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 العبادة وجمد اهلل

 مان ادلرونبقلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اكن رئيس هذا  اجلامعة دلراسة املوسيىق، عملت لفرتة يف قسم )اجلوقات( يف حمل موسييق كبري.بأثناء اتلحايق 
عْر هذا األمر  .املقدسةالقسم رجاًل علمانياً وغري تيق إىل أبعد حد، غري أنه اكن خبرياً يف املوسيىق الكورايلة 

ُ
لم أ

لكن عندما فّكرت بهذا األمر بعد سنوات، رأيت  تفكرياً كبرياً يف ذلك الوقت، ألين لم أكن مؤمناً يف ذلك احلني.
 أن األمر مؤسف جداً.

ص، وميدان خربة اكن اهتمامهم به  .عرفُت منذ ذلك احلني آخرين اكنت دليهم املوسيىق املقدسة جمرد ميدان ختصُّ
فإذا ُسِمح يل أن  فاكنوا أشبه بمن تفوته الغابة كلك وجتذب انتباهه األشجار املفردة! –ياً أو مجايلّاً حمضاً أكاديم

، فإننا أشىق مجيع يف هذه احلياة فقطأعيد صياغة ما قاهل الرسول بولس بتوقري: "إن كنا نرّكز ىلع املوسيىق املقّدسة 
  انلاس )جديرون بالشفقة(!"

نتني ندوة ممتازة دامت يوماً واحداً حول األسلوب الصويت الكورايل، وقد أرشفت عليها مدرسة حرضُت قبل س
ورساعن ما اتضح يل أن القيمة املهيمنة دلى ذلك املحارض وذلك املعهد هو إنتاج أصوات علّة  موسيقية شهرية.

ن اهلدف انلهايئ هو اخلروج بأصوات علّة فبغّض انلظر عن الالكم املرافق، دنيوياً اكن أم مقدساً، اك –مجيلة نقية 
فهم  هذا هو ما يعيشون ويعملون من أجله! -وفّكرت يف نفيس كم أن هذا األمر مأساوي ذات تمُّيُّ حقييق.

 ها.ئيقلِّمون األشجار بعناية كبرية وال يرتاجعون إىل الوراء قلياًل ليك يروا الغابة بكل بها
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ا نعرتف بمدى سهولة أن َيْعلَق املؤمنون باملسيح يف تفاصيل ما حيدث يف لكن قبل أن نعتّد بأنفسنا، دعون
ال باملعىن املطلق ملا فعله  –اجتمااعت اخلدمة يف كنائسنا ونفس ما جيب أن يكون عليه الرتكُّي احلقييق جلهودنا 

  ا.أوئلك اذلين سبق أن ذكرتهم، لكن بمعىن أن يكون الضياع يف اتلفاصيل مشلكة حقيقية جداً نل
ها، ونفكر باألهمية املركزية للعبادة يف حياتنا لكها ويف لك هويتنا وكياننا ويف لك ءدعونا نتأمل عظمة العبادة وبها

  ما نفعله كمؤمنني باملسيح.

 :جون بايرب والعبادة

ل يف فهيم للعبادة عندما أراين رايع اإلرسايلات يف كنيستنا العبارات اتلقديمي ة لكتاب حول حدثت نقطة حتوُّ
كتبه ادلكتور جون بايرب، وهو رايع كنيسة بيت حلم املعمدانية يف مدينة  "تلفرح الشعوباإلرسايلات بعنوان "

لم تكن تلك مقدمة اعدية يمكنك أن تضعها لكتاب حول اإلرسايلات، ألنها رّكزت ىلع األهمية  منيابوليس.
واآلن، كيف يمكن أن يسىع شخص   األهم للكنيسة.اثلانوية لإلرسايلات، وأوضحت أنها يه النشاط اثلاين

  اعدًة إىل إقناع قّرائه بأهمية املوضوع اذلي يتناوهل؟ هل يتحدث عن أهمية اثلانوية؟

  ثالث مجل قصرية حتمل تضمينات ثورية لكيفية فهمنا للعبادة. –هذا هو ما كتبه جون بايرب 
فاإلرسايلّات موجودة ألن العبادة غري  سىم للكنيسة، بل العبادة."ليست اإلرسايلات يه اهلدف انلهايئ أو األ

  1موجودة."

وهو  اآلن وىلع مدى األبدية. -لكنه يبني األهمية القصوى للعبادة ال حيط جون بايرب هنا من قدر اإلرسايلات.
 يطور فكرته هذه ىلع هذا انلحو: 

ونهائية،  ىبق ىلع اإلرسايلات، ألن هلل أهمية قصووهذا أمر ال ينط للعبادة أهمية قصوى ونهائية.
فعندما ينتيه هذا العرص، وتنحين املاليني اليت ال حُتىص من األشخاص املفديني  ال اإلنسان.

العبادة  أّما فيه رضورة مؤقتة. ىلع وجوهها أمام عرش اهلل، لن يكون هنالك وجود لإلرسايلات.
  2فتثبُت إىل األبد.

بل إنه يقول يف واقع األمر، "يتحّرك لك اتلاريخ  بايربر إن العبادة يه اهلدف انلهايئ واألبعد للكنيسة.يقول جون 
  3حنو هدف عظيم واحد، أال وهو العبادة ابلاّرة احلاّرة املقدمة هلل وابنه من لك شعوب األرض."

                                                
1 John Piper, Let the Nations Be Glad (Grand Rapids: Baker Book House, 1993), 11. 
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ل آخر ال ينفرد بايرب يف هذا اتلوكيد ىلع أهمية العبادة. ون إىل نفس االستنتاجات ىلع أساس دراستهم فقد توصَّ
وقد روى يف مقدمة كتابه هذا كيف  فعىل سبيل املثال، ألّف ادلكتور جون ماك آرثر كتاباً حول العبادة. للكمة اهلل.

لة ولعنوان كتابه دال أنه أمىض زمناً طوياًل يف اخلدمة قبل أن يتعلّم من اهلل كيف يقّدر األهمية املركزية للعبادة.
 4."األولوية القصوىمهمة، "

 :اغية اهلل الرئيسية
وليك نفعل هذا، جيب أن نرتاجع  نريد أن نفهم األهمية اهلائلة اليت ينسبها هؤالء األشخاص وغريهم إىل العبادة.

 أكرث وحناول أن نستوعب ما تقوهل لكمة اهلل حول اهلدف الرئييس، ال للكنيسة، بل هلل. 
فاكر متبرّصة جلوناثان إدواردز، فيبنّي من لكمة اهلل أن قصد اهلل املهيمن وأولويته األهم يه أن يستيق بايرب من أ

 "وجمد اهلل" هو أحد تلك اتلعابري الالهوتية اجلذابة اليت يمكن أن يفكر بها اإلنسان. 5.ظهر ويعزز جمدهي  
هللَا ُنوٌر َوَلْيَس ِفيِه " كماالت طبيعته األخالقية.يتحدث جمد اهلل عن قداسة اهلل اللكية واملطلقة، وبهائه ابلديع، و

َماَواِت " .(5: 1يوحنا  1) "ُظلَْمٌة ابْلَتَّةَ  رِْض َوالسَّ
َ
وٌس، ( "13: 148)مزمور  ."َتَعاىَل اْسُمُه وَْحَدُه. جَمُْدُه فَْوَق األ وٌس، قُدُّ قُدُّ

