العبادة واللكمة
بقلم رونادل مان

لكمة اهلل ذات أهمية قصوى يف حياة املؤمن باملسيح ،حيث تضم إعالن اهلل عن شخصه وعن إرادته وطرقه.
وحتتاج اللكمة منّا إىل استغراق يف قراءتها مرة بعد مرة واستيعابها وامتصاصها يف الفكر والقلبُّ ،
وتأملها

ُّ
واتلرصف حسبها .وهو مستودع مقدس وثمني للحق الرويح واإلرشاد والتشجيع .وال يوجد أي جانب من
حياة الكنيسة أو الفرد املؤمن ال ينبيغ أن يربط بمرساة كتابية ُ
ويمأل بمادة كتابية ( 2تيموثاوس .)16 :3
ّ
والكتاب املقدس هو بالفعل رساج لرجيل ونور لسبييل (مزمور .)105 :119

ً
ً
ً
عندما جيتمع املؤمنون من أجل العبادة اجلماعية ،فإن من الطبييع أن تلعب لكمة اهلل دورا مركزيا ومهيمنا.
فبما أن العبادة تتضمن تركزي أفاكرنا وقلوبنا وأصواتنا ىلع تسبيح اهلل ،استجابة إلعالنه عن ذاته وملبادرته إىل
ّ
ختليصنا يف نعمته ،فإننا بطبيعة احلال حنتاج إىل نظرة اهلل اليت يقدمها الكتاب املقدس إذا أردنا لعبادتنا أن
ّ
تكون "باحلق" (يوحنا  .)24-23 :4وال يمكن أن تؤدي عبادتنا إىل إعطاء اهلل اتلكريم اذلي يستحقه إال إذا
اكنت تعكس بدقة ما يكشفه عن نفسه يف لكمته.
يرشح جون ستوت األهمية اجلوهرية لللكمة يف العبادة ىلع هذا انلحو" :أن نعبد اهلل يعين أن "نفتخر باسمه
ً
القدوس" (مزمور  ،)3 :105أي أن نطفر جدال باستباء باهلل وبطبيعته األخالقية املعلنة .لكن قبل أن نفتخر

باسم اهلل ،يتوجب علينا أن نعرف هذا االسم .ومن هنا تأيت رضورة قراءة لكمة اهلل والوعظ منها يف العبادة
ُّ ً
اجلماعية ،ورضورة ُّ
تأمل لكمة اهلل يف العبادة الشخصية .ليست هذه األمور تطفال ىلع العبادة .لكنها تشلك
األساس الرضوري هلا .وال بد من أن يتلكم اهلل إيلنا قبل أن تكون نلا حرية اتللكم إيله .جيب أن يكشف
ً
عن هويته قبل أن يكون بمقدورنا أن نعطيه أنفسنا يف عبادة مقبولة .وعبادة اهلل يه دائما استجابة للكمة
ُّ
وتوجه لكمة اهلل وتغين عبادتنا بشلك عجيب.
اهلل،
1

ً
ً ُ
اغبلا ما تفهم العبادة كحوار إعالن واستجابة بني اهلل وشعبه 1.فإن اكن هذا صحيحا ،هلذا ينبيغ أن يكون
ً2
الك طريف املعادلة حارضا.
هذا لكه مجيل حىت اآلن .لكن يوجد ايلوم بعض من عدم اتلوازن يف فهم الكنائس دلور لكمة اهلل يف العبادة.
وسنناقش أمرين يشوبهما عدم اتلوازن.
اللكمة "مقابل" العبادة؟( :العالقة بني الوعظ والتسبيح اجلمايع)
توجد كنائس كثرية يدور فيها رصاع مستمر حول مسألة العالقة املالئمة بني الوعظ و "العبادة" (وهذه ثنائية
غري دقيقة ومؤسفة) يف اجتمااعت الكنيسة.
"األمور اتلمهيدية" والوعظ .أوضح جيمس أ .وايت وغريه من املؤرخني الكنسيني أن كنائس أمريكية كثرية
تنتيم إىل اتلقليد الكنيس الربوتستانيت احلر يمكن أن تتتبع ممارساتها احلايلة يف العبادة إىل احلركة
ً
ّ
االنتعاشية يف القرن اتلاسع عرش حيث اكنت املوسيىق واألنشطة األخرى تشلك (بل تدىع أيضا (أمورا
تمهيدية تهدف إىل أن تكون وسيلة "تلحمية" اجلمهور من أجل االستعداد "للحدث الرئييس" ،أال وهو رسالة
العظة .وكما ّ
يبني وايت ،استمر هذا انلمط اذلي استُخدم ىلع نطاق واسع يف االجتمااعت اتلبشريية يف
اجتمااعت العبادة .و إنه ملن املحزن أن هذه انلظرة إىل اجتماع العبادة ما زالت قائمة حىت هذا ايلوم .وحىت يف
تلك الكنائس اليت صار فيها اتلعليم الكتايب يأخذ أولوية ىلع الوعظ ذي األسلوب اإلجنييل ،فإن تعليم
ُ
رشحت يف
الكتاب املقدس هو اذلي يُنظر إيله بصفته القصد الرئييس ،إن لم يكن الوحيد ،لالجتماع 3.ولقد
مقالة أخرى كيف أن هذه نظرة ضيقة يمكن أن تسلب اجتمااعت اخلدمة اجلماعية الغىن اذلي يستطيع
ُّ
ُّ
يتوسط (يوصل) احلق اإلليه إىل اإلنسان ،ويتوسط
اتلوسطي ،حيث
يسوع املسيح أن يأيت به يف ملء دوره
استجابة شعب اهلل بالعبادة بصفته الاكهن األىلع (عربانيني 7 :12؛ 15-14 :4؛ 5 :5؛ 28-26 :7؛ 2-1 :8؛ -11 :9
12؛ .)22-19 :10
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 2غري أنه يتوجب علينا أن نتذكر أن "اتلواصل بني اهلل والبرش تباديل ،لكنه غري متناسق".
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 4يصنف ادلكتور تيم رالستون ،األستاذ يف لكية داالس لالهوت ،انلظرة القائلة إننا ال حنتاج إىل محية مستمرة وقوية من اتلعليم
ً
ّ
الكتايب من أجل انلمو يف احلياة املسيحية بصفتها "نظرة إىل القداسة خمتلة وظيفيا" .حمارضة ىلع رشيط فيديو بعنوان
"Changing Worship- Calming the Conflict" (Dallas Theological Seminary, 1994).

