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 :ما حتتاجه الكنيسة اآلن
 ة اجلديدةالعبادة يف األلفي   هات عنتوج  

 مان ادلرونبقلم 
 

 
لفية جديدة، مع بقية العالم جند أن عبادتها تتصف بتناقضات امع دخول كنيسة يسوع املسيح قرناً جديداً و

 عميقة.

 :اخلرب السار
وال شك أن أ. و.  يف االهتمام بالعبادة يف الكنائس والرتكزي عليها.شهدت السنوات اثلالثون األخرية انفجاراً 

سيُدهش  1توزر اذلي أِسف حلالة العبادة يف عرصه مسّمياً إياها "اجلوهرة املفقودة يف الكنيسة اإلجنيلية"،
 –املايض انلبوية يف اخلمسينات من القرن  ذات السمة لإلصالح )أو اثلورة( يف العبادة اذلي ظهر منذ دعوته

صارت  واذلي اكن هل ىلع األرجح أثر يف هذا األمر )أو باألحرى استخدمه اهلل من أجل إحداث هذا األمر(.
وما أكرث املؤتمرات والكتب  يف معظم ادلوائر اإلجنيلية ايلوم. ني أكرباعتبار رئيسيواهتمام  موضع ةعبادال

وصار هنالك  من مواد العبادة املسّجلة واملطبوعة. لقد شهدنا موجات هائلة !اليت تدور حول هذا املوضوع
أنه توجد عودة إىل تكريم اهلل يف  هو وأهم من هذا لكه ".التسبيحإىل "راعة " لتسبيحاميل لالبتعاد عن "قادة 

 العبادة بالروح واحلق يف كنائس كثرية.

 

 

                                                
وحه القدوس، رابطاً نفسه بنا كعابدين هلل، يف نفس الوقت اذلي يبىق فيه وسيطنا، يأيت املسيح نفسه ليك يسكننا من خالل ر 1

وحمامينا، واكهننا األىلع يف املقدس السماوي، رابطاً إيّانا بنفسه يف تمثُّل صالتنا ودجمها يف صالته اليت سبق أن صعدت إىل 
 .اآلب ليك تكون ذات فائدة نلا يف حمرض اهلل
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 :اخلرب غري السار
عبادة من حالة اإلهمال املعتدل السابق هلا تلصبح املوضوع الساخن ومركز ومن ناحية أخرى، انطلقت ال

وقد انقسمت الكنائس وأعضاء هيئة العاملني فيها حول هذه املسألة؛ يف حني أنه  اجلدل يف الكنيسة ايلوم.
ردية، كنيسة من مناقشات حول األذواق الف ةوبالاكد خلت أي يوجد يف أوضاع أخرى نوع من اهلدنة القلقة.

 وأسايلب املوسيىق، واألدوات املوسيقية، وديناميكيات املوسيىق، والوسائل السمعية ابلرصية، وما إىل ذلك.
وبغض انلظر عن القرار اذلي اختذه قادة الكنيسة )إذا اكنوا قد اختذوا أي قرار أصاًل( حول نوايح اخلالف 

أو بقاؤه يف الكنيسة، حمتفظاً بروح ضغينة، هذه، فقد نتج عنها ترك شخص ما للكنيسة بسبب عدم رضاه )
  وهذا أسوأ بكثري(.

 :ما اذلي ىلع املحك
وإنه ألمر صحيح وفاضح أن العبادة  إنه ألمر حمزن أنه ال توجد عالمة ىلع أن العاصفة آخذة يف اهلدوء.