رِْض 
َ
وٌس رَبُّ اجْلُنُوِد. جَمُْدُه ِمْلُء لُكِّ األ  .(3: 6)إشعياء  "قُدُّ

ْعِطيِه آلَخرَ " 8: 42جمده مطلق وفريد، وهو هلذا يعلن يف إشعياء 
ُ
نَا الرَّبُّ هَذا اْسيِم، َوجَمِْدي اَل أ

َ
 ."أ

ِايت بِبَيِنَّ ِمْن بَِعيٍد، : "7-6: 43وتقول إشعياء  يسىع اهلل إىل إظهار جمده عرب اتلاريخ الكتايب دون لك أو ملل.
رِْض. بُِكلِّ َمْن ُديِعَ بِاْسيِم َولَِمْجِدي َخلَْقتُُه وََجبَلْتُُه وََصنَْعتُهُ 

َ
قىَْص األ

َ
  )لقد خلقنا من أجل جمده(. ".َوبِبَنَاِِت ِمْن أ

دُ يقول: " 3: 49إشعياء  ويف )وهكذا أقام إرسائيل قديماً  )سأظهر جمدي(." َأْنت َعْبِدي ِإْسَراِئيُل الَِّذي ِبِه َأَتَمجَّ
 من أجل جمده(.

ْينَا جَمَْدُه، جَمًْدا َكَما لِوَِحيٍد ِمَن اآلِب، َمْملُوًءا نِْعَمًة وَ ( "14: 1)يوحنا 
َ
اَواللَْكَِمة َصاَر َجَسًدا وََحلَّ بَيْنَنَا، َوَرأ   ."َحقًّ

 )يُرى جمد اهلل يف املسيح(. "إِلنَاَرِة َمْعِرفَِة جَمِْد اهلِل يِف وَْجِه يَُسوَع الَْمِسيِح ( "6: 4كورنثوس  2)

ْنتُْم، إِْذ َسِمْعتُْم لَكِ ( "14-13: 1)أفسس 
َ
يًْضا أ

َ
ي ِفيِه أ ِ

يًْضا إِْذ آَمنْتُْم ُخِتْمتُْم اذلَّ
َ
ي ِفيِه أ ِ

يَل َخالَِصُكُم، اذلَّ ، إِْْنِ َمَة احْلَقِّ
وِس،  ي ُهَو ُعْرُبوُن ِمرَياثِنَا، ِلِفَداِء الُْمْقتَىَن، لَِمْدِح جَمِْدهِ بُِروِح الَْموِْعِد الُْقدُّ ِ

)القصد من اخلالص هو تعظيم جمد  ."اذلَّ
 .اهلل(

                                                
4 Piper, Let the Nations Be Glad, 16.  
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عُ ( "24: 16 األيام أخبار 1) َمِم بَِمْجِدِه َويِف لُكِّ الشُّ
ُ
ثُوا يِف األ )جمد اهلل هو انلقطة املركزية للتفويض  ."وِب ِبَعَجائِِبهِ َحدِّ

  اإلرسايل(.

رِْض،( "11-10: 2)فيليب 
َ
رِْض َوَمْن حَتَْت األ

َ
َماِء َوَمْن ىلَعَ األ ْن يِف السَّ َوَيْعرَتَِف لُكُّ  ِليَكْ جَتْثَُو بِاْسِم يَُسوَع لُكُّ ُرْكبٍَة ِممَّ

نَّ يَُسوَع الَْمِسيَح ُهَو َربٌّ لَِمْجِد اهلِل اآلِب 
َ
  )الغرض من مجع لك األشياء يف املسيح هو تعظيم اهلل(. ."لَِساٍن أ
نَارََها، َواخْلَُروُف َوالَْمِدينَُة اَل حَتْتَاُج إِىَل ( "23: 21)رؤيا 

َ
نَّ جَمَْد اهلِل قَْد أ

َ
ْمِس َواَل إِىَل الَْقَمِر يِلُِضيئَا ِفيَها، أل  الشَّ

اُجَها  )جوهر السماء هو جمد اهلل(  ."رِسَ

ومبارك اسم جمده إىل ادلهر، وتلمتلئ  عجائب وحده.( "مبارَك الرب هلإ إرسائيل، الصانع ال19-18: 72)مزمور 
 )قصد اخلليفة هو إعالن جمد اهلل ىلع ادلوام(. آمني ثّم آمني. األرض لكها من جمده.

لقد خلق اهلل  إن احلقيقة املذهلة يه أن للك ما هو واقع، ولك ما سيحدث، هدف نهايئ واغية نهائية هما جمد اهلل.
أّما مزمور  (.20: 1ا الكون ليك يتجىّل جمده )ليك يكون "مدَراكً" كما يقول بولس يف رومية ته وسيادته هذدريف ق

لقد خلق اهلل اإلنسان ىلع صورته، ومع أن  فيصوغ الفكرة ىلع هذا انلحو: )السماوات حتّدث بمجد اإلهل". 1: 19
وحىت  ه وحمبته وعدهل من خالل عمل املسيح..اإلنسان تمّرد ىلع اهلل وأخطأ، إاّل أن اهلل دبّر طريقة ليك يظهر جمد

دينونة اهلل ابلارة ىلع اهلالكني ستبني القيمة غري املتناهية ملجد اهلل، وذلك بإظهار "ال نهائية خطية عدم تمجيد 
  6اهلل".

اسمه  ويقول بايرب أيضاً: "الرؤية الكتابية هلل يه أنه مكرَّس ألقىص حد، وبرغبة ال حدود هلا، تلعزيز جمد
لكننا مكيَّفون حبيث نعترب أن أي شخص يسىع دائماً إىل جمده الشخيص فقط هو شخص متمحور ىلع  7وإظهاره."

لكن السبب يف هذا هو أننا حنن اخلطاة خنتار أن نمّجد أنفسنا بداًل من أن نمجد اهلل، اذلي هو أعظم منّا  اذلات.
ْعَوزَُهْم جَمُْد اهللِ ": 23: 3بما ال حيد وال يقاس )انظر رومية 

َ
وا َوأ

ُ
ْخَطأ

َ
"( لكن، وكما يوضح بايرب، بالنسبة إِِذ اجْلَِميُع أ

وهو يف كماهل يسىع إىل أعظم خري نلفسه وملخلوقاته،  هلل ال يوجد من هو أعظم من نفسه ليك يسىع إىل تمجيده.
  وهذا اخلري األعظم هو بكل بساطة اهلل نفسه وجمده!

                                                
 .22املرجع السابق، الصفحة  6
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اهلل  تمجيدلإلنسان يه  العظىمن "الغاية تقول إاملوجز وستمنسرت  أسئلة وأجوبة يللد يفتوجد عبارة مألوفة 
فال يوجد دليه ما هو  8هلل يه أيضاً أن يمّجد اهلل! العظىمواحلقيقة املذهلة يه أن الغاية  إىل األبد." واتلمتع به

  آمني! فهو، وهو وحده، جدير بكل جمد. أعظم منه ليك يمّجده.

 أعظم لك املواضيع، وهو فعاًل موضوع العبادة ودافعها وهدفها. وهكذا نرى أن جمد اهلل هو يف واقع األمر

 :لإلنسان العظىمالغاية 
وهلذا  ما يتوجب أن تتضمنه اتلقوى بالنسبة للبرش. هو وهذا باتلضمني أبداً إىل جمده. هدأدلى اهلل توق ال ي

وهذا هو معىن  كيف نُِعز ونُثّمن جمد اهلل.يتوجب علينا أن نتعلم  يتوجب أن نأِت ليك نشاركه توقه إىل جمده.
وُيعربَّ عن العبادة بطرق كثرية خمتلفة، لكنها يف معناها األوسع، ويف اتلحلييل  العبادة، أن نُِعز ونُثمن جمد اهلل.