2

ً

ً
وال شك أنه يوجد أيضا قدر كبري من التشويش املتعلق بدالالت األلفاظ يف هذا اجلدل .جيب علينا بادئ
ّ
ً
ذي بدء أن نفهم العبادة يف أوسع معىن هلا يف العهد اجلديد بصفتها أمرا يتخلل احلياة لكها ،استجابة لكية
(غري جمزأة) للمؤمن لعمل نعمة اهلل يف احلياة (رومية 1 :12؛ يوحنا )23-21 :4؛ فلك حياتنا جيب أن حنياها ملجد
اهلل ،ولك أنشطتنا جيب أن تتم من أجل جمد اهلل 1( .كورنثوس  )31 :10وباسم الرب يسوع (كولويس .)17 :3
ويف واقع األمر ينبيغ يكون للخدمة املسيحية لكها (بما يف ذلك الوعظ) هدف نهايئ هو حتقيق املأمورية
َّ
العظىم (مرقس  ،)30-28 :12واستشارة عبادة أكرث وأفضل من األشخاص اذلين توجه اخلدمة إيلهم .فالعبادة
ً
وحدها اغية يف حد ذاتها ،اغية نهائية 5.ربما اكن "التسبيح اجلمايع" تعبريا أكرث مالءمة لالستخدام لإلشارة
إىل تلك األجزاء غري الوعظية من اخلدمة اليت يشرتك فيها األعضاء (حيث إن لكمة "عبادة" يه شمويلة،
وحيث إن لك ما حيدث يف االجتماع ،بما يف ذلك الوعظ يمكن أن تطلق عليه تسمية عبادة.)6
يتبىن بعض الراعة ثنائية زائفة بني دوري الوعظ والتسبيح اجلمايع .وهم يرون أن اجلزء األول يتناول لكمة
ً
اهلل يف حني يتألف اجلزء اثلاين من الرتنيم وأنشطة مماثلة .وبنفس الطريقة ،يُفرتض أحيانا يف املناقشات حول
ّ
صيغة اإلعالن واالستجابة اليت ّ
تمزي العبادة أنه ال حيدث أي توصيل ذي معىن لإلعالن إال يف العظة ،ويف
هذا تضمني واضح أن لك يشء آخر يف اخلدمة هو بالرضورة استجابةُ 7.
وينظر إىل تلك االستجابة ىلع أنها
ذات طبيعة أدىن من اإلعالن 8،والفكرة وراء هذا الرأي هو أن اإلعالن يأيت من اهلل ،يف حني أن االستجابة
تأيت من اإلنسان.
لكن يف واقع األمر يمكن (بل يفرتض) أن يتم إيصال لكمة اهلل (بشلك رصيح وضمين) ىلع مدى اخلدمة،
َّ
ورد بني لكمة اهلل واستجابة الشعب هلا ،وينبيغ أن يكون هنالك تبادل مستمر أثناء
يف حوار بني أخذ
اخلدمة لكها .فكما يقول بروس يلفبالد:

ال يسمع انلاس اهلل يتلكم بصوت مسموع صباح يوم األحد .فقد َّ
عني اهلل ناطقني باسمه.

