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هن��اك	الي��وم	العدي��د	م��ن	الأ�س��كال	املختلف��ة	للعب��ادة	اأك��ر	م��ن	اأي	وق��ت	م�س��ى	
يف	تاري��خ	الكني�س��ة.	من��ذ	ح��وايل	ثالث��ن	عاًم��ا	م�س��ت	كان��ت	العبادة	يف	الكني�س��ة	
الإجنليكاني��ة	قائم��ة	عل��ى	كت��اب	ال�سل��وات	ال��ذي	ُو�سع	ع��ام	1662.	وكان	الق�س��م	
الأكرب	من	العبادة	يف	كني�سة	روما	الكاثوليكية	ُيوؤدى	باللغة	الالتينية.	كما	كانت	
معظم	الكنائ���س	احلرة	ت�س��تخدم	مزيًجا	من	الرتانيم	وال�سلوات	يف	عبادتها	وكان	

ُيطل��ق	عل��ى	هذا	املزيج	"�س��طرية	الرتاني��م	–	ال�سلوات".

بالإ�ساف��ة	اإىل	ذل��ك	كان	ال��ذي	يق��ود	كل	اأج��زاء	العبادة	هو	ق���س	مع��رتف	به	وكان	
لع��ازف	الأرغ��ن	دور	ب��ارز.	اأما	املراأة	فلم	يكن	لها	اأي	دور	قيادي.	وعلى	الرغم	من	
وجود	العديد	من	كتب	الرتانيم	اخلا�سة	مبختلف	الطوائف	الكن�سية،	اإل	اأنها	كانت	
حتتوي	على	ترانيم	مت�سابهة،	حيث	كانت	كنائ�س	قليلة	فقط	هي	من	تردد	ترانيم	

حديثة.	

لك��ن	الأربع��ن	�س��نة	الأخ��رية	�س��هدت	ث��ورة	يف	ال�س��جود	والعب��ادة.	اخلدم��ات	عل��ى	
�س��بيل	املث��ال	اأ�سبح��ت	غ��ري	ر�س��مية	ب�س��ورة	اأك��رب،	حي��ث	يقوده��ا	ع��دد	اأك��رب	م��ن	
الأ�س��خا�س	وُت�س��تخدم	معه��ا	العدي��د	م��ن	الآلت	املو�س��يقية	والطقو���س	احلديث��ة	

وخلي��ط	م��ن	الرتاني��م	املعا���رة	والتقليدي��ة.

مقدمة
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وعلى	الرغم	من	اأن	هذه	التغيريات	قد	عك�ست	الزيادة	يف	عدم	التم�سك	بالر�سميات	
ا	 يف	املجتمع	الغربي	والأذواق	املو�سيقية	جليل	ما	بعد	البيتلز،	اإل	اأنها	كانت	اأي�سً

ا�ستجابة	لعمل	الروح	ال�سادق	من	خالل	"حركة	التجديد	الكارزمتية".	

اأ�سب��ح	هن��اك	الكث��ري	م��ن	املناق�س��ات	)والختالف��ات(	ح��ول	 ونتيج��ة	لذل��ك	
مكان��ة	املواه��ب	الروحي��ة	ودور	امل��راأة	والت��وازن	ب��ن	املمار�س��ات	�س��ابقة	الأعداد	
واملمار�س��ات	التلقائية	وا�س��تخدام	الرق�س	والتمثيل	ومكانة	ع�س��اء	الرب	واأ�س��كال	

ال�س��جود	املختلف��ة	واأن��واع	املو�س��يقى	املقبول��ة	وهك��ذا.	

لك��ن	املب��ادئ	الكتابي��ة	الت��ي	حتك��م	ال�س��جود	مل	حت�س��ل	عل��ى	النتباه	ال��كايف.	لقد	
و�سع��ت	بع���س	اجلماع��ات	الكن�س��ية	"العرب��ة	الكتابي��ة"	قب��ل	"احل�س��ان	الكتاب��ي" 
عندم��ا	رك��زت	على	ال�س��كل	ولي���س	عل��ى	امل�سمون،	عل��ى	التفا�سيل	احلديثة	ولي���س	

عل��ى	املب��ادئ	الكتابية.	

ه��ذا	الكت��اب	اإًذا	موج��ه	للموؤمن��ن	املت�س��وقن	لدرا�س��ة	كلم��ة	اهلل	ك��ي	يتعلم��وا	ع��ن	
ال�سجود	بالروح	واحلق.	اإنه	كتاب	للم�سيحين	الذين	يريدون	البتعاد	عن	الأ�سلوب	
وال�س��كل	ك��ي	يعرف��وا	م��ا	يعني��ه	الكت��اب	املقد���س	بال�س��جود	ويكت�س��فوا	مب��ادئ	اهلل	

الأبدي��ة	ع��ن	الطريق��ة	الت��ي	يريدنا	اأن	نتجاوب	به��ا	مع	نعمته.	

هن��اك	بع���س	امل��واد	التعليمي��ة	الإ�سافي��ة	الت��ي	ميكنك	اأن	ت�س��تعن	بها	كي	ت�س��هل	
 Sword(	ال��روح	�س��يف	�سل�س��لة	دار�س��ي	كتيب	مثاًل	هناك	الكتاب.	له��ذا	درا�س��تك	م��ن
www.( الإليك��رتوين	 املوق��ع	 وكذل��ك	 	)of	 the Spirit Student’s Handbook
swordofthespirit.co.uk(.	�س��تجد	يف	الكتي��ب	مر�س��ًدا	تعليمًي��ا	تكميلًي��ا	يغط��ي	كل	
ف�سل	من	ف�سول	الكتاب.	كما	�س��تجد	اأ�س��ئلة	للمناق�س��ة	واختبارات	ق�سرية.	ميكنك	



احل�سول	على	املزيد	من	الختبارات	والأ�سئلة	عندما	ت�سجل	بال�سرتاك	على	موقع	
��ا	وي��ب	ت��ول	)webtool(	وه��و	عب��ارة	عن	ن�س	الكت��اب	م�ساًفا	 ال�سل�س��ة.	هن��اك	اأي�سً
اإليه	روابط	لكل	الن�سو�س	الكتابية	الواردة	به،	بالإ�سافة	اإىل	مواد	تعليمية	مرئية	
وم�س��موعة	�س��املة.	ت�س��اعدك	هذه	امل��واد	الإ�سافية	على	اختب��ار	فهمك	ملا	خرجت	

به	م��ن	الكتاب	وتعاون��ك	على	تطبيقه.	

وميكنك	اأن	ت�ستخدم	الكتيب	للدرا�سة	يف	جمموعات	�سغرية.	كما	ميكنك	اأن	تختار	
يف	روح	ال�سالة	بع�س	اأجزاء	الكتاب	التي	تنطبق	اأكر	من	غريها	على	جمموعتك.	
وهذا	يعني	اأنك	�ست�س��تخدم	اأحياًنا	مادة	الكتاب	كله	و�ست�س��تخدم	يف	اأحيان	اأخرى	
بع���س	الأج��زاء	ال�سغ��رية	فقط،	ولتكن	منق��اًدا	دائًما	باحلكمة	والب�س��رية	الروحية.	
وميكن��ك	ت�سوي��ر	اأي	ج��زء	م��ن	اأج��زاء	الكت��اب	وتوزيعه	عل��ى	اأف��راد	املجموعة	التي	

تقودها.

و�سالت��ي	بع��د	اأن	تنته��ي	من	درا�س��ة	هذا	الكت��اب	هي	اأن	تقدر	اأن	ال�س��جود	الكتابي	
هو	اأكر	بكثري	من	ما	تفعله	يف	الكني�سة	يوم	الأحد،	واأن	تفهم	اأن	اهلل	يريد	اأن	يكون	

اخلوف	املقد�س	واملحبة	العابدة	هما	الدافعن	وراء	كل	كلماتك	واأفعالك.	

واأكر	من	ذلك	اأ�سلي	اأن	يكون	ال�س��جود	هلل	على	قمة	اأولوياتك.	لتغذى	عقلك	بحقه	
وفكرك	بجماله.	لتحرر	نف�س��ك	نحو	حمبته	ولتتبع	مثاله	وتكر���س	نف�سك	ملقا�سده.	

لتتمتع	باهلل	وت�سجد	له	بالروح	واحلق.	

كولن داي
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أولوية اآلب

الجزء األول

عن��وان	ه��ذا	اجل��زء	الثاين	ع���ر	من	�سل�س��لة	»�س��يف	ال��روح«	ماأخوذ	من	ع��دد	كتابي	
هو	جزء	من	حديث	ي�س��وع	مع	املراأة	اخلاطئة	التي	قابلها	عند	بئر	�س��وخار.	

ي�س��ف	الإ�سح��اح	الراب��ع	م��ن	اإجني��ل	يوحن��ا	مقابل��ة	ي�س��وع	التب�س��ريية	م��ع	ه��ذه	
املراأة.	وقد	راأينا	يف	كتاب	»الو�سول	للتائهن«	اأن	ي�سوع	توا�سل	معها	باأن	جعل	
نف�س��ه	مديوًن��ا	له��ا	وب��اأن	اأث��ار	ف�سوله��ا	عندم��ا	اأ�س��ار	اإىل	�س��يء	ير�سيه��ا	اأك��ر	من	

و�سعه��ا	احل��ايل.	كم��ا	اأنه	حت��دي	الأمر	ال��ذي	ميثل	قل��ب	حياتها.	

كان	حتدي	ي�س��وع	للمراأة	اأقرب	ما	يكون	اإىل	الت�س��جيع.	لذلك	�س��األت	املراأة	يف	عدد	
20	�س��وؤاًل	دينًيا	مبتعدة	به	عن	لب	مناق�س��تهما.	كانت	لليهود	وال�س��امرين	اأفكار	
خمتلف��ة	ع��ن	الدي��ن،	وخا�س��ة	فيم��ا	يتعلق	بامل��كان	ال�سحي��ح	للعبادة.	ا�س��تخدمت	

امل��راأة	مو�س��وع	الدين	كطريقة	تنحرف	بها	عن	مو�سوع	املناق�س��ة	الأ�سا�س��ي.	

مل	يتجاهل	ي�س��وع	�س��وؤال	املراأة	بل	تعامل	معه	يف	الأعداد	21	–	24	بكلمات	تعرب	
عن	اأولوية	الآب	يف	ال�سجود	يف	كل	الأوقات.	

تو�س��ح	كلم��ات	ي�س��وع	له��ذه	امل��راأة	الوثني��ة	متع��ددة	الأزواج	م�س��اعر	اهلل	الأبدي��ة	
جت��اه	كل	اخلط��اة.	اأعل��ن	ي�س��وع	اأن	الآب	يري��د	�س��اجدين	حقيقي��ن	واأن��ه	يبح��ث	عن	

رج��ال	ون�س��اء	خط��اة	ي�س��جدون	له	بال��روح	واحلق.
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وكم��ا	ه��و	احل��ال	م��ع	كل	املو�سوع��ات	التي	ناق�س��ناها	يف	هذه	ال�سل�س��لة،	ال�س��جود	
ا	مبادرة	من	الآب.	اإنه	اإرادته	وق�سده،	فالآب	هو	من	يبحث	عن	�س��اجدين	 هو	اأي�سً
له	وب�سوق	يجمع	املوؤمنن	مًعا	كي	ي�سجدوا	له	ويعبدوه،	مقنًعا	اإياهم	اأن	هذه	هي	

اإرادته	حلياتهم.	

وه��ذا	يعن��ي	اأن	ال�س��جود	احلقيق��ي	ه��و	م��ن	البداي��ة	اإىل	النهاي��ة	رد	فع��ل	ب���ري	
جت��اه	املب��ادرة	الإلهية	ولي���س	جمرد	عمل	اإن�س��اين	جلذب	النتب��اه	الإلهي.	وهذا	هو	
بال�سبط	ما	نراه	يف	كل	هذه	ال�سل�سلة	وما	ناق�سناه	فيها	من	خمتلف	املو�سوعات	

املرتبط��ة	ب�	»الكلم��ة	والروح«.	