 انلهايئ تعين أن نُِعز جمد اهلل.
يه  –كما هو بالنسبة هلل أيضاً  –لإلنسان  العظىمة وستمنسرت اليت سبقت اإلشارة إيلها الغاية رنلعد اآلن إىل عبا

 ة مرتبطة بالعبادة.رتمجيد اهلل واتلمتع به إىل األبد )وهذان هما وجهان نلفس العملة(، ويه يف نهاية األمر عبا
األهمية املركزية املطلقة للعبادة  –بطرق خمتلفة تماماً  –نلدرس اآلن ثالثة نصوص من العهد اجلديد تبنّي 

  سىم هدف للجنس البرشي وسبب وجوده.بصفتها أ

 :1رومية 

يتناول بولس يف اإلصحاح األول من الرسالة إىل مؤمين رومية هذه املسألة من اجلانب السليب وهو يصف مصري 
  اإلنسان الساقط بسبب رفضه هلل.

نَّ َغَضَب اهلِل ُمْعلٌَن ِمَن 
َ
يَن حَيِْجُزوَن احْلَقَّ بِاإِلثِْم. أل ِ

يِع فُُجوِر انلَّاِس َوِإثِْمِهِم، اذلَّ َماِء ىلَعَ مَجِ إِْذ السَّ
ْظَهَرَها لَُهْم،

َ
نَّ اهلَل أ

َ
ُموَرُه َغرْيَ الَْمنُْظوَرِة تُرَى ُمنُْذ َخلِْق الَْعالَِم  َمْعِرفَُة اهلِل َظاِهَرٌة ِفيِهْم، أل

ُ
نَّ أ

َ
أل

َمِديََّة َوالَُهوتَُه،بِا)تُرى بوضوح( ُمْدَرَكًة  ْ ُهْم ِباَل ُعْذرٍ )جمده(  لَْمْصنُواَعِت، قُْدَرتَُه الَّسَّ  .َحىتَّ إِنَّ
ْو يَْشُكُروُه َكإِهٍل،

َ
ُدوُه أ ا َعَرفُوا اهلَل لَْم ُيَمجِّ نَُّهْم لَمَّ

َ
ُقوا يِف ]وهذا تلخيص جيد للعبادة[  أل بَْل ََحِ

 . ْظلََم قَلْبُُهُم الَْغيِبُّ
َ
فاَْكرِِهْم، َوأ

َ
ُهْم  ]واآلن نرى السقوط اللوليب لإلنسان[.أ نَّ

َ
َوَبيْنََما ُهْم يَْزُعُموَن أ

ُيوِر،  ُحَكَماُء َصاُروا ُجَهالََء، ي َيْفىَن، َوالطُّ ِ
ي اَل َيْفىَن بِِشبِْه ُصوَرِة اإِلنَْساِن اذلَّ ِ

بَْدلُوا جَمَْد اهلِل اذلَّ
َ
َوأ

افَاِت.  ، َوالزَّحَّ َوابِّ  َوادلَّ

                                                
 .160املرجع السابق، الصفحة  8
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يًْضا يِف َشَهَواِت قُ 
َ
ْسلََمُهُم اهلُل أ

َ
ْجَساِدِهْم بنَْيَ َذَواِتِهِم. ذِللَِك أ

َ
يَن لُوِبِهْم إِىَل انلََّجاَسِة، إِلَهانَِة أ ِ

اذلَّ
ي ُهَو ُمبَاَرٌك ل جمده[ ]حوْ  اْستَبَْدلُوا َحقَّ اهللِ  ِ

َقْوا َوَعبَُدوا الَْمْخلُوَق ُدوَن اخْلَاِلِق، اذلَّ بِالَْكِذِب، َواتَّ
بَِد. آِمنَي. 

َ
 (25-18: 1)رومية إِىَل األ

وبطبيعة احلال، يصف بولس يف اإلصحاحات األوىل من الرسالة إىل رومية اخلطية بكل سوادها ليك يشع نور 
مع الصورة السابقة كما يبنّي بدءاً من اإلصحاح اثلالث، لكنه سبق أن أملح إىل البشارة بسطوع أكرب باملفارقة 

ُة اهلِل لِلَْخاَلِص ِللُكِّ مَ ، حيث يتحدث عن كون البشارة أو اإلْنيل "17-16: 1األجماد العتيدة يف    ."ْن يُْؤِمنُ قُوَّ

بولس يف اإلصحاحني  للخطية اذلي يصفهسينقض اخلالص باإليمان بقوة اإلْنيل من ناحية عملية، السقوط 
عندما ننظر مرة أخرى إىل لكمات بولس اليت تدين البرشية الساقطة، يمكننا أن نعيد قوبلتها  األول واثلاين.

 غها من جديد بلغتنا ونرى شيئاً من مقاصد اهلل يف افتداء البرش اهلالكني وردهم إيله:يونص
واآلثمني اذلين قبلوا حق اإلْنيل ألوئلك ألن نعمة اهلل معلنة من السماء للك انلاس الساقطني 

نع( فاآلن ليست قوة اهلل وجالهل مدَركني باملصنواعت )من خالل ما ُص  اذلين جذبهم اهلل إيله.
فقط، لكنه أعلن أيضاً حمبته ورَحته ورأفته من خالل عمل فداء املسيح، ابنه، ليك خيلص مجيع 

  انلاس.
 يئةملنهم أيضاً يمجدونه كإهل ويشكرونه، وأفاكرهم واآلن هم ال يعرفون اهلل فحسب، لك

وبعد أن اعرتفوا حبمقهم صاروا حكماء، وأبدلوا مواضيع  باتلكريس هلم. يئةملبأفاكره وقلوبهم 
  العبادة الزائفة بمجد اهلل اذلي ال يفسد."

مقدسة وهلذا سكن اهلل قلوبهم اليت جّددها بروحه للنقاء ليك يقدموا أجسادهم ذبائح حية و
ألنهم أبدلوا كذبة حبق اهلل، وهم اآلن يعبدون وخيدمون اخلالق دون املخلوق من أجل جمد  هل.

  آمني. اسمه.
يُدخل هذا انلقض العظيم اذلي حيدث من خالل العمل االفتدايئ للمسيح العبادة يف حياة أوئلك اذلين جيدون 

إنها رفض  ين يستحقهما.ذلوإعطائه الكرامة والشكر الوأساس اخلطية هو رفض عبادة اهلل  حياة جديدة فيه.
لكن املسيح يقوم، كذروة لعمله اخلاليص، بإاعدة األشخاص املؤمنني إىل أسلوب حياة العبادة ونظرة  تمجيد اهلل.

 العبادة.
مّكنهم انلعمة لقد قصد اهلل أن ينتج عن إعالن جمده يف اخلليقة ويف الفداء استجابة عبادة من قِبل أوئلك اذلين ت

  من عمل ذلك.
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 :5 رؤيا
سنقوم اآلن بنقلة كبرية من الصورة املظلمة اليت رسمها بولس لإلنسان الساقط يف رساتله إىل مؤمين رومية إىل 

  ونرى هنا صورة أخرى لألهمية املركزية للعبادة. جمد عرش اهلل السماء يف اإلصحاح اخلامس من سفر الرؤيا.
جمرد مشاهد تعليمية بصفتها ال تُرى مشاهد العبادة السماوية هذه يف اإلصحاحني الرابع واخلامس  )وباملناسبة،

إذ نلا بمعىن حقييق االمتياز يف عبادتنا اجلماعية يف الكنيسة ليك نضم قلوبنا وأصواتنا مع قلوب مالئكة  نلا.
ا االمتياز، ألنه كما يقول نلا بولس يف فيليب وحنن نتمتع بهذا احلق وهذ السماء وأصواتهم، مشرتكني يف عبادتهم.