ولقد قام منذ زمن بعيد بتعيني أ شخاص ،ال ليك خيربوا انلاس بما يفكرون هم ،وإنما بما
ّ
يفكر به هو .وهذا هو ما جيعلنا أهل الكتاب املقدس .وهذا هو ما يستوجب أن جتعل اللكمة

5

Ron Man, "Jesus, Our Worship Leader: The Mediating Work of the Son in Worship," Reformation and
Revival 9: 2 (Spring 2000): 36-37.

ّ
ويتبني هذا بوضوح من حقيقة أن راعة كثريين وعظوا عن العبادة .لكن العكس
 6العبادة تصنيف أكرب وأوسع من الوعظ.
ّ
غري صحيح .فمن غري املمكن أن نعبد حول الوعظ .فاتلصنيف األقل هو وحده القادر ىلع أن يعلم حول األكرب.

7

John Piper, "Preaching as Worship: Meditation on Expository Exultation," Lecture Transcripts (Minneapolis:
Desiring God Ministries, 1994).

 8يوجد تعقيد إضايف هلذه انلظرة ،أال وهو أنه حسب هذا الفهم ،فإن لك االستجابة يف اخلدمة ستسبق لك اإلعالن!
3

ُ
تدمج يف لك خدمة العبادة ،ال أثناء عمل الوعظ فقط .وتعتمد املحادثة ىلع لكمة اهلل عند
ً
9
لك نقطة يتحدث فيها اهلل يف احلوار ...فليس اهلل حمصورا بوسيلة من وسائل اتلوصيل.
ً
ً
وباإلضافة إىل ذلك ،ليست االستجابة جزءا أدىن من العبادة أو قابال لإلهمال .صحيح أن إعالن اهلل رشط
ًّ
مسبق وأسايس ألية استجابة .لكن احلقيقة يه أنه بما أن املسيح يتوسط الك من اإليمان واالستجابة 10،فإن
للكيهما قيمة هائلة .فخدمة يسوع الكهنوتية يف عبادتنا حتكم وترشد الك اجلانبني وتعطي هلما أهمية عظيمة
ً
ِّ
(ومكملة) .وىلع الرغم من انلقاط املذكورة سابقا (أو بسبب اجلهل بها) ،ما زال راعة كثريون يشعرون بأن
ً
رفع أهمية "العبادة" (أو التسبيح اجلمايع) يعين بالرضورة نزوال بأهمية لكمة اهلل والوعظ .الوعظ خيدم
العبادة .الوعظ جزء ال يتجزأ من اجلانب اإلعالين حلوار العبادة .فالواعظ (كما هو احلال بالنسبة آلخرين يف
ً
ً
ّ
االجتماع اذلين يوصلون احلق اإلليه للشعب) يمثل اهلل يف هذا احلوار 11.فهو يلعب دورا الهوتيا يف تمثيل اهلل
اذلي يدعو إىل العبادة".

12

ّ
ويرص جون ستوت ىلع الصلة اليت ال تنفصم بني الوعظ والعبادة:
تنتيم العبادة والوعظ أحدهما إىل اآلخر بشلك ال فاكك منه .فلك عبادة يه استجابة اعقلة
ُ
وحمبة إلعالن اهلل ،ألنها اتلمجيد السمه .وهلذا فإن العبادة املقبولة مستحيلة دون وعظ.
ِ
ً
فالوعظ هو اتلعريف باسم الرب ،والعبادة يه تسبيح اسم الرب اذلي صار معروفا .فقراءة
ّ ً
اللكمة والوعظ منها أبعد ما يكونان تطفال ىلع العبادة أو غريبني عنها ،إذ ال غىن عنهما
للعبادة .وال يمكن فصل أحد هذين العنرصين عن اآلخر .بل إن الفصل غري الطبييع
بينهما هو اذلي يتسبب يف املستوى املنخفض لقدر كبري من العبادة املعارصة .وعبادتنا ذات
ٍّ
ّ
ٍّ
مستوى متدن ألن معرفتنا باهلل متدنية ،ومعرفتنا باهلل متدنية ألن وعظنا متدن .لكن
عندما يتم اإلسهاب يف تقديم لكمة اهلل وتفسريها يف ملئها ،ويبدأ األعضاء برؤية ملحات من
فرحة أمام عرشه.
جمد اهلل اليح ،فإنهم ينحنون يف خشوع مهيب ودهشة ِ

13

وليك تمتلئ عبادتنا باالفتتان باهلل وعجبه وروعته ،فإنه يتوجب اتلعبري عن هذه األمور من خالل قراءة
وتفسري أعمال اهلل العظيمة وطرقه كما ترويها نلا لكمة اهلل .وهلذا فإن جون بايرب يشري إىل الوعظ بصفته
 9جيب أن نكون اعدلني فنوضح أن التسبيح اجلمايع قد نما يف بعض الكنائس إىل حد ّ
الّسانية ،إىل حد اإلرضار بكلمة اهلل
ً
املعلنة .ويف هذا أيضا عدم توازن.