اهلل	ه��و	م��ن	ي�س��ري	يف	جن��ة	ع��دن	باحًثا	عن	اآدم	وح��واء	اخلطاة	مقدًم��ا	لهم	اأقم�سة	
النعم��ة	امللطخ��ة	بالدم��اء.	اهلل	ه��و	م��ن	يتح��دث	م��ع	نوح	ويقي��م	معه	عه��ًدا	ويحفظ	
عائلته	�ساملة	�ساعة	الق�ساء	ويوحي	له	بتقدمي	ال�سجود	والعبادة.	اهلل	هو	من	يدعو	
اإبراهيم	وياأتي	به	اإىل	اأر�س	كنعان.	اهلل	هو	من	يقود	�س��عب	اإ���رائيل	خارج	م�ر	
ع��رب	البح��ر	الأحم��ر	وال�سح��راء	وياأت��ي	به	اإىل	اأر�س	املوعد.	وف��وق	ذلك	كله	اهلل	هو	
م��ن	ياأت��ي	ب��كل	النا���س	اإليه	من	خالل	امل�س��يح	على	ال�سليب –	كم��ا	نرى	يف	يوحنا	

	.32	:	13

الوع��د	الق��دمي	القائ��م	عل��ى	عهد	اهلل	مع	�س��عبه	والقائل	»اأنتم	تكونون	يل	�س��عًبا	واأنا	
اأك��ون	لك��م	اإلًها«	ي�س��ري	مثل	اخليط	يف	كل	الكتاب	املقد���س	م��ن	التكوين	اإىل	الروؤيا.	
ويوؤك��د	كل	الكت��اب	م��راًرا	وتك��راًرا	على	ما	يفعله	الآب	مب��ادًرا	كي	يعيد	عالقته	مع	

اأولده	ويحافظ	عليها.	

اهلل	ه��و	حًق��ا	مث��ل	الأب	يف	مث��ل	ي�س��وع	ع��ن	الب��ن	ال�س��ال	ال��ذي	عندم��ا	راأى	ابن��ه	
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قادًم��ا	م��ن	بعي��د	اأ���رع	اإلي��ه	ك��ي	يقابل��ه	ورح��ب	ب��ه	يف	البي��ت	بهتاف��ات	الف��رح	
وباحتف��ال	عظي��م.	

السجود – بالروح: 
ال�س��جود	»بال��روح«	ه��و	دائًم��ا	رد	فعل	ابن	�س��ال	متلعثم	جتاه	اختباره	ال�س��خ�سي	
ملحبة	الآب	العظيمة.	وهو	يتولد	داخلنا	فقط	عندما	يلم���س	الروح	القد���س	اأرواحنا	

الب�رية.	

ل	ت�س��تطيع	الطقو���س	املنظم��ة	و�سي��غ	العب��ادة	املو�سوع��ة	اأن	تنت��ج	فين��ا	�س��جوًدا	
بالروح.	على	�سبيل	املثال،	من	املمكن	اأن	يكون	لدينا	ترانيم	عظيمة	ومو�سيقيون	
موهوب��ون	وتقني��ات	مفي��دة	واأ�س��اليب	متفق��ة	وثقافتن��ا	ونظ��ام	مع��د	جي��ًدا	وق��ادة	
حكم��اء	وم��ع	كل	ذل��ك	ل	ن�س��تطيع	اأن	ن�س��جد	هلل	بال��روح	حت��ى	يجذبن��ا	الآب	اإىل	

�س��خ�سه	ويتالم���س	الروح	القد���س	م��ع	اأرواحنا	الب���رية.	

م��ن	املمك��ن	اأن	يقود	الرتنيم	وال�سالة	والت�س��بيح	والرق���س	والتاأمل	–	وهكذا	–	اإىل	
ال�سجود.	لكن	�سجودنا	لن	يكون	�سجوًدا	حقيقًيا	حتى	يجذب	اهلل	اأرواحنا	اإىل	الآب	
وحتى	ت�س��تعل	اأرواحنا	بعمل	روح	احلق.	ل	يتعلق	الأمر	هنا	بالطقو���س	اخلارجية	

لكن	بحالة	العقل	والقلب	اللذين	يقدمان	ال�سجود	هلل.	

ل	يتن��اول	ه��ذا	الكت��اب	اأ�س��كال	ال�س��جود	احلديث��ة	اأو	التقني��ات	املعا���رة	لقي��ادة	
ال�س��جود	يف	الكنائ���س.	كما	اأنه	ل	يروج	ل�س��كل	معن	من	اأ�س��كال	ال�سجود	وذلك	لأن	
العه��د	اجلدي��د	ل	ي�س��ف	اأب��ًدا	اأي��ة	اأ�س��اليب	لل�س��جود	ول	يطال��ب	باأ�س��كال	معين��ة	ل��ه.	
لكن��ه	كت��اب	يبح��ث	يف	الكت��اب	املقد���س	ع��ن	الطريق��ة	التي	يج��ذب	به	الآب	النا���س	
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اإىل	�سخ�سه	الكرمي	والطريقة	التي	يتوقع	اأن	ي�ستجيب	النا�س	بها	ملحبته	العظيمة	
هذه.	

السجود – بالحق: 
يو�س��ح	ي�س��وع	يف	�راع��ه	م��ع	ال�س��يطان	عل��ى	اجلب��ل	الع��ايل	وامُل�س��جل	يف	مت��ى	
4	:	10	مل��ن	ينبغ��ي	اأن	نق��دم	ال�س��جود	والعب��ادة.	ال�س��جود	والعبادة	هم��ا	هلل	الواحد	
احلقيق��ي	اإل��ه	الكت��اب	املقد���س،	اإل��ه	اإبراهي��م	وا�س��حق،	اهلل	احل��ي	الذي	اأعلنه	ي�س��وع	

امل�س��يح	اإعالًن��ا	كاماًل.	

يب��ن	خ��روج	20	:	3	–	5	اأن	الو�سيت��ن	الأوىل	والثاني��ة	ل�س��عب	اإ���رائيل	تطالب��ان	
ب�سجود	ح�ري.	تو�سح	الو�سية	الأوىل	ملن	ينبغي	اأن	ُيقدم	هذا	ال�سجود	احل�ري	
وتو�س��ح	الثاني��ة	كي��ف	يجب	اأن	يكون	هذا	ال�س��جود	احل�ري.	لك��ن	علينا	اأن	ندرك	
وج��ود	اأمري��ن	يتعلقان	بوجوب	اأن	يكون	الإله	احلقيقي	قبل	كل	الآلهة	الأخرى:	

ل	ينبغي	اأن	نكرم	اأو	نحب	اأي	�سيء	اأكر	من	اهلل	احلقيقي.	 	•
ينبغ��ي	اأن	نع��رف	اهلل	احلقيق��ي	ب�س��ورة	�سحيح��ة	اإن	اأردن��ا	اأن	نكرم��ه	 	•

ونحب��ه	اأك��ر	م��ن	كل	الأ�س��ياء.	

وكم��ا	اأنن��ا	ل	ن�س��تطيع	اأن	ن�س��جد	هلل	»بال��روح«	اإن	مل	يلم�س��نا	روح��ه،	ل	ن�س��تطيع	
كذلك	اأن	ن�سجد	له	»باحلق«	اإن	مل	نعرف	احلق	عنه.	يجب	اأن	يكون	ال�سجود	بالروح	
ه��و	رد	فعلن��ا	املتله��ف	عل��ى	م��ا	فعل��ه	اهلل	لأجلن��ا	يف	اخلل��ق	واخلال���س.	ويعتم��د	
�س��جودنا	»باحل��ق«	عل��ى	معرف��ة	الآب	والب��ن	وال��روح	يف	كم��ال	الإع��الن	الكتاب��ي	
عنه��م.	وه��و	يعن��ي	اأن	يك��ون	�س��جودنا	منظًم��ا	ومنقاًدا	بح�س��ب	كلم��ة	اهلل	وذلك	لأن	
ال�سجود	احلقيقي	يعتمد	على	اإعالن	اهلل	ولي�س	على	جمرد	�سدق	النوايا	اأو	امل�ساعر	

احلما�سية.
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ال�س��جود	احلقيق��ي	لي���س	ممار�س��ة	�س��عورية	ل	ه��دف	له��ا.	لكن��ه	ممار�س��ة	ت�س��ب	كل	
تركيزه��ا	عل��ى	اهلل	الواح��د	احلقيق��ي.	اإن	اأردن��ا	اأن	ن�س��جد	هلل	بال��روح	واحل��ق	فع��اًل،	
فعلين��ا	اأن	نب��ذل	كل	جهدن��ا	ملعرفت��ه	ب�س��ورة	اأف�س��ل.	وه��ذا	يعن��ي	ال�س��تمرار	يف	
درا�س��ة	اإعالنه	الذاتي	عن	�س��خ�سه	ل�س��عب	اإ���رائيل	وال�س��تمرار	يف	التاأمل	يف	كل	
�سفات��ه	الإلهي��ة	الت��ي	اأعلنها	يف	كلمت��ه	املكتوبة	وال�س��تمرار	يف	النظر	اإىل	اإعالنه	

الذات��ي	الرائ��ع	عن	ذاته	يف	�س��خ�س	ي�س��وع.	

عندم��ا	ن��درك	ونفه��م	ق�س��ة	الآب	العظيم��ة	للخال���س	ونفك��ر	ملًي��ا	يف	عه��وده	الت��ي	
ل	تنك���ر	ونتعج��ب	م��ن	كون��ه	»ُرف��ع«	م��ن	اأج��ل	الب���رية	ونق��در	نعمت��ه	ورحمت��ه	
الالنهائيت��ن –	وهك��ذا –	ل	ميكنن��ا	حينه��ا	اإل	اأن	نب��داأ	يف	ال�س��جود	ل��ه	بال��روح	

واحلق.	

السجود – رأس أولويتنا: 
يلخ���س	ي�س��وع	يف	مرق���س	12	:	28	–	34	كل	و�ساي��ا	اهلل	يف	و�سيت��ن،	مو�سًح��ا	
اأن	حمب��ة	ال��رب	اهلل	الواح��د	م��ن	كل	كيانن��ا	هي	اأهم	و�سية	اإلهي��ة.	لو	اأن	اهلل	هو	رب	

حياتنا،	ف�س��يكون	ال�س��جود	على	راأ�س	اأولويتنا.	

يو�س��ح	ي�س��وع	بع��د	ذل��ك	اأن	الو�سي��ة	الثانية	ه��ي	اأن	نخدم	الآخرين	بنف���س	املحبة	
التي	نكنها	لأنف�س��نا.	وهذا	يبن	مبداأين	يف	غاية	الأهمية:	

ال�سجود	هلل	وخدمة	الآخرين	هما	اأمران	مرتبطان	يف	مقا�سد	اهلل.	 	•
ال�سجود	هلل	ياأتي	اأوًل	ويليه	خدمة	الآخرين.	 	•

ال�س��جود	كم��ا	يب��ن	ي�س��وع	ه��و	ق�س��د	اهلل	الأ�سا�س��ي	للب���رية:	لق��د	خلقن��ا	اهلل	ك��ي	
ن�س��جد	ل��ه	ونتمت��ع	ب��ه،	وق��د	خل�سن��ا	لكي	ن�س��جد	ل��ه	ونتمتع	ب��ه.	اأما	اخلدم��ة	فتنبع	
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من	العبادة	وتتاأ�س���س	عليها	ولي�س��ت	بدياًل	لها.	وعلينا	اأن	نحر�س	على	األ	ت�سبح	
اأعمالن��ا	الورع��ة	عدًوا	ل�س��جودنا	الإلهي.	