َماَواِت " 20: 3 فنحن مواطنون سماوّيون، وحنن نتمتع باحلقوق واالمتيازات اليت تتضّمنها  ".ِسرَيَتنَا حَنُْن يِهَ يِف السَّ
  حىت وحنن غرباء نسكن يف أرض غريبة(. ةنتلك املواَط 

فاهلل اآلب ىلع  اخلامس من سفر الرؤيا. ْند هنا املشهد السماوي اذلي يصفه نلا الرسول يوحنّا يف اإلصحاح
العرش، مع احلمل املوجود يف الوسط، والاكئنات األربعة حوهلما، ثم هنالك الشيوخ األربعة والعرشون، باإلضافة 

ثم يقول يوحنا إن لك خليقة يف السماء وىلع األرض وحتت األرض ويف ابلحر  .ربوات وربوات من املالئكةإىل 
بَِد اآلبِِدينَ "ئلة: لكها ترنّم قا

َ
لَْطاُن إِىَل أ َكُة َوالَْكَراَمُة َوالَْمْجُد َوالسُّ  ( 13)اآلية  ."لِلَْجالِِس ىلَعَ الَْعْرِش َولِلَْخُروِف الرَْبَ

ْرَبَعُة َتُقوُل:  " ثّم نقرأ:
َ
بَِد . «آِمنيَ »َواَكنَِت احْلَيََوانَاُت األ

َ
وا وََسَجُدوا لِلََْحِّ إِىَل أ وَن َخرُّ ْرَبَعُة َوالِْعرْشُ

َ
يُوُخ األ َوالشُّ

 .(14)اآلية  "اآلبِِدينَ 

بادي السماوي الرائع أن الرتكُّي يقع بطبيعة احلال ىلع اهلل اآلب وابنه، وأن لك يشء املشهد العِ ْند هنا يف هذا 
لكن الرتكُّي بطبيعة احلال هو باجتاه  آخر يدور حوهلما، بينما العابدون بعيدون عن تلك انلقطة املركزية.

للربكة والكرامة واملجد والسلطان إىل أبد  ويرتكز هتاف جمموعة العابدين ىلع أن اهلل مستحق ادلاخل، ىلع املركز.
  اآلبدين.

 فكر والعبادة يه شغل السماء الشاغل، ويه ما ترّكز عليه، وربما يمكننا القول إنه األمر اذلي يستحوذ ىلع
وجيب  .فلك الرتكُّي هو ىلع العبادة إذ يرّكز لك ساكنها ىلع اهلل وينادون بقيمته األسىم واستحقاقه وجمده. السماء.

  أن تكون يه نقطة تركُّينا حنن أيضاً، بصفتنا مواطنني سماويني.

فال توجد أحاديث جانبية، أو إعالنات، أمور  لك الرتكُّي هناك منصب ىلع العبادة، وال توجد نقطة تركُّي أخرى.
فلك  د يشء غري العبادة.ال يوج فكما يذّكرنا بايرب، ال توجد حىت إرسايلات هناك. من أي نوع تقطع سري العبادة.

: 4فهو اخلالق )كما تؤكد هذا رؤيا  فهو وحده مستحق تللك العبادة. االهتمام منصب ىلع اهلل، ولك املجد يعطى هل.
ولك يشء جيتمع حوهل خملوق من ِقبله وهو العلّة اليت ال علّة هل، ذاك الواحد اذلاِت الوجود؛ ولك يشء آخر  (.11
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وهم يدركون استحقاقه الفريد وجالهل وبهائه، وهم هلذا يكيلون عليه، وعليه  ا ذاته.معتمد عليه يف وجوده
  آمني! وحده، لك تسابيحهم.

 :4يوحنا 
ا إىل األرض نلضع عليها أقدامها، وننتقل إىل اإلصحاح الرابع من اإلْنيل حسب يوحنا واآلن نعود دون رغبة منّ 

وحنن نسمع من شفيت املسيح نفسه أكرث ما يريده اهلل من  مرية عند ابلرئ.حيث نرى يسوع يف حوار مع املرأة السا
  بالروح واحلق.يريد أشخاصاً يعبدونه  .فاآلب يطلب اعبدينخملوقاته: 

لكن يسوع  –يظهر أنه اكنت دلى السامريني درجة معيّنة من احلماسة واتلكريس يف عبادتهم ىلع جبل جرزيم 
أّما ايلهود، فاكنوا يعبدون وفق حق اهلل املعلن )يقول يسوع يف  (.22ما ال يعرفون )اآلية قال إنهم اكنوا يعبدون 

يقول يسوع  (، لكن عبادتهم صارت يف معظمها طقساً بارداً دون حياة."اخْلاََلَص ُهَو ِمَن ايْلَُهودِ إن " 22اآلية 
ورَُشِليَم تَْسُجُدوَن لآِلِب للمرأة السامرية إنه "

ُ
ِِت َساَعٌة، اَل يِف هَذا اجْلَبَِل، َواَل يِف أ

ْ
َولِكْن ولكن " (.21" )اآلية تَأ

وِح َواحْلَقِّ  اِجُدوَن احْلَِقيِقيُّوَن يَْسُجُدوَن لآِلِب بِالرُّ ِِت َساَعٌة، َويِهَ اآلَن، ِحنَي السَّ
ْ
لن تعود العبادة  (.23" )اآلية تَأ

وجيب أن يكون الك هذين اجلانبني حارضاً ليك  احلقيقية مرتبطة بماكن معني، وإنما بموقف القلب وفهم احلق.
ْن يَْسُجُدواوع: "إذ يقول يس حتدث العبادة احلقيقة.

َ
وِح َواحْلَقِّ يَنَْبِِغ أ يَن يَْسُجُدوَن هَلُ فَِبالرُّ ِ

يتوجب  (.24" )اآلية اذلَّ
أن تكون العبادة أصيلة ومن القلب )العبادة بالروح(، وجيب أن تكون منسجمة مع إعالن اهلل اذلاِت انلهايئ 

رأينا يف اإلصحاح  وكما هذه يه العبادة اليت يطلبها اآلب. وإعطائه نلا ذاته يف املسيح يسوع )العبادة باحلق(.
األول من الرسالة إىل رومية، فإن هؤالء سيكون أوئلك اذلين ترّشبوا نعمة اهلل بعمق ويتجاوبون بقلوب ممتنّة 

  بتعظيم اسمه وجمده.

هذه  .اعبدينفهو يطلب  ال يتحدث الكتاب املقدس يف أي موضوع آخر عن طلب اهلل أي يشء من اإلنسان.
 يف العبادة. –زل اهلل املجيد، صنعنا وسىع إيلنا وافتدانا ليك نمّجده ونتذلذ به إىل األبد فيف تنا فكرة مذهلة!

فاآلب يطلب اعبدين، أشخاصاً مستعدين أن يعبدوه  هذه يه عبادة الساعني احلقيقيني، إذا صح هذا اتلعبري.
 –طة مهمة جّداً: فالعبادة يه هبتنا هلل هذه نق ولك عبادة يه استجابة ملبادرته املتسمة بانلعمة. بالروح واحلق.