ر مأساوي أن النشاط وإنه ألم املفرتضة هلل القدوس العيل يه مصدر رئييس للخالف واالنقسام يف الكنائس.
اذلي يفرتض أن يعرّب ىلع أقوى حنو عن وحدة جسد املسيح حتت رأسها اغبلاً ما يكون حوض بذار لالنقسام 

وا ويأيت هذا ىلع نقيض صالة الرسول بولس، " والزناع وعدم اثلقة. تَمُّ ني َتهي
َ
ِزَيِة أ ِ َواتلَّعي ربي ِطُكمي إِهُل الصَّ ُعي َويلي

يَمِسيِح يَُسوَع، ، ِِبََسِب ال ِتَماًما َواِحًدا ِفيَما بَيينَُكمي ٍس َواِحَدٍة  اهي يَمِسيِح، بِنَفي بَا َربِّنَا يَُسوَع ال
َ
ُدوا اهلَل أ ِليَكي ُتَمجِّ

وتوجد عدة مواضع مهمة جداً تستخدم فيها تعابري مثل "بفكر واحد" أو "رأي  .(6–5: 15)رومية  "َوفٍَم َواِحدٍ 
وبدون هذه  واحد" أو "نفس واحدة" أو "صوت واحد" تصف إّما املناظرة حول العبادة أو حول تطبيقاتها.

 ؟نمّجد اهلل أبا ربنا املسيحننا أن نأمل )وفق لكمات بولس( أن األمور كيف يمك

وأنا أعتقد أنه يف دّوامة اخلالف واجلدل، ال  بل ال جيب أن حيدث! ليس رضورياً أن حيدث هذا، أيها اإلخوة!
جتاه اذلي قّوي ونعّزز ممارسات العبادة، بغض انلظر عن االتنعود نرى بعض احلقائق األساسية اليت يتوجب أن 

يتوجب علينا أن نتفق حول هذه الفرضيات األساسية املختصة بالعبادة،  يمكن أن تأخذه هذه املمارسات.
فإذا اكنت دلينا اإلرادة للسيع احلثيث إىل الوحدة، حىت  ليك نتحرك إىل األمام معاً ىلع هذه األرضية املشرتكة.

  ضيه يف عبادتنا.يف تنوُّعنا، فسنترصف كجسد املسيح الشمويل، وسرن

 :حقائق أساسية

 . جيب أن نرّكز ىلع جمد اهلل.1
بَِد. آِمنيَ "

َ
ُد إِىَل األ يَمجي يَاِء. هَلُ ال شي

َ
نَّ ِمنيُه َوبِِه َوهَلُ ُُكَّ األ

َ
يَاءِ إن اكنت " (.36: 11)رومية  "أل شي

َ
" من أجله ُُكَّ األ

لعبادة نردد فيف ا وملجده، فمن املؤكد أن هذا سينطبق ىلع العبادة بشلك جيل من بني ُك األنشطة البرشية.
وحنن نكرمه ونشكره  الفائق. هرونعرتف بعظمة اهلل وجالهل اليلك وقدي  صدى التسبيحة اليت رفعها بولس.
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وننهمك يف حتديد النشاط املركزي اذلي خلق البرش من أجله، ونعيد إيله ما ال  (.21: 1بصفته اهلل )رومية 
ه إىل أية وجهة أخرى.   يقبل أن يوجَّ

ِطيِه آَخرَ " عي
ُ
هل نمعن انلظر يف  هل حنن منشغلون يف عبادتنا هلل وبمجده ابلديع؟ (.8: 42" )إشعياء جَميِدي اَل أ

هل  خلق ُك يشء آخر؟ هو اذلي قداسته املطلقة، حيث يقف فوق ُك يشء خملوق متمزياً عنه بال حد، ألنه
ن "تبهت ُك األمور األرضية هل حنونا يف الرب يسوع املسيح إىل أحنن من منتشون بعجب حمبته ورمحته وتنازُ 

  يف ضوء جمده ونعمته" كما تقول الرتنيمة؟

أي جانب من جوانب املناظرات املحتدة احلايلة حول العبادة هلا هذا الوزن الكبري حقاً ِبيث أن اهلل اذلي نرث 
واذلي حيفظ ُك (، 26: 40باليني ابلاليني من انلجوم يف الفضاء، واذلي يدعو ُك واحدة منها باسم )إشعياء 

واحدة منها يف مسارها، مهتم جداً إن كنا نرتّل هل ترنيمة أم قراراً يف تسبيحة، أو إن اكن انلص موجوداً يف 
: 40إن اكنت األمم "كغبار املزيان حُتَسب" عند إهلنا العظيم )إشعياء  كتاب أو يف نرشة أو معروضاً ىلع شاشة؟