يف	العه��د	الق��دمي	كان	الكهن��ة	والالوي��ون	خم�س�س��ن	خلدم��ة	اهلل	وكان��ت	خدمتهم	
ل��ه	له��ا	الأولوي��ة	عل��ى	كل	اأعماله��م	الأخ��رى.	تو�س��ح	روؤي��ة	حزقي��ال	الأخروية	عن	
»الهي��كل	اجلدي��د«	اأن	نف���س	ه��ذا	املب��داأ	�س��يظل	قائًم��ا	حت��ى	نهاي��ة	الزم��ان.	يتنب��اأ	
حزقي��ال	44	:	15	اأن	دع��وة	الكهن��ة	�س��تظل	ه��ي	دائًم��ا	الق��رتاب	اإىل	اهلل	وخدمت��ه	

ب�سورة	�س��خ�سية.	

وه��ذا	يعن��ي	اأن��ه	علين��ا	اأن	نحر���س	عل��ى	األ	نن�س��غل	كث��رًيا	يف	خدم��ة	الآخري��ن	
وال�س��تجابة	لحتياجاته��م	احلقيقي��ة	لدرج��ة	جتعلن��ا	نهمل	اخلدمة	ال�س��خ�سية	هلل	

يف	العب��ادة	وال�س��جود.	

السجود – باالعرتاف: 
عندم��ا	نتاأم��ل	يف	�س��خ�س	اهلل	ع��ن	ق��رب	ونفك��ر	يف	مقا�سده،	�س��نجد	اأنف�س��نا	حتًما	
منجذبن	اإليه	يف	املقام	الأول	اإىل	مكان	العرتاف.	ومثل	النبي	اإ�سعياء	يف	اإ�سعياء	
6	:	5	�س��ندرك	مدى	خطيتنا	عندما	نتاأمل	يف	قدا�س��ة	اهلل	املطلقة	و�س��ندرك	حقيقة	
تقبلنا	عندما	نواجه	اأمانته،	وحقيقة	مذنوبيتنا	عندما	نتاأمل	يف	نعمته	وهكذا.	

اإننا	بالطبع	ن�س��جد	هلل	ونعبده	لي���س	فقط	لأنه	اهلل	ولكن	ب�س��بب	ما	فعله	وما	يفعله.	
اإل��ه	الكت��اب	املقد���س	ه��و	اهلل	الذي	يتدخ��ل	يف	التاريخ	ويف	حياة	الإن�س��ان.	اإنه	اهلل	

احلي	الذي	يتكلم	وينقذ	وي�س��في	ويخل�س	ويق�سي	وينت�ر	وي�س��امح.	

اإنه	اهلل	الذي	يعمل	واهلل	الذي	هو	اهلل.	اإنه	اهلل	الذي	�سالحه	واأمانته	وعدله	وحمبته	
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وحكمته	وطول	اأناته	ورحمته	جميعها	وا�سحة	وظاهرة	يف	اأعمال	عظيمة	يف	كل	
الكت��اب	املقد���س	وكذل��ك	يف	حياتن��ا.	وعندم��ا	نتاأم��ل	يف	ه��ذه	الأعم��ال	العظيم��ة	
)املراحم	املذكورة	يف	رومية	12	:	1(	علينا	اأن	نقرتب	من	اهلل	�ساجدين	له	بالروح	

واحلق.	

السجود – بأمانة: 
ال�س��جود	احلقيق��ي	ينب��ع	فقط	من	قلب	�سادق.	تو�سح	بع���س	الأجزاء	الكتابية	مثل	
مزمور	24	:	4	و	50	:	8	–	23	و	51	:	16	–	19	واأمثال	15	:	8	و	21	:	27	واإ�سعياء	
1	:	11	–	20	و	29	:	13	و	58	:	1	–	14	و	66	:	1	– 4	واإرمي��ا	6	:	20	و	7	:	
	8 	–	6 	:	6 24	وميخ��ا	 	–	21 	:	5 21	–	28	وهو�س��ع	8	:	11	–	13	وعامو���س	

ومت��ى	15	:	7	–	8	اأن	اهلل	يك��ره	اأي	تظاه��ر	دين��ي.	

لك��ن	اهلل	يبح��ث	ع��ن	الأفع��ال	العملية	يف	حياة	ال�س��اجدين	له	ولي���س	عن	الإ�س��ارات	
الرمزي��ة،	يبح��ث	ع��ن	النق��اء	الداخلي	لقلوبهم	ولي���س	ع��ن	الطقو���س	اخلارجية	التي	
ميار�س��ونها.	يدعو	اهلل	�س��عبه	يف	كل	�س��فر	املزامري	اإىل	القرتاب	اإليه	باأيدي	طاهرة	
وقل��وب	طاه��رة	واأرواح	منك���رة	تائب��ة.	وتوؤك��د	عرباني��ن	10	:	19	–	22	اأن	ه��ذا	
ممكن	فقط	عن	طريق	دم	ي�س��وع	امل�س��يح	–	وهو	املو�سوع	الذي	نتناوله	يف	كتاب	

بالنعمة«.	 »اخلال�س	

نرك��ز	يف	اجل��زء	العا���ر	م��ن	ه��ذا	الكت��اب	عل��ى	فيلب��ي	3	:	3.	لك��ن	علين��ا	اأن	ن��درك	
هنا	اأن	ثقتنا	يف	تقدمي	�سجود	حقيقي	مر�سى	ومقبول	لدى	اهلل	هي	ثقة	تاأتي	من	

اعتمادنا	على	الروح	ولي�س��ت	نابعة	اأبًدا	من	اأنف�س��نا.	
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السجود – بتوقع: 
لأن	ال�س��جود	احلقيق��ي	ه��و	دائًم��ا	رد	فع��ل	اإن�س��اين	ملب��ادرة	اهلل	الكرمي��ة،	ميكننا	اأن	

ن�س��جد	متوقعن	اختبار	حقيقة	اهلل	عندما	يكون	�س��جودنا	بالروح	واحلق.	

�س��رى	يف	اجلزاأي��ن	الثال��ث	واخلام���س	كي��ف	اأن	�س��عب	اهلل	– يف	العهدي��ن	الق��دمي	
واجلديد –	كانوا	يعرفون	اأنهم	�سيتقابلون	مع	اهلل	عندما	يتحدون	مًعا	يف	ال�سجود.	
وكانوا	ينتظرون	ال�س��عور	بلم�س��ته	املحبة	و�سماع	كلماته	املقد�سة	لأنهم	ي�سجدون	

مًعا	ا�ستجابة	لدعوته.	

يف	كل	م��رة	كان	مو�س��ى	يدخ��ل	فيها	اإىل	خيم��ة	الجتماع،	كان	يعلم	اأنه	مدعو	اإىل	
مقابل��ة	اهلل	كل��ي	الق��وة	وكلي	العلم	�سانع	املعجزات.	كما	كان	يعلم	اأن	ح�رة	اهلل	

�س��تكون	م��ن	العظمة	بحي��ث	جتعل	وجهه	يعك���س	املجد	الإلهي.	

وبعد	ذلك	عندما	كان	روؤ�س��اء	الكهنة	يدخلون	اإىل	قد���س	الأقدا���س	يف	يوم	الكفارة	
الذي	يعينه	اهلل،	كانوا	يخطون	خلف	احلجاب	يتملكهم	اإح�سا���س	باخلوف	املقد���س	

لأنهم	كانوا	يعلمون	اأنهم	يدخلون	اإىل	ح�رة	اهلل	القدو�س.	

ينطبق	نف���س	الأمر	على	الكني�س��ة	الأوىل.	كان	املوؤمنون	الأوائل	ميتلئون	بتوقعات	
مقد�س��ة	عندما	كانوا	يجتمعون	لل�س��جود	هلل	لأنهم	علموا	اأن	البع�س	�س��قط	ميًتا	يف	
ح�رت��ه	والبع���س	ق��ام	م��ن	امل��وت	يف	ح�رت��ه	واأن	اثن��ن	م��ن	منازله��م	تزلزل��ت	

حرفًيا	من	ح�رته.	

عندم��ا	اجتم��ع	املوؤمن��ون	الأوائ��ل	مًع��ا	لل�س��جود	كان��وا	يعلم��ون	اأن	حج��اب	الهيكل	
ق��د	ان�س��ق	م��ن	الو�س��ط	عن��د	م��وت	امل�س��يح	واأنه��م	–	مث��ل	مو�س��ى	وروؤ�س��اء	الكهن��ة – 
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�س��يدخلون	اإىل	قد���س	الأقدا�س	ب�س��جودهم.	كانوا	يعلمون	اأنهم	يدخلون	اإىل	ح�رة	
اهلل	املرهب��ة	والرائع��ة	يف	ذات	الوق��ت	وكان��وا	بالت��ايل	واثقن	اأن	�س��يًئا	غري	عادي	

ثانية.	 �سيحدث	

السجود – عالقتنا: 
�س��رى	يف	اجل��زء	الثام��ن	اأن	اهلل	بدعوت��ه	لن��ا	كي	ن�س��جد	له	اإمنا	يدعون��ا	اإىل	التمتع	
ب�س��خ�سه	والف��رح	يف	ح�رت��ه	وال�س��رتاك	م��ع	الآب	والب��ن	وال��روح	يف	متتعه��م	

الأزيل	الأب��دي	ببع�سه��م	البع���س.	

وه��ذا	يعن��ي	اأن	اله��دف	م��ن	�س��جودنا	ه��و	ح�س��ور	اهلل	مثل��ث	الأقاني��م،	واأن	دعوتنا	
لل�س��جود	ل��ه	ه��ي	دائًم��ا	دع��وة	للدخ��ول	يف	عالق��ة	اأعم��ق	م��ع	اهلل،	واأن	�س��جودنا	هو	
التعب��ري	ال�سحي��ح	ع��ن	عالقتن��ا	م��ع	اهلل	–	تلك	العالقة	القائمة	عل��ى	عمل	اخلال�س.	
كان	ال�س��جود	احلقيق��ي	يف	العه��د	الق��دمي –	كم��ا	�س��رى	يف	اجل��زء	الثال��ث	–	ُيق��دم	
يف	�س��رت	خيم��ة	الجتم��اع	والهي��كل	-	م��ن	وراء	احلج��اب	يف	قد���س	الأقدا���س	حي��ث	
احل�س��ور	امللمو���س	هلل	عل��ى	الأر���س.	�س��رى	يف	اجل��زء	اخلام���س	اأن	العه��د	اجلدي��د	
يطبق	�سور	ال�سجود	هذه	كي	يوؤكد	على	اأن	املوؤمنن	ب�سورة	فردية	وجماعية	هم	

خي��م	لالجتم��اع	وهياكل	ال��روح	املخ�س�سة	لل�س��جود.	

اإن	الآب	ي�س��تاق	اإىل	���ركتنا	معه	ويطلب	�س��جودنا	له	ولذلك	خلقنا	وخل�سنا.	هذا	
ال�س��جود	»العالقات��ي«	اأ�سا�س��ي	ج��ًدا	حلقيقة	كونن��ا	»اأولد	اهلل«،	حي��ث	يعرتف	مبن	
ه��و	اهلل	ومب��ا	فعل��ه	لأجلنا.	كما	اأنه	جزء	اأ�سا�س��ي	م��ن	عالقتنا	مع	اهلل.	عندما	ندرك	
من	هو	اهلل	يف	كمال	طبيعته	ونقدم	له	ال�س��جود	الذي	يليق	با�س��مه،	فاإننا	ننمو	يف	

عالقتن��ا	مع��ه.	
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لكنن��ا	ل	نعب��د	اهلل	ويف	ذهنن��ا	ه��دف	اأن��اين،	ب��ل	نعب��ده	كي	نب��ارك	ا�س��مه.	اهلل	يحب	
�س��جودنا	ويرغ��ب	يف	���ركتنا	–	وله��ذا	خلقن��ا	وخل�سن��ا.	كم��ا	اأن��ه	يتل��ذذ	بعالقتن��ا	

احلميم��ة	وبحديثن��ا	معه.	