10

Bruce Leafblad, 'Leading in Worship (audiotape: Worship Conference, Southwestern Baptist Theological
Seminary, 1995).
11
Man, "Jesus, Our Worship Leader," P. 34- 37.

ّ
ُّ
اتلوسطية اليت يعلن بموجبها اسم اآلب إلخوته (عربانيني  .)2 :12انظر
 12يمثل الواعظ ،بمعىن آخر ،يسوع املسيح يف خدمته

Man, "Jesus Our Worship Leader," PP. 34, 41.
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13

4

ّ
"تعظيما ً تفسريياً 14".وينبيغ أن ّ
يعرب عن ادلقة والعجب لعظمة جمد اهلل ليك نسلم لك ظروفنا وهمومنا وعبادتنا
ّ
ُ
ّ
"يد اهلل القوية"ّ .
تقر العبادة بأن اهلل آب ّ
وحمب ويمجد نفسه بإشباع شعبه.15
ّلك القدرة ِ
"لم يكن التسبيح اذلي اكن خيتم به املتأثرون بأشخاص مثل كريسوستم وأوغسطني واكلفن عظاتهم جمرد
شلكيات .فقد اكن هذا يشري إىل نيّة العظة نفسها وهدف جذب اآلخرين إىل تسبيح اهلل بسبب ما ّ
تم إعالنه
يف لكمة اهلل املقروءة ويف العظة".

16

ُ
َ
كرمة هل 17.والعبادة يه اغية وهدف العظة،
ومن هنا فإن الوعظ أمر جوهري يف أهميته لعبادة مشبعة باهلل وم ِ
ً
ً
كما هو األمر بالنسبة للك االجتماع .وهلذا يتحدث بايرب عن الوعظ بصفته "تعظيما تفسرييا" – واتلفسري
اتلحقييق األمني ليس هو الغاية ،بل هو وسيلة تلحقيق هدف استجابة عبادة ("تعظيم") هلل اذلي يُرى ىلع
ُ
هذا انلحو .يتوجب أن يعظ كعمل عبادة (ألنك يف نهاية األمر "ال تستطيع أن تويص بما ال ت ِع ّزه 18".وينبيغ
عليه أن يعظ ويف ذهنه هدف تويلد الرغبة يف العبادة يف اآلخرين.

يصوغ فرين بويرثس هذه الفكرة ىلع هذا انلحو" :نرفض أن نقبل ثنائية بسيطة بني التسبيح والوعظ بصفتها
ً
ً
أمرا كتابيا .وبرصاحة حنن ال نفهم كيف يمكن ألي واعظ لإلجنيل ذي قلب أن يمتنع عن تسبيح اهلل
كجزء من وعظه".

19

ّ
ويقف جون بايرب مع هذا األمر" :إن املوضوع الرئييس اذلي يتوجب أن يهيمن ىلع لك وعظ ويتخلله دون
هوادة هو اهلل نفسه مع فهم أن هذا سزيرع الرغبة يف اآلخرين يف عبادته 20".إذ يهدف الوعظ إىل أن يرضم يف
ّ
21
الرعية الرغبة يف عبادة تعظم اهلل ...وإرسايلة (هدف الوعظ يه إشباع انلفس ،وعبادة تعظم هلل".
اللكمة املهملة يف العبادة( :إهمال غري مقصود يف كنائس مؤمنة بالكتاب املقدس)

ّ
أبدى بعضهم مالحظة مذهلة كيف أن معظم الكنائس اإلجنيلية ال تستخدم إال القليل من لكمة اهلل يف
معظم اجتمااعت العبادة فيها .والسخرية األدبية بطبيعة احلال يه أن أوئلك اذلين يزعمون بقوة أنهم
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15

18

ً
لكن هذا طريق ذو اجتاهني أيضا" :فاملحافظة ىلع مركزية العبادة يف حياة الكنيسة أمر جوهري يف أهميته لإلبقاء ىلع

الزناهة واالستقامة يف الوعظ .وعندما تكون العبادة مركزية ،يأخذ الوعظ سمات جيعله وسيلة تلوصيل البشارة".