  )اليت تبدو عظيمة يف عيوننا(؟ (، فكم باألقل تبدو مثل هذه املسائل15
ال شك أنه يتذلذ بتسابيح  هل نرصف أفضل طاقاتنا يف العبادة بطرق جديرة بذاك اذلي يستحق عبادتنا؟

(، ومن ينظر إىل قلب العابدين غري مهتم باملظاهر 7: 16صموئيل  1" )َينيُظُر إِىَل اليَقليِب شعبه، لكنه أيضاً "
 اخلارجية ملجريات العبادة.

ن بمقدورنا أن نستوعب حقاً شيئاً من جمد اهلل ونكّرس أنفسنا إلظهاره واالحتفال به يف العبادة إذا اك
  اجلمايلة، فرساعن ما ختبو أهمية خالفاتنا.

 . يتوجب أن نتذكر أن العبادة يه أوالً وقبل لك يشء هلل.2

للعبادة، وأن هذه احلرية قد وجدت  يبدو أن العهد اجلديد يسمح ِبرية ال بأس بها من حيث األشاكل الفعلية
تعبريها يف تنوع هائل من املمارسات العبادية يف كنيسة يسوع املسيح، ىلع مدى اتلاريخ ويف مجيع أحناء 

غري أن احلرية يف العبادة ال تكون قابلة للحياة أو انلمو، وال تكون  العالم، ناهيك عن الواليات املتحدة!
وحقيقة األمر يه أن العبادة يه هلل، بشلك  ت ىلع حق ثابت ال مساومة عليه.عبادة حقيقية، إال إذا تأسس

بالشلك أو األسلوب أو اذلوق، مع أنها رضورية وال مفر منها، ال جيب  ةرئييس وأسايس، ولك القرارات املتعلق
ن يكون اهلل إذ يتوجب أ أن تبعد أنظارنا عن احلاجة إىل أن تكون العبادة متمحورة ىلع اهلل بشلك مطلق.

ومن هنا ينبيغ أن تأخذ ُك األحاديث عن  موضوع عبادتنا وماّدته، ولك االعتبارات األخرى يه ثانوية.
األذواق الشخصية وعن "جاذبية" هذا أو ذاك انلوع من املوسيىق، وعن األسايلب املفّضلة، وعن "الصلة"، ماكنة 

فبداًل من االنشغال بهذه القضايا املتمركزة حول   نفسه.عبادتنا، أي اهلل موضوع ثانوية جداً دلى تركزينا ىلع
اإلنسان، جيب أن ينصب اهتمامنا الرئييس ىلع أن تكون عبادتنا مقبولة هلل وتعطيه الكرامة واتلوقري الذلين 
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ويتوجب أن نكّرس أنفسنا ملرضاته، بداًل من أن جنعل  (.23: 4فاهلل يطلب عبادتنا )يوحنا  يستحقهما.
 أصحاب الشأن. أنفسنا

لآلخرين( حول نوع أو أسلوب أو معصومة )بالنسبة لكنيستنا وال ينبيغ أيضاً أن نفرتض أن معرفتنا 
فإذا نظر املرء إىل تعابري العبادة املسيحية املنترشة يف مجيع أحناء العالم،  املوسيىق املقبول وغري املقبول هلل.

أّما  تساحماً منّا حول اتلقدمة املوسيقية اليت نضعه عند قدميه! يمكنه أن خيلُص إىل أن اهلل نفسه أكرث
اإلرصار ىلع تطبيق مقاييس للتميزي والقيمة تتجاوز ما وصفه اهلل نفسه، فهو بمثابة الوقوف ىلع أرض غري 

 ثابتة فعاًل.
برينا اجلمايع، فإننا العبادة يه هلل، ومهما اكنت العوامل اليت نأخذها يف االعتبار يف وضع بُنية وأسلوب تع

  هو أن نعكس حقاً ونعّظم جمد اهلل بصحبة شعبه. نلا نصيّل أن يكون اهلم األول والرئييس