اإن	ق�س��د	اهلل	الأ�سا�س��ي	لن��ا	ه��و	اأن	نتمت��ع	ب��ه	ويتمت��ع	بن��ا	ونح��ن	يف	�س��رته،	واأن	
يدخ��ل	كاًل	من��ا	اإىل	حم���ر	الآخ��ر،	واأن	يكون	لنا	مًعا	عالقة	حميمة	م�س��تمرة،	واأن	

ن�س��جد	له	بال��روح	واحلق.	

ولأن	ال�س��جود	احلقيق��ي	ه��و	يف	الأ�سا���س	رد	فع��ل	اإن�س��اين	ملب��ادرة	اإلهي��ة،	يجب	اأن	
يك��ون	وا�سًح��ا	لن��ا	اأن	ال�س��جود	بال��روح	واحلق	ينبغ��ي	اأن	يكون	دائًم��ا	حتت	قيادة	

وتوجي��ه	اهلل	ذاته.	

عندما	طلب	مو�س��ى	من	فرعون	اأن	ي�س��مح	ل�س��عب	اإ���رائيل	باأن	يق�سي	ب�سعة	اأيام	
يف	الربي��ة	ي�س��جد	فيه��ا	هلل،	كان	علي��ه	اأن	ي���رح	للحاك��م	امل�ري	اأنه��م	لن	يعرفوا	
�س��كل	ال�س��جود	الذي	�س��يقدمونه	هلل	حتى	ي�سلوا	اإىل	املكان	الذي	يحدده	اهلل	لتقدمي	

هذا	ال�سجود.	

يو�س��ح	خ��روج	10	:	24	–	26	اأهمي��ة	املب��داأ	الكتاب��ي	القائ��ل	اإن	�س��عب	اهلل	ل��و	اأراد	
حًقا	اأن	ير�سي	اهلل	احلي	يف	ال�سجود،	فعليهم	اأن	يعطوا	اهلل	املجال	حتى	يقود	هذا	

ال�سجود	ويوجهه	بذاته.	

وهذا	يعني	اأن	ال�سجود	امل�سيحي	احلقيقي	له	قائد	واحد	حقيقي	هو	اهلل	يف	امل�سيح	
م��ن	خ��الل	الروح.	اإن	كل	»القادة«	الب���رين	هم	جمرد	»ق��ادة	نواب«	مدعوون	اإىل	

اإعالن	توجيهات	اهلل	ال�سخ�سية	لل�سجود	ولي�س	اإىل	اإعالن	اأفكارهم	واأذواقهم.	
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عندم��ا	يجم��ع	اهلل	�س��عبه	ك��ي	يقدم��وا	ل��ه	ال�س��جود	يك��ون	حا���ًرا	يف	و�س��طهم	
بذات��ه.	اإن��ه	لي���س	مراقًب��ا	�س��لبًيا	يقوم	بتقييم	�س��جودهم	ك��ي	يرى	اإن	كان	يتما�س��ي	
م��ع	متطلبات��ه	اأم	ل.	لكن��ه	م�س��ارك	فع��ال	م��ن	خ��الل	ال��روح،	فه��و	يتح��دث	بروح��ه	
اإىل	قل��وب	ال�س��اجدين	م��ن	الرج��ال	والن�س��اء	ويجع��ل	ح�س��وره	املقد���س	ُمعلًم��ا.	اإنه	
يعلم	ويقود	ويوبخ	ويعزي	حينما	ي�س��تجيب	�س��عبه	اإىل	دعوته	لهم	باأن	ي�س��جدوا	له	

بال��روح	واحلق.	

عندم��ا	ن�س��جد	هلل،	ل	نق��راأ	عن��ه	جم��رد	ق��راءة	نظري��ة	يف	الكت��اب	املقد���س.	لكنن��ا	
نعرف��ه	اختبارًي��ا	حي��ث	يعل��ن	ذات��ه	لأرواحنا	بالعدي��د	من	الطرق.	�س��رى	يف	اجلزء	
الثالث	كيف	كان	اهلل	يعلن	جمده	يف	العهد	القدمي	يف	�ساعة	�سجود	ال�سعب	له.	كما	
نرى	يف	كتاب	»املجد	يف	الكني�سة«	كيف	لزال	اهلل	يريد	اأن	يعلن	جمده	للعامل	من	
خ��الل	الكني�س��ة.	نتن��اول	ه��ذه	احلقيقي��ة	بالتف�سي��ل	يف	الأجزاء	ال�ساد���س	وال�س��ابع	

والثامن	م��ن	هذا	الكتاب.	

كل	ه��ذا	يعن��ي	اأنن��ا	ل	نحتف��ي	بي�س��وع	فق��ط	كمخل�سن��ا	عندم��ا	ن�س��جد	ل��ه.	لكنن��ا	
ا	نخترب	�س��خ�سه	باعتباره	نبينا	وكاهننا	وملكنا.	عندما	ن�س��جد	ياأتي	ي�س��وع	 اأي�سً
بالروح	ويح�ر	يف	و�سطنا	كي	يعلمنا	عن	الرب	ويطعمنا	ويقد�سنا	بكلمته	وحياته	

ويعطين��ا	قوت��ه	كي	ن�سن��ع	ما	هو	�سواب.	

ن��رى	يف	كل	�سل�س��لة	»�س��يف	ال��روح«	اأن	اهلل	يعم��ل	دائًم��ا	وفًق��ا	لت�س��اقه	الذات��ي	
ووفًقا	لكل	�سفة	من	�سفاته.	وهذا	يعني	اأنه	عندما	يح�ر	و�س��طنا	ونحن	ن�س��جد،	

فاإن��ه	يك��ون	حا�ًرا	بكم��ال	�سفاته.	
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ونتيج��ة	لذل��ك	علين��ا	اأن	نتوق��ع	اختب��ار	حمبة	اهلل	ونعمت��ه،	حقه	ورحمت��ه،	تعزيته	
وقوت��ه،	حريت��ه	وتاأديب��ه،	�س��فائه	وتوا�سع��ه	–	وهك��ذا	–	عندم��ا	ن�س��تجيب	لدعوت��ه	

بال�س��جود	له.	

ولأن	اهلل	يك��ون	معن��ا	ب�س��خ�سه	عندم��ا	ن�س��جد	ل��ه،	فه��و	يك��ون	معن��ا	ب��كل	قوت��ه	
وحمبته	ونعمته	وحقه.	ولأن	اهلل	هو	من	يقودنا	ويوجهنا	ونحن	ن�س��جد،	علينا	اأن	

نتوق��ع	اأن	ُتعل��ن	كل	�سف��ة	م��ن	�سفات��ه	اأثن��اء	عبادتن��ا	و�س��جودنا.

يدل	هذا	على	اأن	معجزات	النعمة	والقوة	يجب	اأن	تكون	القاعدة	ولي���س	ال�س��تثناء	
عندما	جنتمع	لن�س��جد	بالروح	واحلق.	كذلك	يجب	اأن	تكون	معجزات	�س��فاء	اجل�س��د	
والعقل	اأحداًثا	طبيعية،	واأن	تكون	مواهب	النعمة	والتوا�سع	الإلهي	اأموًرا	ماألوفة.	

الله يقرر 
املب��داأ	الكتاب��ي	القائ��ل	ب��اإن	�س��عب	اهلل	علي��ه	اأن	يعط��ي	املج��ال	هلل	ك��ي	يوج��ه	
عبادته��م	ويقوده��ا	اإن	اأرادوا	اأن	ير�س��وه	ب�س��جودهم	يعن��ي	اأن	اهلل	وح��ده	ه��و	م��ن	
يق��رر	الأ�س��خا�س	الذي��ن	�سي�س��تخدمهم	يف	العب��ادة	ويق��رر	كذلك	املواه��ب	الروحية	

والطبيعي��ة	الت��ي	تظه��ر	يف	اأثنائه��ا.	

اأثن��اء	العب��ادة	العام��ة	يف	الكني�س��ة،	يقوم	الأ�س��خا�س	احلا���رون	بالوعظ	والتنبوؤ	
والرتني��م	وال�س��الة	والعطاء	وترتيب	الزهور	وقراءة	الكتاب	املقد���س	والعزف	على	
اآل��ة	مو�س��يقية	وتنظي��ف	املقاع��د	وجم��ع	كتب	الرتاني��م	وحتية	الزائري��ن	وهكذا.	كل	
ذلك	يحدث	طبًقا	للدعوة	اخلا�سة	والتوجيه	اخلا�س	لقائد	العبادة.	مما	يعني	عدم	
وجود	اأي	م�س��احة	لتزكية	الذات	اأو	اكت�س��اب	�س��هرة	لها	اأثناء	العبادة.	اهلل	القدو���س	

وح��ده	ه��و	من	يتمجد	عندما	نقدم	له	�س��جوًدا	بالروح	واحلق.	
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يجب	اأن	يعلن	كل	جانب	من	جوانب	العبادة	العامة	يف	الكني�سة	اأن	اهلل	هو	املبتداأ	
لل�سجود	وهو	كذلك	قائده	الأوحد:	

يج��ب	اأن	تعل��ن	كل	موهب��ة	روحي��ة	اأن	امل�س��يح	ه��و	املتحك��م	يف	كل	�س��يء،	 	•
حي��ث	يعط��ي	م��ا	ي�س��اء	وقتم��ا	وكيفم��ا	ي�س��اء	ع��ن	طري��ق	م��ن	ي�س��اء.	

يج��ب	اأن	تنب���س	كل	كلم��ة	ننط��ق	به��ا	اأثناء	ال�س��جود	بحي��اة	اهلل	لكي	تبني	 	•
ال�س��اجدين،	وذل��ك	لأن	املتكل��م	اأوح��ي	ل��ه	اأن	ينطق	فقط	مبا	يعطي��ه	له	الروح	مانح	

احلياة.	
كل	عم��ل	متعق��ل	ح��ذر	م��ن	اأعم��ال	اخلدم��ة	م��ن	�س��اأنه	اأن	ي�س��عل	ال�س��جود	 	•
مبحب��ة	اهلل	وتوا�سع��ه	وذل��ك	لأن	م��ن	حرك	اخل��ادم	للقيام	بهذا	العم��ل	هو	روح	اهلل	

ال��ذي	يتمي��ز	بالتوا�س��ع.	
كل	معجزة	عظيمة	من	�س��اأنها	اأن	تثري	خ�س��ية	وحما�س��ة	ال�س��اجدين	لأنها	 	•

ت�س��ري	اإىل	حمب��ة	اهلل	ورحمت��ه	ولي���س	اإىل	تقني��ة	اإن�س��انية	ل�س��خ�س	اأن��اين.	

رد فعلنا:
�س��رى	يف	اجل��زء	الثال��ث	اأن	�س��عب	اهلل	يف	العه��د	الق��دمي	كان	ياأت��ي	اأم��ام	اهلل	لي���س	
ا	لكي	يطهره	اهلل	ويبدله.	كان	�سعب	اهلل	يف	القدمي	 فقط	كي	ي�سبحه	ويعبده	لكن	اأي�سً
يعلمون	اأنه	لي���س	باإمكانهم	اأن	ميثلوا	يف	املح�ر	القدو���س	هلل	القدير	ويظلوا	كما	
ه��م	دون	تغي��ري.	يف	الواق��ع	ميكنن��ا	اأن	نق��ول	اإنن��ا	ل	ميك��ن	اأن	نقدم	عب��ادة	بالروح	

واحل��ق	اإن	مل	نك��ن	قد	تغرينا	من	خاللها.	