 لكن يتوجب علينا أن ندرك دائماً أن فكرة ويه اليشء الوحيد اذلي يطلبه من أوئلك اذلين أعطاهم لك يشء.
، وامليل إىل العبادة، والقدرة ىلع العبادة ال تأِت إىل نتيجة هلبة اهلل نلا، أال ويه مبادرته اخلالصية يف حياتنا العبادة

  س يف إعطائنا القوة ىلع العبادة.مل الروح املقدِّ وع
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دين لعظمة اهلل وجمده، وبإكرامه  وهكذا نرى يف اإلصحاح األول االستجابة املالئمة للبرش املفتدين واملجدَّ
  وإعطاء الشكر هل، بصفته اخلالق.

وحنن  املركزية للك انلظام املخلوق.ويف اإلصحاح اخلامس من سفر الرؤيا نرى اهلل يف جمده بصفته نقطة الرتكُّي 
 نرى العبادة بصفتها املشغويلة املالئمة للك مواطين السماء.

 ونرى يف اإلصحاح الرابع من اإلْنيل حسب يوحنا ما يطلبه اهلل منّا حنن اذلين خلقنا: عبادتنا.
يه أيضاً تمجيد اهلل،  لإلنسان العظىمغاية وال تظهر كماالته وجمده.يُ بنّي ويأن  –هلل يه تمجيده  الغاية العظىمإن 

 فقد ُخلق من أجل هذا القصد قبل أي يشء آخر. فالعبادة يه أسىم هدف وأزمع جهد برشي. من خالل العبادة.

 :للكنيسة العظىماية غال

 لكن علينا أن نأخذ نفساً عميقاً ونميض للحديث عن الكنيسة. هذا مشهد أّخاذ تضعه لكمة اهلل أمامنا.
 –لإلنسان فقط يه أن يمجَد اهلل يف العبادة  العظىمهلل فقط يه تمجيده، وليست الغاية  العظىمفليست الغاية 

 ل العبادة.للكنيسة أيضاً يه تمجيد اهلل من خال العظىملكن الغاية 

 :املأمورية العظىم
ترى كنائس كثرية أن إرسايلة الكنيسة موجودة يف املأمورية العظىم، كما تسىمَّ لكمات يسوع تلالميذه كما يه 

وِح فَاْذَهبُوا َوتَلِْمُذوا مَجِ ، حيث يقول، "20-19: 28مسجلة يف مىت  ُدوُهْم بِاْسِم اآلب َواالبِْن َوالرُّ َمِم َوَعمِّ
ُ
يَع األ

وَْصيْتُُكْم بِِه.الُْقُدِس. 
َ
يَع َما أ ْن حَيَْفُظوا مَجِ

َ
يرى مثل هذه الكنائس حبق أن املأمورية ال تشمل عمل  "وََعلُِّموُهْم أ

وينعكس هذا الفهم  تبشري اهلالكني فحسب، لكن أيضاً تلمذة املؤمنني وتعليمهم أن يطيعوا وصايا املسيح.
ن فلسفة هذه لقصد الكنيسة انلهايئ وسبب وجوِدها يف كثري من العبارات املتضّمنة يف ابليانات اليت تعرّب ع

 ومن هذه العبارات: الكنائس يف اإلرسايلات.

 . "إرسايلتنا يه أن نقّدم هلل فرحاً عظيماً بمشاركتنا حمبته مع آخرين كما رأيناها يف يسوع املسيح."1

 . "إرسايلتنا يه تطوير أتباع مكرسني بشلك اكمل ليسوع املسيح."2
ل الوسائل اليت رّسخها يف لكمة: الكرازة )تعريف انلاس بيسوع( . حنن موجودون ليك نمّجد الرب اإلهل من خال3

 وابلناء )بناء املؤمنني إىل درجة انلضج يف يسوع املسيح."
. "من أجل جمد اهلل، تكرس ]الكنيسة[ نفسها تلطوير تالميذ يف منطقتنا وعرب أحناء العالم ليك يكون للمسيح 4

  ماكنة األولوية يف لك يشء."
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بّة متمحورة ىلع الكتاب املقّدس يف . "املجد هلل5 : أن نربح ونُعد تالميذ للرب يسوع املسيح من خالل خدمة حُمِ
  الوطن ويف خارج ابلالد."

لكنها  يعرّب عدد من هذه العبارات فعاًل عن الرغبة يف قيام الكنائس املعنية بكل ما تقوم به من أجل جمد اهلل.
فهل تبشري العالم   الكرازة وابلناء، وهما بطبيعتهما يرّكزان ىلع اإلنسان.تقرص الوسائل تلحقيق هذا األمر ىلع

وبناء القديسني اتلعبريان انلهائيان عن مقاصد اهلل يف خلقنا وختليصنا ودعوتنا إىل خدمته؟ هل تضم املأمورية 
واب هو انليف يف ضوء ال شك أن اجل ما جيب أن ننشغل به بصفتنا جسد املسيح أو مجاعة املؤمنني؟ لكالعظىم 

 بعض األفاكر اليت تناونلا.

 :الوصية العظىم
وهو يقول يف املأمورية العظىم إن علينا أن نتعلم أن نطيع لك ما  وتأِت الوصية العظىم ىلع شفيت يسوع املسيح.

 إيلها: ويه تذّكرنا بأمور سبق أن تطّرقنا ويوضح يف موضع آخر بشلك جيّل ما يه أهم الوصايا. أمر به.

َجاَبهُ 
َ
نَُّه أ

َ
ى أ

َ
ا َرأ هَلُ: فََجاَء َواِحٌد ِمَن الَْكتَبَِة وََسِمَعُهْم َيتََحاَوُروَن، فَلَمَّ

َ
يَُّة وَِصيٍَّة يِهَ »ْم َحَسنًا، َسأ

َ
أ

؟ ُل اللُْكِّ وَّ
َ
َجابَُه يَُسوُع:   «أ

َ
اِئيُل. الرَّبُّ إِلُهنَا َربٌّ َواِحٌد.»فَأ : اْسَمْع يَا إِرْسَ َل لُكِّ الْوََصايَا يِهَ وَّ

َ
 إِنَّ أ

َك، َوِمْن لُكِّ فِْكِرَك، َوِمْن لُكِّ قُْدَرتَِك. هِذهِ يِهَ َوحُتِبُّ الرَّبَّ إِلَهَك ِمْن لُكِّ قَلِْبَك، َوِمْن لُكِّ َنْفسِ 
وىَل. 

ُ
 (30-28: 12)مرقس الْوَِصيَُّة األ

فليست مسؤويلتنا الرئيسية اخلدمة  يشء آخر أن حنب اهلل بكل كياننا.ختربنا الوصية العظىم أن علينا فوق لك 
إذ جيب أن نكون أواًل وقبل لك يشء ُعّشاقاً هلل، أشخاصاً يمجدونه ويتمتعون به إىل األبد  أو حىت الطاعة.

قد خلقنا ليك فإن اكن اهلل  والصلة واضحة. ويعرّبون عن تلك املحبة من خالل حياة عبادة وأسلوب حياة عبادة.
نعبده ونمّجده، وإن اكن اليشء الرئييس اذلي يطلبه منا هو حمبتنا، فإنه يتوجب علينا أن نتحدث عن نفس 

  فالعبادة إذاً يه أن حنب اهلل بكل كياننا وأن نُِعز جمده. جوهر هذا األمر.
طلب عّشاقاً هلل يبنون لك وجودهم ىلع ي يطلب اهلل يف املقام األول اعبدين، ال مبرشين، أو متلمذين، أو مرسلني.