(C. Wellton Goddy, The Gift of Worship [Nashville: Broadman Press, 1992], P. 72).
Vern S. Poythress, "Ezra 3, Union with Christ, and Exclusive Psalmody," Westminster Theological Journal
37: 2 (1975): 229.
20
John Piper, Let the Nations Be glad! The Supremacy of God in Missions (Grand Rapids, Baker Book House,
1993), p. 11.
21
Piper, "Preaching as Worship." Lecture 2. P. 3.
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5

ّ
ً
ً
ّ
مؤسسون ىلع الكتاب املقدس ال يستخدمون إال قليال جدا منه يف عبادتهم (يفرتض أن تكون  2تيموثاوس
ِّ ً
ً
ً
ً
مسواغ اكفيا الستخدامه!) ومع أن مسار العظة يأخذ دورا بارزا يف اجتمااعتنا ،إال أنه حىت الوعظ
15 :3
ً
ّ
يتألف يف معظم األحيان من احلديث عن لكمة اهلل (واغبلا ما حيدث هذا بعد قراءة آيات قليلة فقط) .وال بد
ً
من القول إن الكنائس اليت تتبع طقوسا (بما يف ذلك الكنائس اللوثرية واألسقفية والاكثويلكية الغربية)
تستخدم ىلع األرجح لكمة اهلل يف اجتمااعتها (ألن لكمة اهلل مبنيّة يف طقوسها) عرشة أضعاف معظم الكنائس
ّ
املؤمنة بالكتاب املقدس ،الكنائس اإلجنيلية احلرة!
ًّ
فيف كثري جدا من هذه الكنائس يتألف لك اجلزء األول من اجتماع اخلدمة من موسيىق وترانيم مع أنها ترانيم

عن اهلل وترانيم تعكس احلق الكتايب (وهو أدىن متطلب للرتانيم للعبادة) ...لكن ال تتم قراءة لكمة اهلل .وقد
ً
ً
رأيت هذا اغبلا يف اجتمااعت تقليدية ومعارصة :فاملسألة شائعة .ويبدو أن من املهم جدا للناس يف اجتماع
ما ،سواء اكنوا مؤمنني أم غري مؤمنني ،أن يسمعوا ويقرأوا آيات كتابية (سواء اكنت مطبوعة ىلع نرشة أم
معروضة ىلع شاشة) خمتارة ليك تعطي إشارة واضحة مفادها" :جئنا ليك نعبد اهلل .واللكمة يه قناة ملعرفتنا عن
ً
اهلل ،وهلذا فإنها األساس للك ما نفعله هنا ولفهمنا سبب قدومنا لالجتماع معا ".وبدون ترصيح كهذا ،إذا
ً
واع أو غري و ٍ
رشعنا يف الرتنيم دون وضع سياق لإلعالن ،فقد يفرتض العابدون خطأ (بشلك ٍ
اع) أننا ندعو
ً ّ
ُ
أنفسنا إىل حرضة اهلل ،يف حني أن واقع األمر هو أننا ال نمثل أمامه مطلقا إال بفضل دعوته (وفتحه الطريق
أمامنا من خالل عمل املسيح).
ً
زرت مؤخرا كنيسة تألفت فيها اخلدمة من مخسة أجراء موصوفة بشلك واضح يف النرشة ،وبدأ لك جزء بقراءة
من الكتاب املقدس تمتهد للفقرة اتلايلة .ولم يكن هنالك أي شك أن هذه الكنيسة فهمت ادلور املركزي
ً
للكمة اهلل يف عبادتها! يقول وايت" :تتمثل اخلطوة األوىل حنو جعل عبادتنا أكرث كتابية يف إعطاء قراءة لكمة
ً
ً
22
اهلل دورا مركزيا يف العبادة املسيحية يف أية مناسبة".
مهما حتدثنا عن أهمية لكمة اهلل يف العبادة ،فإننا ال نبالغ .وحنن جند يف لكمة اهلل متطلبات العبادة ورشوطها
املسبقة وادلعوة إىل العبادة ،والسلطة للعبادة ،ومادة العبادة ،وتنظيم العبادة ،ورسالة العبادة ،والعناية اليت
ً
ّ
جيب أن تؤدي إيلها العبادة .فيه ليست أمرا عفا عليه الزمن ،أو موضة قديمة .وإنه ألمر غري قابل للمساومة
ُ
أن علينا أن ندخل دعوات إىل العبادة ،وقراءات من لكمة اهلل ،إلخ ،يف اجتمااعتنا .هلذا ينبيغ أن نكون
ّ
خالقني قدر اإلماكن يف دمج لكمة اهلل يف عبادتنا (سواء عن طريق (آيات مطبوعة ىلع ملصقات أو معروضة
ىلع شاشة مع دخول األعضاء إىل قااعت العبادة ،أو ّ
مدونة ىلع غالف النرشة ،أو آيات يتلوها أطفال ،أو
ترانيم تتضمن آيات كتابية) ،لكن جيب علينا أن نتأكد أن أويلة اللكمة يف العبادة واضحة عرب االجتماع
لكه – ال أثناء العظة فقط.
 22املرجع السابق .املحارضة األوىل -الصفحة .4
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ً
ُ
"تقرأ لكمة اهلل ،ال كنص عظة فحسب ،ولكن أيضا من أجل ما ختاطب به لكمة اهلل الرعية املجتمعة .واغبلا
ُ
ما يُبىن الوعظ ىلع هذا ،لكن لكمة اهلل تقرأ من أجل ذاتها كلكمة اهلل ...ينبيغ أن نوصل للجميع حقيقة أن
األهمية املركزية للكتاب املقدس تنبع من وظائفه كإعالن للكمة اهلل (املسيح) للرعيّة املجتمعة".