وكم��ا	اأن	ال�س��جود	احلقيق��ي	يب��داأ	برتق��ب	مقد���س،	هك��ذا	ينته��ي	بطاع��ة	مقد�س��ة.	
ال�س��جود	لي���س	و�س��يلة	للته��رب	من	�س��دة	هذا	الع��امل	لكنه	مواجهة	م��ع	دعوة	اهلل	لنا	
ك��ي	نخدم��ه	يف	الع��امل.	ومثل	النبي	يف	اإ�س��عياء	6	:	8	ن�س��تطيع	اأن	ندرك	احتياجنا	
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اإىل	طاع��ة	الب�س��ارة	كا�س��تجابة	لدع��وة	اهلل	لن��ا	ك��ي	نخدم��ه	فق��ط	عندم��ا	ن�س��جد	هلل	
ونتطه��ر	ونتب��دل	يف	حم�ره.	

راأين��ا	فيم��ا	�س��بق	اأن	�س��جودنا	هلل	ياأت��ي	اأوًل	لكن��ه	يج��ب	اأن	يقودن��ا	دائًم��ا	اإىل	
خدمة	الآخرين.	وفوق	ذلك	كله،	يدخلنا	ال�سجود	ال�سادق	احلقيقي	اإىل	بعد	روحي	
ويك�س��ف	لن��ا	ع��ن	حقائ��ق	الع��امل	غ��ري	املرئ��ي.	عندم��ا	ن�س��جد	بال��روح	واحل��ق،	جند	
اأنف�س��نا	مدفوعن	نحو	الت�س��ارك	مع	امل�س��يح	يف	تطبيق	نتائج	انت�ساره	على	قوى	

ال���ر	عل��ى	كل	م�س��توى	م��ن	م�س��تويات	حياتن��ا.	

وهذا	يدل	على	وجود	دائم	لتقدم	روحي	طبيعي	يف	ال�س��جود	احلقيقي.	على	�س��بيل	
املثال:	

اهلل	يدعونا	بالروح	كي	ن�سجد	له.	 	•
ن�ستجيب	لدعوة	اهلل	لنا.	 	•

نتقابل	مع	اهلل	وجًها	لوجه	يف	ال�سجود.	 	•
نتبع	قيادته	وتوجيهاته	فيما	يتعلق	بكيفية	عبادتنا.	 	•

نتغري	يف	حم�ره	اأثناء	ال�سجود.	 	•
ناأخ��ذ	اأوام��ره	املتعلق��ة	باخلدم��ة	كم��ا	ناأخ��ذ	ما	يعدن��ا	لهذه	اخلدم��ة	اأثناء	 	•

ال�س��جود.	
ننتق��ل	م��ن	ال�س��جود	هلل	اإىل	حمب��ة	اهلل	وخدم��ة	الآخري��ن	وتطبي��ق	انت�س��ار	 	•

امل�س��يح.	

الرتكيز عىل الله: 
ل��و	اأن	ال�س��جود	ه��و	ا�س��تجابتنا	لدع��وة	اهلل	لن��ا،	فيجب	اأن	»ن�س��مع«	دعوت��ه	اأوًل	كي	
ن�س��تجيب	له.	نتناول	هذه	النقطة	يف	كتاب	»ال�س��تماع	اإىل	اهلل«	حيث	ندر���س	كيف	
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يتوا�س��ل	اهلل	م��ع	�س��عبه	ونتعل��م	كي��ف	مني��ز	طرق��ه	يف	احلديث	معنا	الي��وم.		مبجرد	
اأن	»ن�سمع«	اأو	»ن�سعر	ب�«	دعوة	اهلل	لنا	كي	ن�سجد	له،	علينا	اأن	نحول	كل	انتباهنا	
اإليه.	وهذا	يت�سمن	اإ�س��كات	كل	الأعمال	ال�سادرة	عن	اأية	مبادرة	اإن�س��انية	واإمعان	

الرتكيز	على	�سوته.	

يق���ر	العدي��د	م��ن	املوؤمن��ن	»الإ�س��كات	الب���ري«	و	»الرتكي��ز	عل��ى	اهلل«	عل��ى	
الدقائ��ق	القليل��ة	املع��دودة	الت��ي	ت�س��بق	العبادة	العام��ة.	لكن	»الإ�س��كات	والرتكيز«	
يجب	اأن	يكونا	دائًما	جزًءا	من	ن�س��يج	حياة	كل	موؤمن.	راأينا	يف	كتاب	»ال�س��تماع	
اإىل	اهلل«	اأنن��ا	مدع��وون	اإىل	تنمي��ة	اأ�س��لوب	حي��اة	يتميز	بال�س��تماع	حتى	يكون	اهلل	

ه��و	م�سدر	كل	اأقوالن��ا	واأفعالنا.	

ل��و	اأنن��ا	نق��وم	باأعم��ال	حياتن��ا	املعت��ادة	بقوتن��ا	وحكمتن��ا،	ف�س��نميل	اإىل	القي��ام	
باملث��ل	عندما	جنتمع	�س��وًيا	لل�س��جود.	لكن	ل��و	اأننا	متيقظون	دائًم��ا	ومنتبهون	اإىل	
حتري���س	اهلل	لن��ا	يف	البي��ت	والعم��ل،	اأثناء	�س��فرنا	واأثناء	راحتن��ا،	عندما	نكون	مع	
اأ���رتنا	وم��ع	اأ�سدقائن��ا	–	وهك��ذا	–	ف�س��يكون	لدين��ا	نف���س	ه��ذه	احل�سا�س��ية	الإلهية	

عندم��ا	نلتق��ي	مع	املوؤمنن	لل�س��جود.	

تسبيح الله: 
�س��رى	يف	الأج��زاء	م��ن	الث��اين	اإىل	اخلام���س	اأن	اهلل	دائًم��ا	م��ا	يج��ذب	�س��عبه	اإىل	

ال�س��جود	ع��ن	طري��ق	ت�س��جيعهم	عل��ى	ت�س��بيحه	ومتجي��د	اأعمال��ه	الرائع��ة.	

�س��فر	املزام��ري	عل��ى	�س��بيل	املث��ال	دائًم��ا	م��ا	يح��ث	�س��عب	اهلل	يف	العهد	الق��دمي	على	
ت�س��بيح	ال��رب.	كم��ا	توج��ه	عرباني��ن	13	:	15	و1	بطر���س	2	:	5	–	9	�س��عب	عه��د	اهلل	
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اجلدي��د	عل��ى	تق��دمي	ذبيح��ة	الت�س��بيح	هلل	واإع��الن	اأعمال��ه	العظيم��ة.	نرك��ز	على	هذه	
النقط��ة	يف	اجل��زء	الثامن.	

ا	 ل	تكم��ن	اأهمي��ة	الت�س��بيح	يف	جم��رد	اإعالن��ه	عن	عظمة	اهلل	ولك��ن	يف	اأنه	يعرب	اأي�سً
عن	م�ساعرنا	واإح�سا�سنا.	دائًما	ما	يت�سمن	ال�سجود	احلقيقي	ال�سخ�سية	الإن�سانية	
من	فكر	وعواطف	وج�س��د	واإرادة.	كما	يت�س��ع	لكلماتنا	وتوجهاتنا	واأ�س��لوب	حياتنا	

وكل	ما	نحن	عليه.	

اهلل	يدعونا	بكل	ذاته	وبكل	جانب	من	جوانب	طبيعته	الإلهية	اأن	ن�ستجيب	له	بكل	
كيانن��ا	وب��كل	جان��ب	من	جوانب	طبيعتنا	امُلخل�سة.	علينا	اأن	نقدم	كل	�س��خ�سيتنا	
الب�رية	هلل	ونقدم	له	كل	�سيء	على	مذبح	ال�سجود.	ال�سجود	احلقيقي	لي�س	اأقل	من	
ذل��ك	وخط��ة	اهلل	لي�س��ت	اأقل	م��ن	ذلك.	اهلل	يدعونا	من	اأجل	�س��خ�سه	ومن	اأجلنا	نحن	

��ا	اإىل	اأن	ن�س��جد	ل��ه	بال��روح	واحل��ق.	 اأي�سً
	



٢٥

التسبيح والسجود

الجزء الثاين

ي�س��تخدم	املوؤمن��ون	كلم��ة	"�س��جود"	دون	فه��م	ملعناه��ا	احلقيق��ي،	حي��ث	يفك��رون	
فيها	عادة	من	منطلق	�سكل	العبادة	العامة	يف	كني�ستهم	ولي�س	من	منطلق	معناها	
الكتاب��ي.	وه��م	يعتقدون	اأن	ال�س��جود	يعني	ما	يفعلون��ه	اأثناء	خدمة	يوم	الأحد	واأن	

كل	م��ا	يفعلون��ه	يف	ذلك	اليوم	يجب	اأن	يكون	�س��جًوًد.	

يت�س��بب	مث��ل	ه��ذا	التوج��ه	يف	اأن	يك��ون	ال�س��جود	يف	نظ��ر	جماع��ة	م��ا	مرتبًط��ا	على	
�س��بيل	املث��ال	بالتلقائي��ة	احلرة	وال�سخب	بينما	يك��ون	مرتبًطا	لدى	جماعة	اأخرى	
بالطقو���س	والهدوء	والوقار.	لكن	لو	اأردنا	اأن	نفهم	دعوة	اهلل	الكتابية	لنا	لل�س��جود	
له	بالروح	واحلق،	فعلينا	اأن	نتجاوز	اجلدل	احلديث	حول	اأ�سكال	ال�سجود	املختلفة	

ونتاأمل	فيما	يق�سده	الكتاب	املقد���س	بال�س��جود	هلل.	

�س��يكون	م��ن	املفي��د	لن��ا	اأن	ننظر	اأوًل	اإىل	معنى	كلمة	"�س��جود"	يف	الإجنليزية	وهي	
"worship".	ه��ذه	الكلم��ة	م�س��تقة	م��ن	كلم��ة	"weorthscipe"	يف	الإجنليزي��ة	القدمية	
	"weorth"	هما	مقطعن	من	"weorthscipe"	كلمة	تتكون	"ا�ستحقاًقا".	تعني	والتي
والالحق��ة	 م�س��تحًقا"  "جدي��ًرا/	 وتعن��ي	 احلديث��ة	 بالإجنليزي��ة	  "worthy" اأي	
"scipe"	اأي	"ship"	يف	الإجنليزي��ة	احلديث��ة	]وه��ي	لحق��ة	ُت�ساف	اإىل	نهاية	ال�س��م	
لتحول��ه	اإىل	م�س��در[.	تنط��وي	الكلمة	عل��ى	معنى	اإعطاء	التقدير	ملن	ي�س��تحقه.	لكن	
الكلم��ة	الإجنليزي��ة	م��ع	ذل��ك	حم��دودة	يف	معناها	ول	تعك���س	غنى	مع��اين	الكلمات	

الكتابي��ة	التي	ت�سف	ال�س��جود.	
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ي�س��تخدم	الكت��اب	املقد���س	ع��دًدا	كب��رًيا	م��ن	الكلم��ات	العربي��ة	واليوناني��ة	ك��ي	
ُيع��رف	ال�س��جود	وي�سف��ه.	لك��ن	ال�س��ياق	الأ�سا�س��ي	ال��ذي	ت��رد	في��ه	ه��ذه	الكلمات	يف	
كال	العهدي��ن	الق��دمي	واجلدي��د	ه��و	دائًما	�س��ياق	يعرب	ع��ن	"اخلدمة	الفعال��ة".	الكلمة	
العربية	"abodah"	والكلمة	اليونانية "latreia"	هما	اأكر	الكلمات	الكتابية	املعربة	
ع��ن	ال�س��جود	ا�س��تخداًما.	وكالهم��ا	يع��رب	يف	الأ�سا���س	ع��ن	عم��ل	العبي��د	اأو	اخلدام.	

