هل املجد يف الكنيسة!
بقلم رونادل مان

إن هدفنا يف لك حياتنا كأبناء هلل وكمواطنني سماويني (فيليب  )20 :3هو أن ننشغل بذاك اذلي خلقنا وافتدانا وهو
ّ
ملزتم بتغيرينا إىل صورته .وهلل وحده احلق يف والئنا واهتمامنا .وينبيغ أن تتخلل ربوبيته أكرث فأكرث لك زاوية من
زوايا حياتنا .إنه مركز وجودنا ،وهدف وجودنا القريب ،وهدف وجودنا ابلعيد .فهو موضوع إيماننا ومادة إيماننا يف
نفس الوقت.

عندما نتلكم عن "جمده" ،فإننا نتلكم عن املجموع اليلك لكماالته وفرادة كينونته ،تلك اللكية اليت ّ
تمّيه كخالق
ً
عن خليقته وخملوقاته( .وهكذا فإن املفهوم قريب جدا من مفهوم قداسة اهلل) .وجمده هو يف معناه انلهايئ أو
األقىص ما ال يعطيه آلخر (إشعياء 8 :42؛  ،)11 :48ىلع الرغم من أنه جيعل ومضات ضعيفة من جمده تنعكس يف
ً
خليقته ،خاصة البرش اذلين حيملون صورته (تكوين 26 :1؛  1كورنثوس  .)7 :11ويوصف جمد اهلل أيضا يف
الكتاب املقدس بلغة انلور (إشعياء 19 ،1 :60؛  2كورنثوس 6 ،4 :4؛  1تيموثاوس 16 :6؛ رؤيا .)23 :21
مع أنه ال يمكننا أن نضيف إىل جمد اهلل ،ألنه اكمل ،غري أن لكمة اهلل تبني نلا أن العالم املخلوق (مزمور 1 :19؛

 ،)19 :72ومسار اتلاريخ (إشعياء  ،) 18 :66وفوق لك يشء كنيسة يسوع املسيح (أفسس  ،)21 :3لكها بطريقة ما
تهدف إىل أن تعكس وتظهر وحىت ّ
تعزز جمده .ويف الواقع ،هذا هو يف نهاية األمر السبب الوحيد اذلي داع ذاك
ّ
اذلي ال علة لوجوده أن خيلق لك يشء آخر( ،ىلع حد تعبري جون بايرب" :معىن الكون هو أن اهلل خيرج للعلن من
أجل جمد اهلل") .هذا هو اهلدف انلهايئ للك نفس نتنفسه ،ولك يشء يسمح نلا بأن نفعله .وجيب أن يكون هذا
ْ
ْ
افعلُوا ُلك ْ
هلل"  1 -كورنثوس  .)31 :10جيب
هو دافعنا انلهايئ ،حنن املؤمنني ،يف لك جهودنا وأعمانلا ("ف
يش ٍء لِمج ِد ا ِ
1

ُ
أن نبيق هذا اهلدف أمامنا بشلك ٍ
واع ونسىع إىل أن ن ضع لك أنشطتنا (الشخصية واملهنية والروحية) إىل ذلك
ُّ ً
اتلصميم األسايس .وهذا هو ما يعطي هذه األنشطة قيمة ومعىن ،وتوجها وأهمية إهليني ،حىت يف أكرث أنشطتنا
ً
دنيوية.
فإن اكن هذا صحيحا ً ىلع مدى احلياة لكها ،فإنه ليس هناك ما هو أكرث أهمية من ّ
تبّن هذا املنظور وحنن نقوم
بعمل الكنيسة .جيب أن ختضع انلظريات واألسايلب واألفاكر والفلسفات واألذواق ُ
وابلىن البرشية لرغبة جمموعة
مهيمنة يف جمد اهلل .وما أرسع ما ننىس من هو صاحب العمل ،وصاحب الكنيسة وصاحب خدمة العبادة! وحنن
نسارع إىل تكملة إعالن لكمة اهلل باذلاكء البرشي وادلراسات ادليموغرافية وانلدوات اليت ترشح كيفية وجوب
قيامنا بذلك .وكم نتلهف ىلع إجياد وسائل إضحاك من أجل جذب انلاس وجعلهم يستمرون يف العودة حلضور
االجتمااعت! يتوجب أن ينحرص تركّينا يف العبادة ويف لك أنشطتنا ىلع إدراك جمد اهلل ،وعكسنا هل ،وإعالنه،
واالحتفال به!