  تمجيده يف لك ما يفعلونه.

 :العالقة بني الوصية العظىم واملأمورية العظىم
وال تقول أظهر تكريسك هلل بأن تفعل هذا  ."حُتِبُّ الرَّبَّ إِلَهَك الحظ الرتكُّي العمودي ابلحت للوصية العظىم: "

ويعكس  ادة من حيث إنها عمودية بشلك حبت يف تركُّيها.تتحدث الوصية العظىم عن العب األمر أو ذاك.
  تمركزها حول اهلل ما سبق أن رأيناه من أن لك ما نفعله جيب أن يشري إىل اهلل وجمده.
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أّما املأمورية العظىم، فتتضّمن وفق تعريفها أنشطة تأخذ طابعاً أكرث أفقيًّة وتركُّياً ىلع اإلنسان يف طبيعتها )أي 
وحقيقة األمر يه أن املأمورية العظىم تنبع من أساس الوصية العظىم والوصية العظىم اثلانية  لمذة(.الكرازة واتل

 .(31العدد ) "حُتِبُّ قَِريبََك َكنَْفِسَك ": 12ويرشح يسوع الوصية العظىم اثلانية يف مرقس  وترتكز عليهما.
ب اهلل حّقاً، حنفإن كنا  وأن حنب قريبنا.تنبع املأمورية العظىم من تفاعل الوصيتني العظيمني: أن حنب اهلل 

وأعظم  ع حمبتنا هلل بمحبة القريب، وهو األمر اذلي يأمرنا به ويعطينا القدرة اليت تمكننا من القيام به.بِ نُتْ فس
  حمبة يمكننا أن نقدمها لقريبنا يه أن نساعده يف أن يصبح حمبّاً واعشقاً هلل.

ن والعرشين من مىت اذلي يتناول مسألة املأمورية العظىم أن العبادة تكمن وحنن ْند حىت يف اإلصحاح اثلام
َمَرُهْم يَُسوُع.": 17-16 ياتوراءها فنحن نقرأ يف اآل

َ
َحَد َعرَشَ تِلِْميًذا فَاْنَطلَُقوا إِىَل اجْلَِليِل إِىَل اجْلََبِل، َحيُْث أ

َ
ا األ مَّ

َ
 َوأ

 َ ْوُه َسَجُدوا هَلُ،َول
َ
ا َرأ َم يَُسوُع َوََكََّمُهْم قَائِاًل: " ة:ثم تبدأ املأمورية العظىم نفسها بنقطة تركُّي عمودي )عبدوه(." مَّ َفتََقدَّ

رِْض،»
َ
َماِء َوىلَعَ األ َممِ  ُدفَِع إِيَلَّ لُكُّ ُسلَْطاٍن يِف السَّ

ُ
يَع األ  .(19-18: 28)مىت  "فَاْذَهُبوا َوتَلِْمُذوا مَجِ

جيب أن تنبع  (.18: 28(، وأساسها هو سلطة يسوع املسيح )16: 28نرى أن سياق املأمورية العظىم هو العبادة )
لبشارة وتلمذتهم من تقديرنا ملجد اهلل ومن قلب ميلء بالعبادة، وإال "فإنك لن حماوالتنا للوصول إىل اآلخرين با

وينبِغ أن يؤّدي إيصانلا للبشارة إىل اآلخرين وتلمذتهم يف نهاية األمر إىل  9تمتدح ما ال تعّزه" كما يقول بايرب.
الكنيسة اليت تعبد اهلل حقاً  ن إ)وينبِغ أن يقال أيضاً  مزيد من العبادة اليت تقدم من أجل مَّسة اهلل اخلاّصة.

ألنه إذا لم ينُم شعبها حبيث يكون هلم نفس قلب اهلل جتاه اهلالكني،  –ستحاول إيصال البشارة إىل اآلخرين 
 فربما يكون دلينا سبب مرشوع للشك يف مدى اقرتابهم إىل اهلل بالعبادة!(

 :توكيد وتوازن مالئمان

ما يتعلق باملأمورية اً من بيانات للكنائس حول فلسفتها يف اإلرسايلات قوية فيمع أن العبارات اليت اقتبست سابق
ما يتعلق بالعبادة بصفتها نقطة الرتكُّي الرئيسية العظىم وتبدي اهتماماً حبق بمجد اهلل، إاّل أنها ناقصة كثرياً في

 عبادة ماكنتها الالئقة: ما ييل بعض العبارات اليت تقرتب أكرث من إعطاء الوفي وانلهائية للكنيسة.
. "كتعبري عن جسد املسيح الشمويل، حنن نرغب يف أن نعبد اهلل بشلك مجايع بكل كياننا بعبادة اهلل وحمبة 1

  اآلخرين من خالل خدمة ذات صلة حمليّاً وحول العالم يف نفس الوقت."
يسوع معروفاً ألقربائنا ولألمم،  . "حنن موجودون بقصد تعظيم يسوع املسيح من خالل العبادة واللكمة وجعل2

  باملسيح حنو انلضج واخلدمة." نيودفع املؤمن
                                                

 .11املرجع السابق، الصفحة  9
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 نتذوقوحنن موجودون ليك  . "تنبع أولويات خدمة هذه الكنيسة من رؤية جمد اهلل املعلنة يف يسوع املسيح.3
كورنثوس  1نيان واتلعليم )(، ونقّوي الرؤية يف اتلغذية الروحية أو ابل23: 4نكهة هذه الرؤية يف عبادتنا )يوحنا 

؛ 15: 3؛ 9: 2بطرس  1( ونرش الرؤية يف الكرازة واإلرسايلات واألعمال انلابعة من املحبة )18: 3بطرس  2؛ 26: 14
  (."20-18: 28؛ مىت 16: 5
دهم إىل حة، وأن نُظهر حمبة اهلل للك انلاس، وأن نقو. "إرسايلة كنيستنا يه أن نمّجد اهلل من خالل العبادة الفرِ 4

  اإليمان بيسوع املسيح، وأن ْنعل منهم تالميذ هل، وأن ندعوهم إىل خدمته."

م ألن من  .أولا ضعها ت اتضع هذه العبارات العبادة يف ماكنها املالئم، ألنه وأعتقد أن اهلل بهذا يتمّجد وُيكرَّ
 نفسه أواًل. اهللفإننا نضع  وباتلايل الواضح أننا نضع العبادة أواًل،

 :خلدمة الكنيسة تطبيقات

  فما اذلي يعنيه هذا املنظور خلدمة الكنيسة إذاً؟ وكيف تنسجم هذه األمور لكها معاً؟

 :اغية يف حد ذاتها ةالعباد
نقتبس مرة أخرى ما قاهل بايرب: "من بني لك أنشطة الكنيسة، يوجد نشاط واحد هو اغية يف حد ذاته، أال وهو 

وليست العبادة وسيلة ألي  رأينا، ال يوجد نشاط أسىم للاكئنات املخلوقة من العبادة. وكما سبق أن 10العبادة."
عل نظرة األعضاء إىل أنفسهم تتحسن، أو حىت ْنوحنن ال نعبد يف الكنيسة ليك نزيد أعدادنا، أو ليك  شخص آخر.