23

ّ
أويلة اللكمة يف العبادة:
اللكمة واملتطلبات املسبقة للعبادة .تساعد لكمة اهلل يف اإلتيان بنا إىل نقطة يكون عندها االقرتاب إىل اهلل
ّ
ً
ً
أمرا ممكنا .فيه تعلمنا أننا أموات يف ذنوبنا وخطايانا (أفسس  .)1 :2ويه تعلن أن اهلل قد دبّر الفداء
ّ
والغفران واحلياة األبدية من خالل عمل يسوع املسيح .ويه تقدم الفرصة لدلخول باإليمان يف عالقة سليمة

مع اآلب – ليك نمجده كإهل (رومية .)21 :1

ّ
يقدم "غسل املاء باللكمة" (أفسس  ) 26 :5انلظافة الروحية اليت يشرتطها اهلل ليك نكون قادرين ىلع ادلخول
بثقة إىل حرضته (مزمور 2-1 :15؛ عربانيني 22-19 :10؛ .)24-18 :12

ً
ً
اللكمة بصفتها ادلاعية إىل العبادة .لقد فعل اهلل لك يشء جبعل اقرتابنا إيله يف العبادة أمرا ممكنا .يزخر كتاب
ّ
العبادة يف العهد القديم ،أال وهو سفر املزامري ،بدعوات إىل تسبيح الرب" ،سبحوا الرب" (بالعربية ،هللويا).
ً
ْ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ ُّ
رتن ٍم" ،أي برتنيم
فقد داع أصحاب املزامري شعب اهلل قديما ،ويدعوننا ايلوم كمؤمنني" :ادخلوا ِإىل حرضتِ ِه ِب
ّ
مشوب بالفرح (مزمور  .)2 :100وكتاب العبادة يف العهد اجلديد ،أي الرسالة إىل العربانيني ،تركز لكها ىلع
ّ
ُّ
اتلوسطية احلايلة لاكهننا األىلع ،يسوع
إماكنية دخونلا إىل حرضة اهلل من خالل العمل الكفاري واخلدمة

املسيح .وتشجعنا هذه الرسالة ىلع االقرتاب بثقة وجسارة فيه ومن خالهل (16 :4؛ 22-19 :10؛ انظر -18 :12
 .)24حنن نأيت مدعوين من اللكمة ليك نسجد أمام مذحبك يا رب.

24

اللكمة بصفتها السلطة للعبادة .إن حقيقة األمر يه أنه يفرتض يف جانب من جوانب اخلدمة أن يعكس
ويكرم لكمة اهلل .وهلذا يتوجب أن تكون العظة (والواعظ) تابعة لللكمة وخادمة هلا .ويتوجب أن تهدي
اللكمة أفاكر الواعظ ولكماته وتسيطر عليها إذا اكن للعظة أن توصل رسالة اهلل ،ال جمرد أفاكر اإلنسان .لكن
ً
املوسيىق جيب أن تكون يه أيضا تابعة لللكمة وخادمة هلا .ويتوجب أن تعكس نصوص الرتانيم احلق
ً
ً
ّ
املوسييق (أو
الكتايب ،وينبيغ للموسيىق نفسها أن تكون وسيطا مالئما حيمل انلص .ويتوجب أن يكون
ً
ً
ً
املوسيقيون) أيضا خاضعا لللكمة من حيث ادلافع وإخراج املوسيىق .وفضال عن ذلك ،ال بد أن تكون
الصلوات والقراءات متوافقة مع اتلعليم الكتايب ،إن لم تكن مأخوذة بالفعل منها.
دلينا يف لكمة اهلل ،الكتاب املقدس ،إعالن اهلل املكتوب الاكمل لإلنسان .ويه موىح بها من اهلل ،ويه هلذا
وحدها صاحبة السلطة يف لك ما نفعله حنن كمؤمنني –بما يف ذلك العبادة .وكما سبقت أن ذكرت ،فإن
James F. White, "Making Our Worship More Biblical," Perkins Journal 34 (Fall 1986): 38.
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23

ً

ّ
نركز عليه ،ونتعلّم املزيد عنهّ ،
ونعرب عن حمبتنا هل .لكن ليك نفعل
العبادة مرتبطة باهلل وحده .فنحن نأيت ليك
لك هذه األمور بشلك اعقل وصحيح ،فإننا حنتاج إىل لكمة اهلل بصفتها إعالنه عن نفسه وعن طرقه .وكما قال
جون ماك آرثر" :العبادة يه استجابة مبنية ىلع احلق ....قال يسوع نفسه إن العابدين ينبيغ أن يعبدوا بالروح
واحلق ....وإذا اكن نلا أن نعبد باحلق – لكمة اهلل يه حق – يتوجب علينا أن نعبد عبادة نابعة من فهمنا للكمة
اهلل".

