمن الذِي َ ا ْست َ َجنوُوا لا وآ َمنُوا وا ،يق ْد َمنَ َح ُو ُم ال َح يأ أ ْ ي ُكونُأوا ِعيَأن َل للا .ولَي َ
ذا َ َ
الصفةَ ي َج َعلَ ُوم ِعين َلاُ﴾ (يوحنن .)13-12 :1
طويع ٍة وَشَريةٍ ،ول ل
للا هو َم أسوَ َغ علي ِوم تِل َ ِ
َ
كمن كتب الحواري وولس لل أتون السيد المسيح قنئال" :أمن أنتُم ي اَالط َيةَ ،ين َم آ َمنتُم ونلس ِي ِد ال َمسأيحِ،
وحأ ِا ت َعأنل للأ
الروحأ و هَِ ،وسأيلَةَ ُر ِ
يقأد أصأ َوحتُم أي ة
س ِأيدُنن عيسأ  ،االوأ ُ و
ضأن ِمأ أهأ ِل َويأ ِ للاِ ،وكأأن َ َ
س وت َعنل " :ين للاُ أن َ أوونن الأرحم ُ !" (الرسأنلة للأ أحوأنب للا
قُلو ِونن ،ولن ُكم َلت َقولو َ ُمقت َدي َ ِو ِ
روح ِا تَقَد َ
ي االطية .)6:4
لم يك ي استطنعة الذي سجلوا وح اإلنجيل سوى استخدام مثأل هأذه اللغأة الجريئأة ألنوأم كأننوا علأ
وينة م مقنصد السيد المسيح عندمن تكلم عأ عالقتأا وأنه ،مسأتخدمن مفأردا "األب" و"االوأ " .كمأن أ
أتون السيد المسيح استخدموا عونرة "او للا" (االو الروح ه) كأحد أهم أسمنء السأيد المسأيح ،وكأننوا
وذل شوودا عل عالقة الحب األزلية الت تجمع وي للا والمسيح وقدرة روحا تقدس وتعنل .
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