فنحن نعبد ليك نُعز جمد  قام الرئييس.ال يأِت أي من هذه األسباب يف امل ليك نعلّم املؤمنني أو ليك نكرز للهالكني.
 اهلل ونتذّوقه، وعندما نفعل هذا، نكون قد وصلنا إىل القصد من وجودنا.

وإن اكنت العبادة أسىم هدف، عندئذ يفرتض أن تكون األنشطة املسيحية األخرى وسائل ذللك اهلدف اذلي 
ف األنشطة األخرى إذا أردنا أن نكرم اهلل ويف واقع األمر يتوجب أن يكون هذا هو هد يضّم لك يشء آخر.

  ونكون منسجمني مع مقاصده.

 :وسائل للغاية

  فكما يقول بايرب: "اإلرسايلات موجودة ألن العبادة غري موجودة."

 وليس هذا فقط: فمدارس األحد موجودة ألن العبادة غري موجودة بأكرب مدى ممكن.

 غري موجودة. ةدواجتمااعت الشبيبة موجودة ألن العبا
                                                

  مأخوذ من نص عظة بعنوان "العبادة اغية يف حد ذاتها". 10
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 وفِرق الكرازة موجودة ألن العبادة غري موجودة.

 واملجمواعت الصغرية موجودة ألن العبادة غري موجودة.

 وبرامج اتللمذة موجودة ألن العبادة غري موجودة.

 والوعظ موجود ألن العبادة غري موجودة.
فهدف الكرازة هو ربح املزيد من  أفضل ملجد اهلل!إن اهلدف انلهايئ للك هذه األنشطة يه أن نبين اعبدين أكرث و

  وهدف أنشطة ابلناء هو أن نبين اعبدين أفضل. العابدين.

لكن هدفنا يف  رتكز ىلع انلاس.فأّما لك هذه اخلدمات األخرى  والعبادة وحدها يه وحدها عمودية يف تركُّيها.
 لك الطرق تؤّدي إىل العبادة. !العمل مع انلاس هو أن نوّجههم حنو اهلل، حنو العبادة

فعىل  ق متأصل دلائرة العبادة يف الكنيسة ىلع غريها من ادلوائر.لكين أؤكد مرة أخرى أن هذا ليس مناداة بتفوُّ 
وربما ينبِغ أن يُطلق ىلع رايع  راٍع أن جيعل من العبادة هدف خدمته! لك انلقيض من ذلك، يعين هذا أن ىلع

فليس هدف هذا  شيئاً شبيهاً "برايع التسبيح اجلمايع" ئلاّل ختلط األمور بعضها ببعض.العبادة واملوسيىق 
ولرايع األطفال  الشخص وحده هو عبادة شعب اهلل، لكنه أيضاً هدف لك عضو يف هيئة العاملني يف الكنيسة.

إىل تعليم الكبار أن  وجيب أن يسىع راعة خدمات ابلالغني ولرايع الشبيبة خدمة تطوير الشباب إىل اعبدين.
وللراعة املسؤولني عن  اهلل وجمده فوق لك يشء، وأن يرغبوا يف عبادته أكرث من أي نشاط آخر. وُيِعّزوا يثّمنوا

أّما راعة الوعظ فدليهم مسؤويلة إظهار معزتهم  اإلرسايلات والكرازة خدمة السيع إىل مضاعفة اعبدي اهلل.
اإلسهاب يف احلديث عنه، ودعوة اآلخرين إىل املشاركة يف العبادة القلبية اليت وتقديرهم ملجد اهلل بشلك جهاري و

 تتخلّل احلياة لكها.

قصد  ،خلدمته أبعدقصد عمودي  ،ينبِغ أن يكون للك راٍع، ولك عضو يف هيئة العاملني، وللك من هو يف اخلدمة
د ألن يبين يف حياة اآلخرين )ويكون هلم ألن يسىع إىل أن يعكس ويبنّي وُيظهر جمد اهلل يف حياة الشعب، قص

أيضاً قصد أن يبنوا يف حياتهم اخلاصة( انشغااًل باهلل، وهياماً به بكل نفوسهم وفكرهم وقّوتهم، وإعزازاً هل 
 وملجده يف حياة عبادتهم.

كن أن ينبِغ أن يكون هذا انلوع من القصد واعياً ورصحياً للك من هو مشرتك باخلدمة بغض انلظر عّما يم
إذ يتوجب أن يكون للك اخلدمات، باإلضافة إىل لك احلياة، كما سبق أن  تبدو عليه تلك اخلدمة يف تفاصيلها.

  ذلك القصد املهيمن الواحد إذا أردنا أن نكون كما خلقنا اهلل وافتدانا ليك نكونه. ،رأينا

  وح القدس.واخلدمة يه عمل السيع إىل بناء اعبدين أكرث وأفضل هلل، بقوة الر
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 :تطبيقات عملية
بعد أن سعينا إىل استيعاب يشء من اآلفاق األوسع يف العبادة كما يه مرتبطة بمجد اهلل، دعونا نفكر ببعض 

  اتلطبيقات العملية.

 :إاعدة ترتيب األولويات
وإن ما يسىمَّ  .يرتبط اتلطبيق األول بتفاهة الشجارات اليت ندخلها حول أمور اذلوق واألسلوب يف العبادة

  ومهزلة! "حبروب العبادة" يه فضيحة جلسد املسيح

وعبادة، فال بد أن حيزن كثرياً تمجيد إن اكن اهلل يبحث أواًل وقبل لك يشء عن وجوه ملتفتة إىل السماء حنوه يف 
فنحن نقر  اإلقليمية وضيق فكرنا. عندما يرانا بداًل من ذلك يتحّدى بعضنا بعضاً يف عصبيتنا وجهلنا وانتماءاتنا

بأن العبادة يه بشلك أسايس هلل، لكننا بعد هذا نفرتض أن ذوقنا اخلاص يف املوسيىق هو اذلي ينسجم تماماً مع 
 ذوق اهلل يف املوسيىق! 

 يهااملستخدمة فغري أن قضييت العبادة واملوسيىق  (.6-1: 4إن وحدة جسد املسيح أمر ثمني جداً )انظر أقسس 
فإذا اكن هنالك أي جمال جيب علينا فيه أن حنيا  تسبّبان انقساماً أكرب يف جسد املسيح أكرث من أي يشء آخر!

فكيف يتعزز جمد اهلل يف وجود عدم  وحده حاجات اجلسد يف حياة الرعية املحلية، فإنه يف العبادة اجلماعية.
وكيف نستطيع أن  بيح هلل وأيادينا منّجّّسة بالطعن ابلذيء؟رض ذبيحة تسكيف يمكننا أن حُن  االنسجام بني أبنائه؟

  حنبه من لك القلب وانلفس والفكر والقوة، وما زال حانلا مثل حال مرثا اليت اكنت منشغلة بأمور كثرية بسيطة؟
لك  سموألن تإن اكنت العبادة يه دعوتنا العليا واستجابتنا انلهائية أو األسىم لعمل اهلل يف حياتنا، عندئذ جيب 

أّما  اعتباراتنا األرضية والبرشية وحنن "مستغرقون يف العجيب واملحبة والتسبيح"، ىلع حد تعبري تشارلز ويسيل.
األمور اتلافهة اليت نرصف فيها قدراً هائاًل من طاقاتنا، فيفرتض أن تبهت يف أهميتها وحنن نستدفئ يف بهاء اهلل 

 ومجاهل.
ويتوجب  (.2-1: 63ته وجمده )مزمور د يف أرض ناشفة ويابسة بال ماء ليك نرى قوّ جبب يتوجب علينا أن نطلب الر

علينا أيضاً أن ندعو مجاعتنا إىل االنضمام إيلنا يف هذه الرحلة، أن يعطشوا ويتوقوا هل أيضاً، وأن يرشبوا بعمق من 
ظرنا وتوقف "حروب العبادة" تلختيف إىل وال يمكن إاّل لرؤية أعظم عن اهلل أن ختّلصنا من قِرص ن جمده ويرتووا.

