مبادئ العبادة للحياة واخلدمة
بقلم رونادل مان

ّ
ً
ً
اكتسبت من خالل كتابات جون بايرب وآخرين وتأثريها ي
لع تقديرا جديدا لألهمية احليوية نلظرة مركزة بكثافة
ىلع اهلل إىل احلياة واخلدمة .وينبع من هذا املنظور عدد من املبادئ اليت حتكم نظريت إىل احلياة واخلدمة
والكنيسة والعمل اإلرسايل.
املبدأ األول :لك األشياء موجودة من أجل تعزيز جمد اهلل وإعالنه (إشعياء 8 :42؛ 7-6 :43؛ 18 :66؛ مزمور  1 :19؛
19-18 :72؛ فيليب 11-10 :2؛ رؤيا .)23 :21

ً
ً
املبدأ اثلاين :وهلذا فإن القصد األبعد للخدمة واإلرسايلات هو أن نرى جمد اهلل معلنا أو ظاهرا بني شعوب لك

األمم (مزمور .)3 :96

ً
املبدأ اثلالث :يتوجب علينا كمؤمنني واعملني مسيحيني أن نضع نصب عيوننا دائما جمد اهلل كهدفنا الرصيح يف
لك حياتنا وعملنا.

ً
ً
املبدأ الرابع :ليس ما نقدمه لغري املؤمنني يف نهاية األمر هو الرشكة ،أو ماكنا يف الكنيسة أو إحساسا باالنتماء أو
ّ
املعىن ،أو تذكرة إىل السماء (هذه لكها أمور مهمة ،لكنها ثانوية) ،لكننا نقدم هلم اهلل نفسه.
املبدأ اخلامس :ما يتوجب أن يتجاوب معه غري املؤمنني هو جمد اهلل وجالهل ومجاهل ،بعد أن يكون الروح القدس
قد وضع فيهم الرغبة يف أن يرغبوا فيه ّ
ويثمنوه فوق لك يشء آخر.

املبدأ السادس :إن من املنطيق أنه يتوجب علينا حنن كمؤمنني باملسيح أن نشتيه ّ
ونثمن جمد اهلل وجالهل ومجاهل
فوق لك يشء آخر ،إذا أردنا أن نقدمه بشلك مرشوع لآلخرين .يتوجب علينا أن جنعل هذا األمر أولوية يف حياتنا
ليك نتمكن من أن خندم بدافع من اتلذلذ باهلل ال من دافع الواجب.

ّ ً
ّ
ونقر به
املبدأ السابع :تعين العبادة يف أوسع معانيها باإلضافة إىل فهمها األكرث حمليّة ببساطة أن ندرك جمد اهلل
ّ
ونتعلق به ونذيعه وحنتفل به.
ّ
املبدأ اثلامن :يتوجب ىلع الكنائس املحليّة وقبل لك يشء أن تكون كنائس اعبدة ليك حيتل اهلل املاكن األول يف
اهتمامنا وعواطفنا ،فينال بذلك اإلكرام اذلي يستحقه.
املبدأ اتلاسع :ستغذي العبادة اجلماعية بدورها -بسبب طبيعتها العمودية املحضة [يقول بايرب" :من بني لك
ّ
األنشطة املسيحية ،ال يوجد إال نشاط واحد هو اغية يف حد ذاته ،أال وهو العبادة .]".نظرة متمركزة حول اهلل إىل
احلياة واخلدمة ،ويه تبين اثلقة باهلل وباتلايل االعتماد عليه.
املبدأ العارش :جيب أن يكون لنشاط امتداد الكنيسة بالبشارة دافع متمحور ىلع اهلل ،أي تمجيد اهلل بربح مزيد
من العابدين هلل .وبنفس الطريقة جيب أن تسىع أنشطتها يف ابلناء إىل جمد اهلل بتطوير مزيد من العابدين ىلع حنو
أفضل وبإخالص قليب اكمل.

ً
املبدأ احلادي عرش :ستكون أكرث شهادة جاذبية وقوة نلا حمبتنا العميقة هلل ورضانا عن لك ما يريد أن يكونه من
أجلنا يف يسوع.

