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إن إحدى أثمن حقائق العهد اجلديد، ويه حقيقة يسهب اكتب الرسالة إىل العربانيني يف احلديث عنها، يه أن 

أو حلوهل أو قربه  مالزمتهويتحدث الالهوتيّون عن  اهلل القدوس املتسايم قد اقرتاب إيلنا يف يسوع املسيح.
وهذان بطبيعة احلال أمران صحيحان تماماً عن اهلل دون )سموه فوق الوجود املاّدي(.  تساميهارنة مع باملق

  تناقض.
عندما قام مارتن لوثر برتمجة الكتاب املقّدس إىل اللغة األملانية ألول مرة، أورد نقطة الهوتية عميقة 

اللغة األملانية ضمريين خمتلفني للمخاطب املفرد: تتضّمن  منسجمة مع هذه احلقيقة، ملجرد اختياره للضمائر.
تستخدم الصيغة  الرسمية وادلالة ىلع األدب. Sieاليت حتمل الطابع غري الرسيم واملألوف، وهنالك  Duفهنالك 

غري أن لوثر استخدم الصيغة غري  املؤّدبة يف خماطبة اجلميع ما عدا أعضاء اعئلة الشخص وأصدقائه املقّربني.
 ويتضمن اختياره اللغوي هلذا الضمري أبعاداً الهوتية ضخمة. ة واملألوفة يف ترمجته دلى خماطبة اهلل!الرسمي

املستخدمة يف نسخة امللك جيمس واليت جندها متلكّفة أو غري رسمية  Thouو  Thee)وحىت اإلجنلزيية مثل 
  .( األلفة يف ذلك العرصبعض اليشء وغري جذابة ايلوم، اكنت يف واقع األمر ضمائر خماطب تدل ىلع

نعيش ايلوم يف عرص يسىع فيه انلاس يف كنائس كثرية، ناهيك عن املجتمع كلك، إىل اتلخّّل عّما يعتربونه 
أموراً رسمية متلكّفة خانقة، وجلأنا إىل أشاكل وممارسات وثياب )وغري ذلك( أكرث راحة واتساماً بالطابع غري 

ن قرب اهلل أو وبنفس الطريقة تعكس  الرسيم. العبادة واملوسيىق عرصاً أكرث اتصافاً بابلعد العاليق، حيث يثمَّ
  مالزمته وجتري اإلشارة إيله دائماً.

حيث يتم اتلعبري عن اإلعجاب باهلل  ياةويشلّك هذا من نواح كثرية ابتعاداً صّحياً عن اتلقليد اخلايل من احل
وهو ينظر  وحنن مجيعاً أبناؤه، ويسوع هو أخونا. لقد اقرتب اهلل منّا يف يسوع املسيح. عن بعد، فيظل اهلل بعيداً.

  إىل القلب، ال املظهر اخلاريج.
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ابع رسيم يف لكّّن أستغرب من بعض األشخاص اذلين يدعون دائماً بقوة كبرية إىل إلغاء لك تكليف ط
أنا متأكد أنهم سيخرجون أفضل  فماذا لو أن امللك أو رئيس ابلالد جاء إىل بيتهم تلناول العشاء؟ العبادة.

أرجح كثرياً أنهم لن  أو ماذا لو أن ابنهم اكن مزمعاً ىلع الزواج؟ أوانيهم وفُُرش املوائد ويرتدون أفضل اثلياب.
مة.اتِّباع و احلّل املبهرجة واملالبس الفخمة أ يتوانوا عن ارتداء  عطي اهلل ما هو أقل؟نفلماذا  اتلقايلد املكرَّ

نلتذكر أننا حني جنتمع من أجل العبادة اجلماعية، فإننا نأيت تلكريم ملك امللوك ورب األرباب ولالحتفال 
  بانتصاره ىلع اخلطية واملوت.

وواقع األمر هو أنه لو ظهر  نا ما زال رب املجد املتسايم.ال نريد أن ننىس يف عبادتنا أن إهلنا اذلي اقرتب إيل
لكنه سيظهر يف بهاء  يسوع يف خدمة العبادة، فلن يأيت البساً بنطااًل من اجليزن ولن نضع ذراعنا حول كتفه.

  باهر )كما يفعل يف اإلصحاح األول من سفر الرؤيا(، وسنسقط عند قدميه.
وس. املسيح حارض يف اجتمااعت خدمتنا.وحقيقة األمر يه أن الرب يسوع  ٌد وقدُّ  وهو قريب، لكنه أيضاً ممجَّ

فلنتقدم جبسارة  ويتوجب علينا أن نأيت بثقة وفرح، لكن مع توقري وخشوع. وهو صديقنا، لكنه ربنا أيضاً.
 (، لكن مع السجود ذللك اذلي جيلس عليه.16: 4إىل عرش انلعمة )عربانيني 

عن هذا اتلوازن ادلقيق بني تسايم اهلل وقربه أو مالزمته  11: 2 مزمور يفملزامري ببساطة وقد عربَّ صاحب ا
  حني نأيت إيله يف العبادة.

 !"بِرَْعَدة   )ابتهجوا( اْهِتُفوا"
 

 