الخدمة:
يعتق��د	الكث��ريون	الي��وم	اأن	ال�س��جود	والعب��ادة	اأم��ران	خمتلف��ان	)وذل��ك	عل��ى	الرغم	
م��ن	اأنه��م	يتحدث��ون	عادة	عن "خدمات	ال�س��جود"(.	يعتقد	هوؤلء	اأن	ال�س��جود	معناه	
املمار�س��ات	الروحي��ة	مث��ل	الت�س��بيح	وال�سالة	بينم��ا	اخلدمة	تعني	الأم��ور	العملية	

مث��ل	تنظي��ف	الأر�سية	وترتي��ب	املقاعد	وهكذا.	

لك��ن	الكت��اب	املقد���س	ل	يف��رق	ب��ن	ال�س��جود	والعب��ادة،	حي��ث	يو�س��ح	اأن	�س��جودنا	
هلل	ه��و	خدمتن��ا	ل��ه	واأن	الطريق��ة	الت��ي	نخدمه	بها	هي	الطريقة	التي	ن�س��جد	له	بها.	

:"abodah"
ُيرتج��م	ال�س��م	الع��ربي "abodah"	يف	بع���س	ترجم��ات	الكتاب	املقد���س	الإجنليزية	
اإىل	"عم��ل"	ويف	البع���س	الآخر	اإىل	"�س��جود".	لكن	معظ��م	الرتجمات	ت�سيغه	مبعنى	
"خدم��ة".	ينطب��ق	نف���س	الأم��ر	عل��ى	الفع��ل "abad"	ال��ذي	ُيرتج��م	اإم��ا	اإىل	"يعم��ل" اأو	

"ي�س��جد"	اأو	"يخدم".	

يو�س��ح	كاًل	م��ن	تكوي��ن	14	:	4	و	15	:	13	–	14	و	25	:	23	و	29	:	15	–	30	
وخروج	1	:	14	اأن	جمموعة	كلمات	ال�س��م	"abodah"	ت�س��ري	يف	الأ�سا���س	اإىل	عمل	

العبي��د	اأو	اخل��دام	املاأجوري��ن.	
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عندم��ا	ي�س��تخدم	الكتاب	املقد���س	اأًي��ا	م��ن	"abodah"	اأو	"abad"	بالرتباط	مبفعول	
به	من	الب���ر،	فهو	دائًما	ي�س��ري	اإىل	موقف	تذلل	اأو	القيام	باخلدمة.	نرى	ذلك	على	

�س��بيل	املثال	يف	خروج	21	:	2	واإرميا	40	:	9	وحزقيال	48	:	18	–	19.	

م��ن	امله��م	اأن	يتاأ�س���س	فهمن��ا	"لل�س��جود	بال��روح	واحل��ق"	عل��ى	حقيق��ة	اأن	ال�س��جود	
الكتابي	ي�سم	كاًل	من	املمار�س��ات	العملية	واملمار�س��ات	الروحية.	ي�س��تخدم	العهد	

الق��دمي	جمموع��ة	كلمات	ال�س��م	"abodah"	لكي:	
يدع��و	النا���س	اإىل	خدم��ة	اهلل	اأو	ال�س��جود	ل��ه	)خ��روج	3	:	12	و	7	:	16	و	8	:	 	•
1	،	20	و	9	:	1	،	13	و	23	:	25	وتثنية	10	:	12	و	11	:	13	وهو�سع	24	:	14	–	16	

ومزم��ور	2	:	11	و	100	:	2	واإرمي��ا	30	:	9	و�سفني��ا	3	:	9	(.
يدعو	النا���س	اإىل	ترك	خدمة	الآلهة	الكاذبة	اأو	ال�س��جود	لها	)تثنية	7	:	16	 	•

و	28	:	14	واإرمي��ا	25	:	6	و	35	:	15(.
ي�س��ف	املمار�س��ات	العملي��ة	الت��ي	ت�س��اهم	يف	خدم��ة	اهلل	اأو	ال�س��جود	ل��ه	 	•
)خ��روج	36	:	1	–	5	وع��دد	3	:	7	–	8	و	4	:	23 –	28	،	47	–	49	و	7	:	6	–	9	و1	

	.)12 	: 	24 اأخب��ار	 و2	 	21 	– 	20 	: 	28 اأخب��ار	
ي�س��ف	املمار�س��ات	الروحي��ة	الت��ي	ت�س��اهم	يف	خدم��ة	اهلل	اأو	ال�س��جود	ل��ه	 	•

.)32 	- 	24 	: 	23 اأخب��ار	 و1	 	7 	– 	6 	: 	18 و	 	26 	– 	19 	، 	11 	: 	8 )ع��دد	
ي�س��ف	الع��زف	املو�س��يقي	امل�ساح��ب	خلدم��ة	اهلل	اأو	ال�س��جود	ل��ه	)1	اأخبار	 	•

.)8 	- 	1 	: 	25
ي�س��ف	�س��عائر	روحي��ة	معين��ة	)خ��روج	12	:	25	– 26	و2	اأخب��ار	35	:	 	•

	.)19 	- 	1

يت�س��ح	املعن��ى	الوا�س��ع	ملجموع��ة	كلم��ات	ال�س��م "abodah"	ب�سف��ة	خا�س��ة	يف	2	
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اأخبار	35.	ي�سف	هذا	الإ�سحاح	"�س��جوًدا/خدمة"	الف�سح	الذي	عمله	امللك	يو�س��يا	
يف	اأور�سليم.

ي�س��جل	الع��ددان	2	و	3	كي��ف	�س��جع	يو�س��يا	الكهن��ة	عل��ى	القي��ام	بواجباته��م	يف	
اخلدم��ة	و�س��جع	الالوي��ن	عل��ى	القي��ام	بخدمته��م	هلل	ول�س��عبه.	

وت�س��ف	الأع��داد	4	–	14	التجهي��زات	العملي��ة	للخدم��ة	الت��ي	ق��ام	به��ا	كاًل	م��ن	
الالوي��ن	وعام��ة	ال�س��عب.	اأم��ا	ع��ددا	15	–	16	فيو�سح��ان	اأن	املغن��ن	والبواب��ن	
ا�س��رتكوا	يف	ال�س��جود/اخلدمة	مث��ل	الكهن��ة	والالوي��ن	)البواب��ون	يف	العه��د	القدمي	

ه��م	مث��ل	امل���رفن	اليوم(.

كل	هذا	يو�سح	اأن	الإعداد	الدقيق	خلدمة	ال�س��جود	املوجه	هلل	هو	�س��جود/خدمة	هلل	
مثله	مثل	خدمة	ال�س��جود	نف�س��ها،	واأن	املمار�سات	العملية	للقائمن	على	البوابات	
والعطاء	ال�س��خي	لعامة	ال�س��عب	هي	عمل	خدمة/�س��جود	هلل	متاًما	مثل	الإ�سهامات	

املو�سيقية	"للمغنن"	واملمار�سات	الروحية	للكهنة	والالوين.	

:"Latreia"
الكلمت��ان	اليونانيت��ان	"latreia"	اأي	"خدم��ة" و	"latreuo"	اأي	"يخ��دم"	يقاب��الن	
كلمت��ي	"abodah"	و	"abad"	يف	العربي��ة.	ت��دل	الكلمت��ان	يف	الأ�س��ل	عل��ى	اخلدم��ة	
الت��ي	يق��وم	به��ا	العبيد	اأو	اخلدام	املاأج��ورون	لكنهما	ت�س��تخدمان	يف	العهد	اجلديد	

لو�س��ف	اخلدم��ة	الب���رية	اأو	ال�س��جود	الب���ري	هلل.	

ت�س��تخدم	جمموعة	الكلمات	هذه	على	�س��بيل	املثال	يف	متى	4	:	10	ولوقا	1	:	74	
و	2	:	37	و	4	:	8	واأعم��ال	7	:	7	و	24	:	14	و	26	:	7	و	27	:	23	ورومي��ة	1	:	9	و	
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9	:	4	و	12	:	1	وفيلب��ي	3	:	3	و2	تيموثاو���س	1	:	3	وعرباني��ن	8	:	5	و	9	:	1	،	6	
،	14	و	10	:	2	و	12	:	28	وروؤيا	7	:	15	و	22	:	3.	

تو�سح	القراءة	املتاأنية	لهذه	الأجزاء	الكتابية	اأن	الكتاب	املقد���س	ي�س��تخدم	نف���س	
الكلم��ة	لي�س��ف	كاًل	م��ن	"ال�س��جود"	املقدم	يف	خيمة	الجتماع	والهيكل	وال�س��ماء – 

��ا	"اخلدمة"	التي	ُتقدم	يف	احلياة	اليومية.	 وهك��ذا	–	واأي�سً

يلخ�س	ا�ستخدام	كلمة	"latreia"	يف	رومية	12	:	1	كال	املعنين:	اإننا	مدعوون	اإىل	
تقدمي	اأج�سادنا	ذبيحة	حية	هلل	يف	كل	ما	نفعله.	ولي�س	هناك	فرق	بن	ممار�سات	

"روحية"	اأو	"عملية" –	عملنا	هو	�سجودنا	و�سجودنا	هو	عملنا.	

هن��اك	كلم��ة	اأخ��رى	علين��ا	اأن	نتاأم��ل	يف	معناه��ا	وه��ي	كلم��ة	"leitourgia" والت��ي	
ترتجم	اإىل	"خدمة"	اأو	"طقو�س	دينية".	ل	ترتبط	هذه	الكلمة	من	الناحية	ال�ستقاقية	
بكلم��ة	"latreia"	عل��ى	الرغ��م	م��ن	اأنه��ا	تع��رب	ع��ن	معنى	مماث��ل.	ترد	ه��ذه	الكلمة	يف	
العه��د	اجلدي��د	يف	لوق��ا	1	:	23	و2	اأخب��ار	9	:	12	وفيلب��ي	2	:	17	،	30	وعرباني��ن	
8	:	6	و	9	:	21	و	10	:	11.	وه��ي	ماأخ��وذة	م��ن	احلي��اة	العام��ة	حي��ث	ترتبط	بخدمة	
املجتم��ع	اأو	الدول��ة	وه��ي	خدم��ة	كثرًيا	ما	ُتق��دم	بال	تكليف	وب��ال	مقابل	مايل.	تدل	
��ا	عل��ى	اأن	ال�س��جود	امل�س��يحي	واخلدمة	امل�س��يحية	اإمنا	هما	�س��يء	 ه��ذه	الكلم��ة	اأي�سً

واحد.	

يذكرن��ا	ه��ذا	اأن	ال�س��جود	الكتاب��ي	ي�س��م	كل	مناح��ي	احلي��اة.	ولذل��ك	ل	ت�س��تطيع	
النظرة	الكونية	امل�سيحية	اأن	تقبل	فكرة	الف�سل	بن	ما	هو	مقد�س	وما	هو	علماين	
–	اأي	اأن	تك��ون	م�س��يحية	قائم��ة	عل��ى	تق�س��يم	احلي��اة	ومناحيها	اإىل	اأجزاء	م�س��تقلة	
فيكون	هناك	مثاًل	"حياة	اجتماعية"	و	"حياة	م�سيحية"	و	"حياة	عائلية"	و	"حياة	
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عملي��ة" وهك��ذا،	بحي��ث	يكون	امل�س��يح	هو	رًب��ا	على	الأجزاء	الروحي��ة	فقط.	احلقيقة	
ه��ي	اأن	ي�س��وع	امل�س��يح	ه��و	رب	كل	�س��يء	وه��ذا	يعن��ي	–	كم��ا	يذكرن��ا	بول���س	يف	1	

كورنثو���س	10	:	31	–	اأن	كل	م��ا	نفعل��ه	يج��ب	اأن	يك��ون	"ملج��د	اهلل".	