ْنُفِسِهمْ بولس نلا: " حث. يتوجب أن نطيع 3
َ
ْفَضَل ِمْن أ

َ
 (3: 2)فيليب  "َحاِسبنَِي َبْعُضُكُم اْْلَْعَض أ

وهلذا يتوجب علينا أن حنارب  لسقوط.من املؤّكد أن هذه الوصية تأيت ضد غرائزنا الطبيعية اليت أسفر عنها ا
طوال حياتنا )بمساعدة الروح القدس( هذا امليل إىل وضع أنفسنا يف املقام األول يف ُك ناحية من نوايح 

 نا.ئحياتنا، بسبب كربيا
كم مرة ارتفعنا دلى  لكن هل فكرنا حىت جمرد تفكري يف تطبيق مبدأ بولس يف ممارسة العبادة يف كنائسنا؟

أنه يمّجد  أناألنه حسن، وما أعتقد  أناأحبه، وما أعتقد  أناما يتعلق بالعبادة فوق اتلفكري بما باراتنا فياعت
م إيله؟ إننا ميّ  الون جداً إىل االفرتاض أن ذوق اهلل يف املوسيىق متوافق تماماً بالصدفة مع اهلل وجدير بأن يقدَّ

 أذواقنا! 

ضافة إىل تطبيق تعليمه حول وجود يشء مهم جداً دلى ُك عضو يف بولس، باإل حثيتوجب أن يبدأ تطبيق 
يف هذه انلاحية، مع اإلدراك أن ما ال أتبارك منه ربما يتبارك  .(18–12: 12كورنثوس  1جسد املسيح يلقّدمه )

لكن علينا أن ندرك أن  ،(2منه الشخص اآلخر )"يعرّب يس. أس. لويس بشلك رائع عن هذه الفكرة يف كتاباته

                                                
يف بداية إيماين باملسيح، قبل حوايل أربعة عرش اعماً، اعتقدت أين أستطيع أن أقوم بكل يشء وحدي، بأن أجلأ إىل غرفيت " 2

فال أذهب إىل الكنائس واجتمااعت اخلدمة.... لم أحبب يف ابلداية ترانيمها اليت كنت أعتربها قصائد من وأقرأ كتب الالهوت، 
وقفت يف ابلداية  لكن مع الوقت ملست قيمتها وجدارتها. ادلرجة اخلامسة، واعتربت موسيقاها من موسيىق ادلرجة السادسة.

وأدركُت أن الرتانيم )اليت  ليم خمتلف، ثم بدأ غروري ينقشع تدرجيياً.ضد أشخاص خمتلفني هلم نظرات خمتلفة إىل األمور وتع
كنت أعترب موسيقاها من ادلرجة السادسة( اكنت ترنّم بإخالص وتكريس وتعبُّد وتفيد قديساً شيخاً يف املقصورة املقابلة 

ذه خترجك من غرورك اذلي يفرض وال شك أن خربات كه يلبس حذاء بالستيكياً، ثم أدركت أين ال أستحق أن أنظف حذاءه.
 عليك عزلة. 

(C.S. Lewis, "Answers to Questions on Christianity," God in the Dock: Es says on Theology and Ethics [Grand 

Rapids, Michigan: Eerdmans, 1970], pp. 61-62).  



5 

وقد يعترب اهلل أنه تمجد من مساهمة  الربكة أمر ذو أهمية ثانوّية بالنسبة تلمجيد اهلل وتعظيمه. صونلا ىلعح
إن اكن قلبه منشغاًل وراغباً  –أو مملّة  من ة لفئة قليلةجاري الروحية، حىت لو اعتربتها أنا تافهة أو ُمَعدَّ 

و اكن "احلصول ىلع بركة" قضية، فإن اتلطبيق املبارش وحىت ل بصدق يف تقديم ذبيحة روحية من قلبه وصوته.
 ملبدأ بولس هو أن حصول جاري ىلع الربكة أهم من حصويل أنا عليها! 