25

اللكمة بصفتها مادة العبادة .من الواضح أن العبادة جزء ج وهري ومركزي من أجزاء العبادة اجلمهورية لشعب
اهلل .وال جيب أن تؤخذ األفاكر السابقة ىلع أنها تعين غري ذلك .لكن من قبيل اتلبسيط الزائد أن نرى العظة
ِّ
املكون الوحيد لإلعالن يف نمط (أو حوار) العبادة املؤلف من اإلعالن واالستجابة .وال جيب أن
بصفتها
تكون كذلك ،إذا للكمة اهلل بأن تتخلل اخلدمة بطرق متنوعة كما سبق أن ذكرنا.
ً
اقرتح جاري فري وملبورن برايس عددا من الطرق اليت يمكن بها توصيل إعالن اللكمة يف اخلدمة باإلضافة
إىل العظة .فهنالك قراءات من لك نوع لللكمة واملوسيىق (املصاحبة لقراءة انلصوص ،باإلضافة إىل تقديم احلق
الكتايب وقد أعيدت صياغته بأمانة) ،والرموز (السمكة ،والصليب ،والزجاج َّ
امللون ،إلخ) ،ومواقف مّسحية

ُ
تستخدم حبرص 26.وعندما تتخلل لكمة اهلل واحلق الكتايب اخلدمة ،عندئذ ستُفهم أعمال االستجابة ىلع
األرجح ىلع أنها استجابة إلعالن اهلل عن ذاته من خالل لكمته.
إذا أ وضحت النرشة أن لكمة اهلل جزء مهم من اخلدمة املسيحية ،عندئذ يمكننا أن نتأكد
أن انلاس سيتلقون رسالة مفادها أن الكتاب املقدس جوهري يف أهميته يف تشكيل حياتهم
ً
كمؤمنني باملسيح .لكن عندما يكون دور لكمة اهلل يف العبادة قابال لإلهمال ،وعندما
تستخدم لكمة اهلل بلدء عظة فقط ،فإن الرسالة اليت تصلهم يه أن الكتاب املقدس هاميش
ً
يف احلياة املسيحية أيضا .وهكذا فإن استخدامنا للكمة اهلل أو عدم استخدامنا هلا يف عبادتنا
يقول أكرث بكثري عن اتللمذة املسيحية أكرث مما ندرك.

27

وبنفس الطريقة ،فإن فريضيت املعمودية والعشاء ّ
الرباين تتمان يف سياق لكمة اهلل وسلطانها:

جيب أن يُنظر إىل املعمودية اكستجابة حيوية للكمة اهلل اليت ينادى بها .ويه يف حد ذاتها
مناداة غري لفظية بالبشارة اليت تظهر فيها باملاء إرادة اهلل يف ختليصنا.

وينطبق نفس األمر بطبيعة احلال ىلع العشاء ّ
الرباين ...والعشاء الرباين تمثيل قوي حلياة
املسيح وقيامته وصعوده ...وقد صار هذا اجلزء الرئييس يف العبادة املسيحية ملئات املاليني
25املرجع السابق .الصفحة .38
Danish hymn (text by Thomas Kingo, 1634- 1703).
John Macarthur, Jr. The Ultimate Priority (Chicago: Moody Press, 1983), pp. 122- 23.
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26
27

ً
من املؤمنني فريضة تمارس لك شهر أو لك ثالثة أشهر ،واغبلا ما توضع يف نهاية خدمة
ً
وعظية .غري أن الوعظ أيضا يمارس وظيفته ىلع أفضل حنو يف سياق اللكمة املرئية الظاهرة
ّ
الّساين .ويدعونا الكتاب املقدس إىل أن نأخذ ونأكل ونرشب ونستمع
يف هذا الفرض
ً
28
أيضا.
ِّ
ّ
اللكمة بصفتها منظمة للعبادة .عندما حتدث يسوع عن رضورة العبادة بالروح واحلق (يوحنا  ،)24-23 :4فقد
اكن يتناول مسألة العبادة من جانبني" :احلق هو العامل املوضويع يف العبادة ،والروح هو العامل اذلايت".