االنحناء: 
اليوناني��ة	 الكلم��ة	 الكلم��ة	العربي��ة "abodah"	وجمموع��ة	 اإن	كان��ت	جمموع��ة	
"latreia"	توؤكدان	على	العالقة	بن	ال�سجود	واخلدمة،	فاإن	جمموعة	الكلمة	العربية 
"shachah" وجمموع��ة	الكلم��ة	اليوناني��ة	"proskuneo" توؤك��دان	عل��ى	اأن	اأ�سا���س	

ال�س��جود/اخلدمة	ه��و	النحن��اء	اأمام	اهلل.	

ع��ادة	م��ا	ترتج��م	كلمت��ا	"shachah"	و	"proskuneo"	اإىل "ي�س��جد".	وكالهما	يو�سح	
اأن	خدام	اهلل	يجب	عليهم	اأن	ينحنوا	اأمام	اهلل	عندما	يقدمون	له	ال�سجود	/	العبادة	

التي	يتوقعها	وي�ستحقها.	

املعن��ى	احل��ريف	لكلم��ة	"shachah"	ه��و	"يحن��ى	النف���س"	واملعن��ى	احل��ريف	لكلم��ة	
"proskuneo"	ه��و	"يوج��ه	قبل��ة	نح��و".	وهم��ا	يو�سح��ان	مًعا	اأن	�س��جودنا/خدمتنا	

يج��ب	اأن	يك��ون	نابًع��ا	م��ن	خ�س��ية	موق��رة	هلل	ورهب��ة	تهيم	به.	

تو�س��ح	هات��ان	الكلمت��ان	اأن	اهلل	ل	ينظ��ر	يف	الأ�سا���س	اإىل	املمار�س��ات	اخلارجي��ة	
م��ن	�س��الة	وت�س��بيح	وترنيم	وخدم��ة	وهكذا	بل	ينظ��ر	اإىل	توجهات	القل��ب	الداخلية	
املتمثل��ة	يف	اخل�س��ية	املوق��رة	ل��ه	واملحب��ة	التي	تعب��ده.	وعلى	الرغم	م��ن	اأنه	علينا	
التاأك��د	م��ن	اأن	ال�س��كل	اخلارج��ي	لعبادتن��ا	يتنا�س��ب	والثقاف��ة	املحيط��ة	بن��ا،	اإل	اأن	
املناق�س��ات	والختالفات	ب�س��اأن	اأ�سكال	ال�سجود	املختلفة	حتيد	بنا	عن	الق�سد	من	

دع��وة	اهلل	لنا.	
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يو�س��ح	حدي��ث	ي�س��وع	م��ع	امل��راأة	ال�س��امرية	يف	يوحن��ا	4	:	1	–	24	اأن	اجلوان��ب	
اخلارجية	لل�سجود	ل	متثل	جوهره.	ترد	كلمة	"proskuneo" �سبع	مرات	يف	يوحنا	
4	:	20	– 24	للتاأكي��د	عل��ى	اأن	اهلل	يهت��م	بالتوج��ه	الداخل��ي	ال�سحي��ح	لل�س��جود	ل��ه	

اأكر	من	اهتمامه	باملكان	وال�س��كل	اخلارجي	لهذا	ال�س��جود.	

:"shachah"
ع��ادة	م��ا	ُت�س��تخدم	كلم��ة "shachah" يف	العه��د	الق��دمي	مبعناه��ا	احل��ريف	لتو�س��ح	
اأن	�س��عب	اهلل	ينبطح��ون	فعلًي��ا	اأو	يحن��ون	اأنف�س��هم	عندما	ياأتون	اأم��ام	اهلل،	فهم	اإما	
يحن��ون	روؤو�س��هم	اأو	يركع��ون	اأو	يلم�س��ون	الأر�س	بوجوههم.	نرى	ذلك	على	�س��بيل	
املث��ال	يف	تكوي��ن	24	:	26	،	48	وخ��روج	4	:	31	و	12	:	27	و	34	:	8	و1	اأخب��ار	
29	:	20	و2	اأخب��ار	20	:	18	و	29	:	30	ونحمي��ا	8	:	6	واأي��وب	1	:	20	ومزم��ور	

	.6	:	95

لك��ن	الكلم��ة	ُت�س��تخدم	اأك��ر	لتو�س��ح	اأن	�س��عب	اهلل	مدع��و	للتحل��ي	داخلًي��ا	باخل�س��ية	
املوق��رة	هلل	واملحب��ة	العاب��دة	ل��ه	ح��ن	ياأت��ي	لل�س��جود	اأمامه.	نرى	ذلك	على	�س��بيل	
املثال	يف	تكوين	22	:	5	وخروج	24	:	1	وتثنية	26	:	10	و1	�سموئيل	1	:	28	و1	

اأخب��ار	16	:	29	ونحمي��ا	9	:	3	ومزم��ور	96	:	9	و	99	:	5.	

اإىل	التوج��ه	الداخل��ي	 ُت�س��تخدم	يف	الأ�سا���س	لالإ�س��ارة	 	"shachah" كلم��ة	ولأن
لل�س��جود/اخلدمة،	فه��ي	ع��ادة	م��ا	ت��رد	بالرتب��اط	بفع��ل	اآخ��ر	ي�س��ف	املمار�س��ة	

اخلارجي��ة	لل�س��جود/اخلدمة.	عل��ى	�س��بيل	املث��ال:	
خر	و�سجد	)تكوين	24	:	26	،	48	وخروج	4	:	31(. 	•

ذبح	و�سجد	)خروج	32	:	8	و1	�سموئيل	1	:	3	و2	ملوك	17	:	36(.	 	•
عبد	و�سجد	)تثنية	8	:	19(.	 	•
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�سبح	و�سجد	)2	اأخبار	7	:	3	ومزمور	66	:	4(.	 	•
اعرتف	و�سجد	)نحميا	9	:	3(.	 	•
اأكل	و�سجد	)مزمور	22	:	29(.	 	•

ه��ذا	الرب��ط	الكتاب��ي	الثاب��ت	ب��ن	كلم��ة	"shachah" والت�س��بيح	واخلدم��ة	وتق��دمي	
الذبيح��ة	عل��ى	�س��بيل	املث��ال	ي��دل	عل��ى	اأهمي��ة	التوجه��ات	املحف��زة	عل��ى	ال�س��جود.	
الت�س��بيح	ال��ذي	ل	ينب��ع	م��ن	توق��ري	هلل	وحمب��ة	ل��ه	ل	يوؤث��ر	يف	اهلل.	واخلدم��ة	الت��ي	ل	
حتركه��ا	خ�س��ية	اهلل	ل	ت���ره.	والذبيح��ة	الت��ي	ل	تنبع	من	خمافة	اهلل	والتكري���س	له	

غ��ري	مقبولة	لدي��ه	وهكذا.	

 :"proskuneo"
ينطب��ق	نف���س	الأم��ر	عل��ى	كلم��ة "proskuneo"	يف	العه��د	اجلدي��د.	عادة	ما	ُت�س��تخدم	
ه��ذه	الكلم��ة	مبعناه��ا	احلريف	كي	ت�سف	فعاًل	مادًيا	ي�س��ري	اإىل	اخل�س��ية	املوقرة	هلل	
واملحب��ة	العاب��دة	ل��ه	–	كم��ا	ن��رى	عل��ى	�س��بيل	املث��ال	يف	مت��ى	2	:	11	و	4	:	9	
ومرق���س	15	:	19	واأعمال	10	:	25	و1	كورنثو���س	14	:	25	وروؤيا	7	:	11	و	11	:	

16	و	19	:	4	،	10	و	22	:	8.	

لكنه��ا	ت��رد	يف	الغال��ب	لو�س��ف	التوج��ه	الداخل��ي	للقل��ب	م��ن	خ�س��ية	وحمب��ة.	ن��رى	
ذلك	على	�س��بيل	املثال	يف	متى	8	:	2	و	9	:	18	و	14	:	33	و	15	:	25	و	18	:	26	
ومرق���س	5	:	6	ويوحن��ا	4	:	22	–	24	و	9	:	38	واأعم��ال	24	:	11	وروؤي��ا	4	:	10.	

كلامت أخرى: 
هن��اك	ث��الث	كلمات	يونانية	اأخرى	ُت�س��تخدم	مبعنى	ال�س��جود	يف	معظم	الرتجمات	

الإجنليزية	للعهد	اجلديد:	



الجسبيو والسجود

٣٣

"sebomai"	ومعناها	"يعبد"	وترد	يف	متى	15	:	9	ومرق���س	7	:	7	واأعمال	 	•
	.27	: :	7	،	13	و	19	 16	:	14	و	18	

"sebazomai"	ومعناها	"يتقي"	وترد	يف	رومية	1	:	25.	 	•
"eusebeo"	ومعناه��ا "يوق��ر"	وت��رد	يف	اأعم��ال	17	:	23.	كم��ا	ت��رد	يف	1	 	•

تيموثاو���س	5	:	4	حي��ث	ت�س��ري	اإىل	الأولد	الذي��ن	يوق��رون	اأه��ل	بيته��م.	

توؤك��د	ه��ذه	الكلم��ات	الث��الث	بالإ�ساف��ة	اإىل	كلم��ة	"proskuneo"	عل��ى	امل�س��اعر	
الداخلي��ة	لل�س��اجد	م��ن	خ�س��ية	وحمب��ة	ولي���س	عل��ى	اأعمال��ه	اخلارجي��ة.	

راأين��ا	فيم��ا	�س��بق	اأن	الكت��اب	املقد���س	ع��ادة	م��ا	ي�س��تخدم	كلم��ة	"�س��جود"	لكن��ه	ل	
يعط��ي	تعريًف��ا	لها.	لكن	الكلمات	العربية	واليونانية	املختلفة	الدالة	على	ال�س��جود	
ت�س��ري	اإىل	اأن	ال�س��جود	هو	عمل	اخلدمة	الذي	ينبع	من	اخل�س��ية	املوقرة	هلل	واملحبة	

له.	 العابدة	

وعلي��ه	ميكنن��ا	القول	اإن	ال�س��جود	هو	اعرتاف	مبا���ر	هلل	بطبيعته	و�سفاته	وطرقه	
واإعالنات��ه	الت��ي	ن�س��عر	به��ا	داخلًي��ا	ونع��رب	عنه��ا	خارجًي��ا	يف	ممار�س��ات	روحي��ة	

وعملية.	

التسبيح: 
بالإ�ساف��ة	اإىل	ا�س��تخدام	الكت��اب	املقد���س	للعدي��د	من	الكلمات	العربي��ة	واليونانية	
��ا	العديد	م��ن	الكلمات	 الت��ي	تر�س��م	�س��ورة	مركب��ة	لل�س��جود	الروح��ي،	ي�س��تخدم	اأي�سً

الدال��ة	على	الت�س��بيح	ليعرب	عن	ممار�س��ة	اأخ��رى	متعددة	الأوجه.	

وكم��ا	نحت��اج	اإىل	تو�س��يع	فهمن��ا	احلدي��ث	لل�س��جود	لك��ي	يت�سم��ن	كاًل	م��ن	اخلدم��ة	
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��ا	اإىل	اإدراك	اأن	الت�س��بيح	ه��و	اأك��ر	من	 العملي��ة	والتوجه��ات	الداخلي��ة،	نحت��اج	اأي�سً
جم��رد	ال��رتمن	عن	اهلل	ب�س��وت	عال.	