فنحن يف واقع األمر نفّضل أن يذعن نلا اآلخرون )يف  هذه منطقة يصعب اخلوض فيها وأرض يصعب قطعها.
لكن احلقيقة يه أنه عندما نتساءل  أن نذعن حنن هلم.ُك املجاالت، حىت يف املجاالت املوسيقية( أكرث من 

ملاذا ال يذعن نلا األشخاص اآلخرون، نكون قد كرسنا وصية بولس روحاً وحرفاً حول اعتبار الشخص 
  اآلخر أكرث أهميّة منّا.

مؤمناً أم غري مؤمن( ا ذات أهمية أو أولوية أوىل، دعنا ال نعترب راحة الشخص املوجود يف املقصورة )سواء اكن 
لكن يلكن هّمنا هو أن نكرم اهلل ونرضيه إذا سعينا بإخالص إىل أن يتنازل أحدنا لآلخر يف حمبة متصفة 
باتلضحية باذلات يف اجلسد الواحد، حىت يف جمال العبادة! ويا هلا من ممارسة روحية صحية سليمة أن جنتث 

ب )أو الغرور ابلاطل( حسب فيليب زُّب )أو األحاتل يف هذه انلاحية حيث يمكن أن تهيمن  3: 2نانية( والُعجي
 ذبيحة تسبيح مجاعية مرفقة بتواضع متبادل وهلمس اذلات!  –ويا هلا من عطية تقّدم هلل  اذلات بسهولة.

  ها.. يتوجب علينا أن نفهم تعليم العهد اجلديد حول العبادة اليت تتخلّل احلياة لك4

اكنت إحدى انلقاط الرئيسية اليت طرحها يسوع يف حمادثته مع املرأة السامرية يف اإلصحاح الرابع من اإلجنيل 
حسب يوحنا )وال شك أنه نص حموري حول العبادة يف العهد اجلديد، حيث يِرد اتلعبري نفسه حوايل عرش 

ه إىل  مّرات( هو أن جميئه إىل هذا العالم هو وراء تغيري العبادة إىل يشء لم يعد مقصوراً ىلع ماكن معني أو موجَّ
ورَُشِليمَ  الَ حدث معنيَّ "

ُ
َبَِل، َواَل يِف أ َقِّ (، وإنما "21" )اآلية يِف هَذا اجلي وِح َواحلي  (. 23)اآلية  "بِالرُّ

هة حنو حدث  نميل يف أحيان كثرية إىل العودة إىل نموذج العهد القديم املتمركز حول ماكن معني، وعبادة موجَّ
األمر اذلي من الواضح أن يسوع أبطله يف اإلصحاح الرابع من اإلجنيل حسب يوحنا! فما أرسع  واحد، وهو

ع  )وهذا هو األمر املفرتض يف واقع األمر(، إاّل أنها ال  معاً ما ننىس أنه، مع أن العبادة قد تصل ذروتها يف اتلجمُّ
كم ستكون مدى ضحاتلنا وسوء تغذيتنا و تبدأ هناك، وال جيب أن تبدأ هناك، وال يمكن أن تبدأ هناك.

 كمؤمنني باملسيح إذا كنا نأيت صباح يوم األحد ليك نأخذ جرعة "عبادة أسبوعية"! 
منظوراً أكرث توازناً، منظوراً ينسجم تماماً مع تعليم يسوع يف اإلصحاح الرابع من  1: 12يعطينا بولس يف رومية 

فَِة م اهلل )"حىلع أن يتجاوبوا مع مراإذ حيث بولس قّراءه  اإلجنيل حسب يوحنا.
ي
َوُة بَِرأ َها اإلِخي يُّ

َ
ُب إِيَليُكمي أ

لُ طي
َ
فَأ

ذبيحة بتقديم أجسادهم )أي ُك كيانهم(  11–1"( اليت سبق أن رشحها باتلفصيل يف اإلصحاحات السابقة اهللِ 
                                                                                                                                                  

 انظر أيضاً  

"On our Music," Christian Reflections (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 1994), pp. 96-97.  
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سة. ضية" أي مقبولة دلى اهلل، وستكون خدمة عبادة الئقة أو وهو يقول إن هذه ستكون عبادة "مري  حيّة مقدَّ
وبعبارة أخرى فإن االستجابة املالئمة يف العبادة هلل وعمله اخلاليص من خالل يسوع  روحية. معقولة أو