29

وحقيقة األمر – وهذا هو ما اكن يؤكده يسوع – هو أنه يتوجب أن يكون هنالك توازن بني هذين اجلانبني،
ّ
ً
ويتوجب أن يكون الكهما موجودا .ينبيغ أن تنبع العبادة من ادلاخل ،من القلب (اذلي ال يراه إال اهلل
وحده) ،وأن تكون أصيلة وخملصة (وبعبارة أخرى ،ال أن تكون جمرد اختيار النفعاالت) .ومن ناحية
ً
أخرى ،يتوجب أن يكون احلق هاديا للعبادة وقناة هلا ،أي أن تكون العبادة حسب ما أعلنه اهلل عن نفسه
ّ
وعن طرقه (وكما تبني يوحنا  ،26- 25 :4فيتوجب أن تكون من خالل االبن ،املسيّا اذلي هو نفسه احلق
(يوحنا .)6 :15
وهكذا جيب أن نستجيب يف العبادة هلل كما نعرفه من خالل لكمته املعلنة .وال ينبيغ أن نكون مستقييم
ّ
الرأي بشلك بارد ،وإنما علينا أن نأيت حبماسة وإخالص نابعني من مواجهة رائعة مع اهلل كما هو وكما يقدم
نلا نفسه يف املسيح .فليست هنالك اعطفة من أجل ذاتها ،30وإنما تأيت اكستجابة قلبية للحق ولك تضميناته.
ّ
ينظمها الفهم ،واحلماسة اليت ّ
31
توجهها لكمة اهلل".
"هذا هو املزيج الرائع :العاطفة اليت
اللكمة ورسالة العبادة .يقول بايرب إن الوعظ "تعظيم تفسريي" 32.ويأيت هذا اتلعريف باتلوازن الكتايب بني
احلق والروح ،بني العاطفة واذلهاب إىل خدمة منرب اللكمة .وهذه بالفعل دعوة سامية ومقدسة :أن نتحدث
إىل الشعب نيابة عن اهلل ،ىلع أساس سلطة لكمته.
ّ
إن الواقع (احلقيقة) اذلي يتخلل لك نص ،والواقع األكرث أهمية ،والواقع الفائق هو اهلل
ّ
ِّ
نفسه .فسواء اكن اهلل يأمر أو حيذر أو ي ِعد أو يعلم ،فإنه موجود هناك .وحيث يكون اهلل
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Furr and Price. The Dialogue of Worship, pp. 8- 10, 12- 15.
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28

31

ً
ً
ً
ً
ً
ً
موجودا ،فإنه يكون دائما متسيدا وساميا .وحيث يكون متسيدا وساميا ،فال بد أن
33
يُعبد.

هذه يه رسالة العبادة .لكن ال نريد أن ُ
نقرص الرسالة ىلع اجلزء الوعظي وحده من االجتماع .لكن يلكن
ً
واضحا يف االجتماع كلك أننا جنتمع حتت سلطا ن اللكمة ليك نتعلم عن اهلل من لكمته (يف لك أشاكل تقديمها
املختلفة يف اجتماع العبادة) وأن نستجيب بطريقة تكرم اللكمة والرب صاحب اللكمة .يلت لكمة الرب
ً
ُّ
ترشدنا وتعطي تعبريا الستجابات تسبيحنا وتمجيدنا ،اعرتافنا واتكانلا ،شكرنا وتشفعنا ،اليت تنبع من فهم
ّ
سليم لشخص اهلل وطرقه من خالل اإلعالن عنها يف اللكمة .يلتنا نتمسك باللكمة ،ونقرأ اللكمة ،ونرنم اللكمة
ونتأمل اللكمة ،ونعظ باللكمة ،ونستجيب لللكمة ،وخنضع أنفسنا ملبادئ اللكمة .يلت اهلل الواحد – اآلب،
ّ
واالبن ،والروح القدس – يتمجد يف عبادتنا وحنن نأيت حتت سلطة اللكمة وباللكمة وإىل اللكمة.

َّ
اللكمة واغية العبادة .جيب أن تعظم لكمة اهلل حبق يف عبادتنا (ألنها لكمة اهلل) ،لكن ليس كغاية يف حد
ُ
ذاتها .فاهلدف انلهايئ (للكنيسة ونلا حنن كمؤمنني) هو أن نظهر جمد اهلل وننادي به ونعظمه.
ً
سيتمجد اهلل كثريا يف عبادتنا حني تتحدث اللكمة عن شخصه وعن طرقه – من خالل القراءة والوعظ
والصالة والرتنيم واتلأمل وممارسة الفرائض املشبعة باحلق الكتايب .وستمكننا اللكمة من أن نطيع أمرها نلا بأن
نسبّحه حسب كرثة عظمته (مزمور .)2 :150
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