قوة العبادة املرتبطة بموضوع
بقلم روناد مان

ّ
طلب إيلنا مزمور  2 :150أن نسبّح اهلل " َح َس َ
(تفوق) َع َظ َمته" .وجدنا يف كنيستنا أن ُّ
ْثة ُّ
ب َك ر َ
تفوق عظمة اهلل تقدم
ً
ً
ً
ىلع حنو أكْث فاعلية يف عبادتنا بإعطاء انلاس وقتا للتأمل واتلفكري يف صفاته .كثريا جدا ما يتم اختيار ترانيم
للعبادة تفتقر إىل الوحدة العضوية أو إىل خيط يربط بينها .فتكون انلتيجة جمموعة عشوائية من االختيارات
ً
ُ
قبوال حسناً ،لكنها ّ
تفوت فرصة استخدام ترانيم تبىن إحداها ىلع األخرى.
املفضلة اليت يمكن أن تلىق
تتضمن العبادة املرتكزة ىلع موضوع نق طة تركزي واحدة اجتماع اخلدمة ،حيث ختتار لك الرتانيم والقراءات
ً
(مثال ّ
ّ
قوته أو
وتطور ذلك املوضوع .قد يكون هذا املوضوع صفة من صفات اهلل
والعنارص األخرى ليك تعكس
ً
حمبته أو نعمته) أو موضواع ً كتابيا آخر (مثل َ
محل اهلل ،اخلليقة ،إلخ) .والوضع املثايل هو أن يُستىق املوضوع من
نقطة تركزي عظة الرايع ،حبيث يهيئ القلوب حسب نفس اخلط ،وبهذا يضاعف تأثريه .ويف كنائس (مثل
كنائسنا) حيث ال يسمح أسلوب الرايع يف ختطيط العظة ذللك انلوع من اإلشعار املسبق ،ربما يسمح اجلزء األول
ً
ً
ً
من اخلدمة موضواع منفصال (وقد وجدنا أنه اغبلا ما يق وم الروح القدس بطريقة عجيبة بنسجه مع الرسالة).
ومن بني أعظم امتيازات العبادة املرتبطة بموضوع معني:

 .1تسمح لألعضاء بوقت ّ
مطول من الرتكزي واتلفكري واتلأمل يف جانب واحد من جوانب احلق اإلليه .عندما نقرأ
ونسمع حقيقة روحية ونسمح هلا بأن تدخل عقونلا ،فإنها حتتاج إىل وقت ليك تشق طريقها إىل قلوبنا .وهذا هو ما
ُّ
تسمح حبدوثه العبادة املرتبطة بموضوع ّ
معني .ونتيجة ذللك ،يمكن أن يصل املؤمنون ،ال إىل نقطة تذكر حق
ً
ً
ً
إليه معني فحسب ،بل أيضا إىل االبتهاج به والقيام باستجابة عبادة هلذا احلق ،وهو األمر اذلي نادرا جدا ما
نصل إيله يف أي سياق آخر.
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ً
ً
ّ
 .2تعطي العبادة املرتبطة بموضوع معني العبادة تماساك ووحدة ،مبدأ منظما أىلع ما يمكن انلاس من الرتكزي ىلع
ً
ّ
بدال من الرتكزي ىلع أسلوب الرتنيمة اليت يصدف أنهم يرنّمونها يف حلظة ّ
معينة .يمكن أن
احلق اذلي يرتنمون به
ً
يُفنت انلاس بقداسة اهلل ،ىلع سبيل املثال ،حىت إنه يصبح أمرا غري ذي أهمية إن اكنوا يستخدمون يف تلك
ً
ً
ّ
اللحظة ترنيمة أم قرارا – وما يصبح مهما هو أن اهلل قدوس.
ً
يمكن للعبادة املرتبطة بموضوع ،برتكزيها ىلع اهلل وحق ،أن تساعد األعضاء يف أن ينشغلوا به بدال من االنشغال
باألشاكل ُ
وابلىن .أال يفرتض أن يكون هذا هو هدفنا؟
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