املسيح هو أن حنيا حياة عبادة وأن يكون أسلوب حياتنا أسلوب عبادة، فنقّدم أنفسنا حلظة فلحظة طوال 
ِم الرَّبِّ يَُسوَع، َشاِكِريَن اهلَل " األسبوع هل من أجل ذّلته وجمده.  بِاسي

َملُوا اليلُكَّ وي ِفعيل، فَاعي
َ
ل أ َولُكُّ َما َعِمليتُمي بَِقوي

َعلُ " .(17: 3" )كولويس َواآلَب بِهِ  وي َتفي
َ
ُبوَن أ َ وي ترَشي

َ
ُكلُوَن أ

ي
إَِذا ُكنيتُمي تَأ

ِد اهللِ فَ ٍء لَِمجي َعلُوا ُُكَّ يَشي  1" )وَن َشييئًا، فَافي
 ( 31: 10كورنثوس 

مع السري مع اهلل وعبادته )يف عبادتهم  إن ما يشلّك العبادة اجلماعية هو أن جيتمع املؤمنون معاً بعد أسبوع
رّكزة، ويف نظرة العرفان والصالة اليت تتخلّل احلياة لكها( يستطيع الروح القدس أن يأخذ مجاعة الفردية امل

ة ىلع هذا انلحو ويصنع تعبري عبادة مجاعية قوّية رائعة. غري أن "العبادة اجلماعية أمر غري ذي صلة،  معدَّ
ارك يف حياة عبادة اكملة مستمرة، وما لم مهما اكن انلظام املتبع فيها، ومهما اكنت أرسارها مغّذية، ما لم تش
  3يُنظر إيلها كَعرض من أعراض الكيفية اليت حنيا بها طوال األسبوع."

يتوجب أن يعرتف راعة العبادة بتواضع أن مثل هذا اللقب هو يف واقع األمر تسمية مغلوطة حسب فهم العهد 
الكنيسة أن يرشف ىلع ُك حياة عبادة أعضاء إذ يكون بمقدور عضو واحد يف هيئة العاملني يف  اجلديد.

الكنيسة وحيفزها؟ لكن )وكما ذكرت يف القسم السابق( ينبيغ أن ينظر ُك أوئلك األشخاص املشرتكني يف 
خدمات حملية )سواء اكن من هيئة العاملني الرسميني أم من األشخاص العلمانيني( إىل أنفسهم كأشخاص 

وال األسبوع، وكأفراد يسعون إىل إيصال ثمار العبادة يف األنشطة اجلماعية حمّفزين لشعب اهلل ىلع العبادة ط
زة.   املركَّ

هة يف نهاية األمر إىل العبادة. 5 ب أن تنظر إىل خدمة الكنيسة اللكية بصفتها موج   . يتوج 
كيف أن العبادة يه االستجابة انلهائية واألبدية للكنيسة يف حني أن اإلرسايلّات يه جمرد يرشح جون بايرب 

وجيب  .""ال يمكنك أن تويص بما ال تُِعّزهوهو يبنّي أيضاً كيف أن اإلرسايلات تنبع من العبادة  "رضورة مؤقتة".
ةٍ أن تُفيض يف نهاية األمر إىل أن ترفع العبادة هلل ُك " مَّ

ُ
فكما يقول: "هلذا  (.9: 5" )رؤيا قَِبيلٍَة َولَِساٍن وََشعيٍب َوأ

  4فإن العبادة يه وقود اإلرسايلات وهدفها."
"العبادة يه  يمكن أن ينطبق ما يقوهل بايرب عن اإلرسايلات ىلع اخلدمة كلك وىلع ُك خدمات الكنيسة.

أخرى، فإن العبادة فريدة يف وبعبارة  5النشاط املسييح الوحيد اذلي هو اغية يف حد ذاته"، كما يقول بايرب.