ً
وإنه ملن املشكوك فيه جدا أن ذاك اذلي أعلن بكل سلطان "(سوف) أبّْن ك ِنيس ِيت" (مىت  )18 :16رأى احلاجة
ً
إىل مبادئ نمو الكنيسة ليك ترشده يف املهمة اليت كرس نفسه هلا .وإنه ملن غري املحتمل بنفس القدر أيضا أن
ٌ ْ ْ
ْ
ّ
ْ ُْ
اذلي أعلن "ال يق ِد ُر أحد أن يأ ِِت ِإَل ِإن ل ْم يعط ِم ْن أ ِب" (واكنت نتيجة ذلك أن كثريين من أتباعه ارتدوا عنه –
ً
يوحنا  ،)66–65 :6يمكن أن يرى راحة زائر الكنيسة أمرا ذا أهمية قصوى.
ً
صيغت الفلسفات الالهوتية ،وحىت تلك العميقة كتابيّا منها ،من أجل أن تساعد عقونلا املحدودة يف استيعاب
مدى عظمة اهلل غري املحدود يف طرقه ،وتصبح هذه األنظمة الفكرية الالهوتية أحيانا ً ّ
ّ
ومرسخة وجيري
حمصنة
ادلفاع عنها إىل درجة أنها قد توقر إىل درجة ذلك اذلي تسىع إىل تكريمه .وحنن جند راحة ىلع أقل تقدير يف
ً
ً
ً
نظام فلسيف ألننا شديدو الرغبة (وربما ال يكون هذا أمرا واعيا) يف أن جنعل اهلل إىل حد ما قابال للتنبؤ به
ً
وللتعامل معه وألن نظامنا الفكري (اذلي نظر إيله دائما ىلع أنه وحده "الصحيح") يساعدنا يف أن حنس بأننا
ُّ
"أكرث سيطرة ىلع الوضع" – ويا هلا من محاقة! فبعد أن أمسكنا باألرسار (ىلع حد توهمنا) ،فإننا ال نرتك كبري جمال
هلل ليك يعمل ويترصف خارج صيغنا وأنظمتنا اليت وضعناها بعناية.

يُبطل اهلل يف جمده وجالهل وقداسته وغموضه وعدم قابليته للفحص ،إىل درجة غري حمدودة ،لك حماوالت تعريفه
أو احتوائه .وإنه ألسهل علينا بكثري أن نصنف ّ
ذرات الرمل أو الكتل اثللجية الصغرية! لقد كشف نلا اهلل
حقائق كثرية عميقة وبديعة عن نفسه يف لكمته .وسمح نلا يف عملية الفداء أن نرى قلبه .لكن ال جيب أن
ً
نفرتض بوقاحة أبدا أننا سربنا أعماق شخصه العجيب! دعونا ن قبل بكل اتضاع أننا نتعامل مع أمور مقدسة
تتجاوزنا؛ ودعونا نسجد أمام ذاك اذلي يف ُ
تنازل غري قابل لالستيع اب داعنا ليك نكون خاصته .ودعونا حنيا
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ُ
احلياة ،ونق ْم بعمل الكنيسة ،ونقرتب إيله يف العبادة ،بإحساس عميق من اخلشوع والعرفان .ويلتنا يف انطالقنا
البرشي امل حدود ال نبعد أنظارنا عن ذاك اذلي ينظر من السماء بمحبة – ذاك اذلي جمده فوق لك يشء.
ُ ْ
ْ ُ ْ
ِّ
ْ
" ِليُسبِّ ُحوا اسم الرب ،ألنه قد تعاىل اس ُمه وحد ُه.

ْ
ُُْ ْ
ات"( .مزمور )13 :148
جمده فوق األر ِض والسماو ِ
يلت جمده يكون لك رجائنا ولك هدفنا ولك تعزيتنا.
ْ
ْ ْ ُ
" ُهل المجد ِيف الك ِنيس ِة!" (أفسس )21 :3
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