  األبد.
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 :انلمو كعابدين
وهو يقول إن السبب يف ذلك هو "أنك ال تستطيع  العبادة رشط مسبق لإلرسايلات ووقود هلا، حسب ما يرى بايرب.

أجل جمد  فإذا أردنا أن ننشغل بعمل اخلدمة، اذلي هو بناء اعبدين أكرث وأفضل من 11أن تمتدح ما ال تُِعزه."
 املسيح، يتوجب علينا بطبيعة احلال أن نكون حنن أنفسنا أشخاصاً اعبدين.

ذات معىن، جيب أن يصبح راعيا كنيستنا أواًل  مجاعيةوإذا اكن لراعيا الكنائس أن جتتمع معاً لقضاء أوقات عبادة 
وهذا أمر ينبع بدوره من  –مع اهلل  هم أنفسهم اعبدين وجيتمعون معاً يف أيام األحد بعد أسبوع من العبادة والسري

لويس عن شدة الرغبة يف اهلل، أو حىت عن اشتهاء اهلل اذلي جيده  أس. كتب يس. قلب يطلب اهلل بهذه الطريقة.
شهم هلل، وجوعهم هل، وتوقهم هل، فقد قالوا أشياء مثل: حتّدث داود واملرنمون اآلخرون عن تعطُّ  املرء يف املزامري.

لٍْف "
َ
نَّ يَْوًما َواِحًدا يِف ِديَارَِك َخرْيٌ ِمْن أ

َ
َماِء؟وقالوا أيضاً: " .(10: 84مزمور ) ")خارجها( أل  )سواك(؟" َمْن يِل يِف السَّ

  ( ينبِغ علينا أن ننيّم هذا انلوع من الشهوة هلل وأن نطلب إىل اهلل أن يعطينا إياه.25: 73)مزمور 

هارية غري نابعة من ما أسهل أن نسمح ملشغويلتنا خبدمة اهلل بأن حتل حمل سرينا احلميم معه، ثم نقوم حبراكت ج
وكما عرّب إريك ألكزاندر عن هذه الفكرة: "إنها لعالمة ىلع العقم الرويح يف الكنيسة عندما  مورد قوة داخيل.

  12يأِت املؤمنون باملسيح إىل الكنيسة ليك يؤّدوا واجباً بداًل من أن يشبعوا شهية."

 :1: 12كتب بولس يف رومية  استجابة عبادة هلل.يعلّم العهد اجلديد أن احلياة بأكملها ينبِغ أن تكون 

فَِة اهللِ "
ْ
َها اإلِْخَوُة بَِرأ يُّ

َ
ْطلُب إيَِلُْكْم أ

َ
واليت  11-1م اهلل اليت حتدث عنها يف اإلصحاحات السابقة من حمراب)أو  فَأ

مُ تتضمن حقائق عن اخلالص[  ْن ُتَقدِّ
َ
َسًة َمرِْضيًَّة ِعنَْد اهلِل، ِعبَاَدتَُكُم الَْعْقِليَّةَ أ ْجَساَدُكْم َذبِيَحًة َحيًَّة ُمَقدَّ

َ
)أو  وا أ

  لروحية(."خدمة عبادتكم ا
 ( هو أن نقدم أنفسنا باستمرار هل كعمل حمبة وعبادة.7: 1نعمته" )أفسس إن استجابتنا تلليّق "مراحم اهلل" و "غىن 

أن تُِعز جمده، مستعدة نفسها إيله بهذه  فال بّد أن تكون انلفس اليت ذاقت الرب ورأت صالحه، وتعلّمْت 
  الطريقة.

 

 

 

                                                
11 Let the Nations Be Glad, 11 

  بعنوان "العطش هلل" 63من عظة مسجلة ىلع رشيط اكسيت حول املزمور  12

(Philadelphia Conference on Reformed Theology, 1994).  
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 :العبادة معاا 
يقرتب هؤالء  عن ثالثة جنود اعئدين من احلرب. 13دث إحدى قصص األطفال، ويه بعنوان "حساء حجري"تتح

اجلنود من قرية، لكن عندما رآهم أهل القرية، سارعوا إىل إخفاء لك طعامهم، ألن دليهم نقصاً يف الطعام وال 
 يقّدمونه هلم. فقالوا للجنود إنه ليس دليهم طعام يريدون أن يشاركوا غرباء طعامهم.

اكن اجلنود أشخاصاً أذكياء، فقالوا ألهل القرية إنهم سيصنعون بعض حساء حجرياً، وطلبوا واعء كبرياً مملوءاً 
ثّم قال اجلنود:  واختاروا حجارة كبرية ووضعوها داخل الواعء، بينما اكن القروّيون الفضويلون ينظرون. باملاء.

فقالت  زاً، لكن لو اكن دلينا حبتان من ابلطاطا، فسيكون احلساء أفضل."نتوقع أن يكون هذا احلساء ممتا
ثم مضت وأحرضت بعضاً  إحدى القرويات، "أعتقد أن دلّي عدداً من حبات ابلطاطا يمكنين االستغناء عنه."

فركضت  جلزر..."لكن آه لو أن دلينا بعض حبات ا فوضعها اجلنود يف الواعء وذاقوا احلساء، ثم قالوا: "رائع! منها.
ما يتعلق بابلصل وامللفوف وما إىل ذلك، إىل أن أعّدوا وحدث نفس األمر في قروية أخرى وأحرضت بعض اجلزر.

وداع اجلنود القرويون إىل االنضمام إيلهم يف ويلمتهم، فذهل القرويون من مثل هذا احلساء اذلي  حساء طيباً.
 يمكن أن يصنع حبجارة فقط!

فيه ليست شيئاً ذا  اجلماعية، تكون طقوسنا وترانيمنا وموسيقانا وحىت عظاتنا مثل تلك احلجارة. ويف عبادتنا
 بال مما يمكن أن يثري إعجاب اهلل: فيه جمرد إطار، جمرد هيلك عظيم.

مما  يف املقام األول، هو عندما يأِت األعضاء يلضيف لك واحد منهم عبادةوما جيعل العبادة متمُّية، وما جيعلها 
قه  عندئذ نكون  –خزنه يف قلبه أثناء أسبوع من العبادة واملسري مع اهلل، أسبوع من حمبته هلل وإعزاز جمده وتذوُّ

اجلمايع هو تدفُّق قلوب كثرية تبتهج بصالح الرب  اتلمجيد وعندما يكون مستعّدين ألن نعبد اهلل معاً.
عند ذلك  حيّوهلا إىل يشء هو أكرث بكثري من جمرد جمموع أجزاء.وعظمته، يمكن أن يشحنها الروح عندئذ و

 –يمكن أن تكون عبادتنا ضمن كنيستنا ويلمة مغذية لشعب اهلل تمّدهم باحليوية والنشاط، وتصبح أيضاً 
 راحئة زكية إلهل املجد اذلي يتذلذ بعبادة شعبه هل. –وهذا أمر أكرث أهمية 

                                                
13 Maria Brown, Stone Soup (New York: Charles Scribner's Son's, 1947).  