                                                
3 Harold Best, "Authentic Worship and Faithful Music Making,"  

 http: WWW.Acdaonline.Org/ncmw/authentic worship: htm/  
4 John Piper, Let the Nations Be glad: The Supremacy of God in Missions (Grand Rapids, Michigan: Baker 

Book House, 1993) p. 11.  
5 John Piper, "Worship is an end in itself," Sermon transcript (http://WWW.Worshipmap.Com /sermons/piper-

worship.html).  
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ض. فقيّاً يرّكز  تركزيها العمودي املحي
ُ
أّما ُك اخلدمات واألنشطة املسيحية األخرى فتتضّمن بالرضورة جانباً أ

 أو األبعد لكن اهلدف انلهايئ ىلع انلاس، إن اكن ذلك يف الكرازة أو اتللمذة، أو خدمة األطفال أو الشباب.
"أن حتّول  _توجيه أنظار انلاس حنو السماء، والوصول بهم إىل نقطة الرتكزي العموديةهلذه األنشطة هو بالفعل 

وباختصار، فإن  ، وأن جتذب املؤمنني إىل مسرية أكرث قرباً من العبادة املمجدة هلل.6املتمردين إىل اعبدين"
ال، فإن اهلل هو اذلي )وبطبيعة احل نواعً  وأفضل عدداً  هدف ُك خدمة مسيحية هو أن تصنع اعبدين هلل أكرث

 يقوم بهذا األمر(. 

هلذا دعونا نأخذ نظرة أكرث شمويلة وتوحيداً خلدمة الكنيسة، وننظر إىل هدفها الفريد يف ُك وظائفها 
نَّ ِمنيُه َوبِِه َوهَلُ ُُكَّ " ىلع أنه تعزيز عبادة انلاس، من أجل جمد اهلل. -ال يف خدمة العبادة فقط -املتنوّعة

َ
أل

بَِد. آِمنيَ 
َ
ُد إِىَل األ يَمجي يَاِء. هَلُ ال شي

َ
 .(36: 11" )رومية األ

 :اتمةاخل

، أي أن نركز ىلع جزئيات معزولة بداًل من انلظر إىل به إىل أشجار مفردةتما أسهل أن تفوتنا الغابة كلك فنن
ما يتعلق باختيار املوسيىق والشلك واألدوات وما إىل ذلك. ! ال شك أنه يتوجب اختاذ قرارات فيالصورة كلك

أن هذه أمور ثانوية تبهت أهميتها باملقارنة مع االعتبارات الكتابية ذات الوزن األكرب، أال لكن من املؤكد 
ويه أّويلة جمد اهلل، وكون العبادة هل وحده، واحلاجة إىل ممارسة اتلواضع واخلضوع املتبادل يف ممارستنا للعبادة، 

  وختلُّل العبادة حلياة الكنيسة والفرد املؤمن ومركزّيتها.
إاّل فإن عبادتنا لن تكون ُمريضية هلل، توجب أن نسىع إىل حتقيق هذه االعتبارات أو األهداف الكتابية، وي

نلتذّكر، كما يقول جيمس  إاّل فإننا سنعبد باطاًل وعبثاً.، ووحدةويتوجب أن يعبد يف  مهما اكن حجم اجلمهور.
أال ويه من خالل يسوع املسيح برشكة الروح  تورانس، أن "هنالك طريقة واحدة فقط نأيت بها إىل اآلب،

  7القدس، يف رشكة القديسيني، بغض انلظر عن الشلك اخلاريج اذلي يمكن للعبادة أن تتخذه."

يَمسِ " ُد يِف اليَكِنيَسِة يِف ال يَمجي ُهوِر. آِمنيَ هَلُ ال ِر ادلُّ يَاِل َدهي جي
َ
يِع أ  (21: 3)أفسس " .يِح يَُسوَع إِىَل مَجِ

 

                                                
6 A.W. Tozer, Whatever Happened to Worship? (Camp Hill, Pennsylvania: Christian Publications, 1985), p. 11.  
7 James F. Torrance, Worship, Community and the Triune God of Grace (Downers Grove, Illinois, 1996), p. 

143.  