"الت�س��بيح"	يف	العه��د	الق��دمي	ع��ادة	م��ا	يعن��ي	الإج��الل	اأو	ال�س��جود	املق��دم	اإىل	اهلل	
م��ن	قب��ل	خملوقات��ه	ب�سف��ة	عامة	ولي���س	من	قبل	الإن�س��ان	فقط.	ت�س��ري	كل	الكلمات	
العربية	التي	ُترتجم	اإىل	"ت�س��بيح"	اإىل	اأ�س��كال	معينة	من	ال�س��جود	ويجب	اأن	يت�س��ع	

فهمن��ا	للت�س��بيح	لها	جميًعا.

ه��الل:	ه��ذا	ه��و	اأكر	الأفعال	العربية	�س��يوًعا	مبعنى	"ي�س��بح".	تنط��وي	هذه	الكلمة	
عل��ى	معن��ى	ال�سخب	ورف��ع	ال�سوت	تعبرًيا	عن	الفرح.	يبدو	اأن	كلمة	"هالل"	كانت	
ُت�س��تخدم	يف	الأ�سا���س	لالإ�س��ارة	اإىل	عوي��ل	احل��زن	ال��ذي	ي�س��در	عند	م��وت	الذبيحة.	
لكنها	اأ�سبحت	ُت�ستخدم	بعد	ذلك	لو�سف	�رخة	الفرح	التي	تنطلق	عند	قبول	اهلل	

	. بيح��ة للذ

الأ�س��ل	يف	كلم��ة	"ه��الل"	ه��و	اإ�س��دار	�سخب	اأو	�س��وت	عال.	والكلمة	ُت�س��تخدم	يف	
العه��د	الق��دمي	لت�سف	املدح	املقدم	عن	اأو	ل�:	

اإن�س��ان	)تكوين	12	:	15	واأمثال	27	:	2	و	28	:	4	و	31	:	28	،	30	–	31	 	•
و2	�سموئي��ل	14	:	25(.	

الآلهة	الكاذبة	)ق�ساة	16	:	24(.	 	•
اهلل	)1	اأخب��ار	16	:	36	و2	اأخب��ار	5	:	13	و	20	:	19	،	21	و	30	:	21	 	•
وعزرا	3	:	11	–	20	ونحميا	5	:	13	ومزمور	22	:	22	–	23	و	35	:	18	و	63	:	5	
و	69	:	30	،	34	و	119	:	164	و	148	:	1 –	4	،	7	،	14	و	150	:	1	–	6	واإ�س��عياء	

62	:	9	واإرمي��ا	20	:	13(.	
	5 	: 	148 و	 	2 	: 	145 و	 	21 	: 	74 و	 	30 	: 	69 )مزم��ور	 اهلل	 ا�س��م	 	•
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	.)26 	: 	2 ويوئي��ل	
كلمة	اهلل	)مزمور	56	:	4	،	10( 	•

�س��رى	يف	اجل��زء	الثال��ث	اأن	الت�س��بيح	وال�س��جود	يف	العه��د	الق��دمي	كان��ا	يف	الع��ادة	
ممار�س��تن	جماعيت��ن.	نرى	الرتكي��ز	الكتابي	على	الت�س��بيح	اجلماعي	وا�سًحا	يف	
ن�سو���س	مث��ل	ق�س��اة	16	:	24	و1	اأخب��ار	16	:	36	و	23	:	5	و2	اأخب��ار	23	:	12	و	
30	:	21	وعزرا	3	:	11	ونحميا	5	:	13	ومزمور	22	:	22	و	35	:	18	و	102	:	18	

و	107	:	32	و	109	:	30	و	117	:	1.	

اأم��ا	الي��وم	فنح��ن	ع��ادة	م��ا	نق��رن	ال�س��جود	بال�س��كر.	وكلم��ة	"ه��الل"	ه��ي	الوحيدة	
املرتبط��ة	بال�س��كر	م��ن	ب��ن	كل	الكلمات	العربي��ة	التي	تعني	"ت�س��بيًحا"،	حيث	يبدو	
اأن	ال�س��عب	كان	يطل��ق	�سيح��ات	ف��رح	عظيمة	عندما	ي�س��كر	اهلل	من	خالل	الت�س��بيح.	
ن��رى	ذل��ك	عل��ى	�س��بيل	املث��ال	يف	1	اأخب��ار	16	:	4	و	23	:	30	و	25	:	3	و	29	:	13	

ونحمي��ا	12	:	24.	

ت��رد	كلم��ة	"هللوي��ا"	الت��ي	تعن��ي	"املج��د	لل��رب"	يف	مزم��ور	104	:	35	و	135	:	
3.	كم��ا	ت��رد	يف	بداي��ة	مزام��ري	106،	111،	112،	113	،	135،	146-149	ويف	

نهاي��ة	مزام��ري	106-104،	113،	117-115،	135،	150-146.	

ي��اداه:	ع��ادة	م��ا	ُيرتج��م	هذا	الفعل	العربي	اإىل	"ي�س��بح"	يف	ح��ن	اأن	معناه	احلريف	
هو	"يلقي"	كما	يف	مراثي	3	:	35.	رمبا	يبدو	هذا	اأمًرا	حمرًيا.	لكن	النا�س	يف	الكثري	
من	اأنحاء	العامل	يقومون	باإلقاء	اأ�س��ياء	على	ال�س��خ�س	الذي	ميتدحونه.	على	�س��بيل	
املث��ال	ميت��دح	الأمريكي��ون	الأبطال	العائدين	باإلقاء	���رائط	ورقي��ة	ملونة	عليهم.	

والأوربيون	يثنون	على	العرو�س��ن	باإلقاء	احللوى	والزهور	والأرز	عليهما.	
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ي�ستخدم	الفعل "ياداه"	بطريقتن	متكاملتن	ليدل	على:	
ح��ركات	اأو	اإ�س��ارات	اجل�س��د	اأو	ال��روح	الت��ي	ت�ساح��ب	الت�س��بيح	املق��دم	هلل	 	•

م��ن	قب��ل	�س��عبه.	
اأن	الت�سبيح	هو	يف	الأ�سا�س	ممار�سة	اعرتافيه	اأو	اإعالنية.	 	•

	
ترتج��م	بع���س	ترجم��ات	الكت��اب	املقد���س	الفع��ل	"ي��اداه"	اإىل	"يع��رتف" )كما	يف	1	
ملوك	8	:	33 –	35	و2	اأخبار	6	:	24	–	26	واأيوب	40	:	14	ومزمور	32	:	5	على	
�س��بيل	املث��ال(	واإىل	"ي�س��كر"	)كم��ا	يف	2	�سموئي��ل	22	:	50	و1	اأخب��ار	16	:	4	–	8	
ومزم��ور	18	:	49	و	30	:	12	و	136	:	1	–	3	،	26(.	لكن��ه	ه��و	نف���س	الفع��ل	ال��ذي	

يرتجمونه	اإىل	"ي�س��بح"	يف	اأجزاء	اأخرى.	

ي��رد	الفع��ل	"ي��اداه" بالرتب��اط	بالفع��ل	"ه��الل" يف	ع��دة	ن�سو���س	مث��ل	1	اأخب��ار	
29	:	13	و2	اأخب��ار	31	:	2	وع��زرا	3	:	11	ونحمي��ا	12	:	24.	ع��ادة	م��ا	ي�سي��غ	
املرتجمون	الفعل	"هالل"	يف	هذه	الن�سو�س	ب�	"ي�سبح"	والفعل	"ياداه"	ب� "ي�سكر" 
وذلك	للتاأكيد	على	الفارق	بن	الكلمتن.	لكن	هذه	الن�سو�س	تو�سح	اأن	اهلل	يتوقع	
اأن	يت�سمن	ت�سبيحنا	�سخب	ال�	"هالل"	واإمياءات	ال�	"ياداه"	التي	ت�سدر	عن	اجل�سد	

اأو	الروح.	

ي��دل	كل	ا�س��تخدام	للفع��ل	"ي��اداه"	عل��ى	وج��ود	اإمي��اءات	واإع��الن.	وعلين��ا	اأن	نتاأك��د	
م��ن	اأن	فهمن��ا	ملعن��ي	الت�س��بيح	يت�سم��ن	وج��ود	اإمي��اءات	اأو	حركات.	كم��ا	علينا	اأن	
ندرك	اأن	كلمات	الت�س��بيح	ميكن	اأن	تاأتي	يف	�س��كل	�س��كر	اأو	اعرتاف	اأو	اإعالن	عام،	

فجميعها	يف	النهاية	ت�س��بيح.	
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يرد	الفعل	"ياداه"	باملعنى	العام	للت�س��بيح	على	�س��بيل	املثال	يف	تكوين	29	:	35	
و2	اأخب��ار	7	:	3	ومزم��ور	9	:	1	و	42	:	5	و	44	:	8	و	54	:	6	و	57	:	9	و	86	:	12	
و	108	:	3	و	118	:	28	و	138	:	1	–	2	واإ�س��عياء	12	:	1	،	4	و	25	:	1	و	38	:	

19	واإرمي��ا	33	:	11.	

زام��ر:	ياأت��ي	ه��ذا	الفع��ل	من	"دندن��ة"	اأو	"طنن"	اآل��ة	وترية.	وهو	ُي�س��تخدم	يف	العهد	
القدمي	عندما	يكون	الت�س��بيح	مرتبًطا	بالغناء	اأو	بعزف	اآلة	مو�س��يقية.	

ُي�س��تق	ال�س��م	"ميزم��ور"	اأي	"مزم��ور"	م��ن	الفع��ل	"زام��ر".	وه��و	ي��رد	يف	عن��وان	57	
مزم��ور	ليو�س��ح	اأن	املزم��ور	ه��و	ن�س��يد	ُيغن��ي	مب�ساحبة	عزف	مو�س��يقي.	

عادة	ما	ُيرتجم	الفعل	"زامر"	اإىل	"ين�س��د	ت�س��بيح"	وهو	يرد	بهذا	املعنى	على	�س��بيل	
املثال	يف	ق�ساة	5	:	3	و2	�سموئيل	22	:	50	ومزمور	7	:	17	و	9	:	11	و	47	:	6	
و	61	:	8	و	98	:	4	و	108	:	1	و	144	:	9	و	147	:	7	و	149	:	3	واإ�س��عياء	12:5.	

�ساب���س	)shabach(:	ياأت��ي	ه��ذا	الفع��ل	من	جذر	يعني	"ُي�س��كت	اأو	ُيخف���س	اأو	ُيهدئ".	
وه��و	ي��رد	يف	مزم��ور	65	:	7	و	89	:	9	واأمث��ال	29	:	11	لك��ي	ي�س��ف	"اإ�س��كات"	اأو	
"تهدئ��ة"	الغ�س��ب	اأو	البح��ر	اأو	الأع��داء.	وفيم��ا	عدا	ذلك	ي�س��ري	الفع��ل	اإىل	"اإر�ساء	اهلل	
بالت�سبيح".	وهو	يرد	بهذا	املعنى	يف	مزمور	63	:	4	و	117	:	1	و	145	:	4	و	147	
:	12.	هن��اك	كلم��ة	م�س��ابهة	وه��ي	"�سيبا���س"	)shebach(	الت��ي	ت��رد	يف	داني��ال	2	:	

23	و	4	:	34	،	37	و	5	:	4	،	23.	

ع��ادة	م��ا	ُيرتج��م	الفع��ل	"�ساب���س"	اإىل	"ي�س��بح".	لك��ن	بع���س	الرتجم��ات	ت�سيغ��ه	
مبعن��ى	"يب��ارك"	اأو	"يثن��ي"	اأو	"ميج��د"	اأو	"يك��رم"	وخا�سة	عندما	ياأت��ي	بالرتباط	
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بالفعل	"هالل".	وهذا	يدل	على	اأن	ت�سبيحنا	يجب	اأن	يت�سمن	اأوقات	من	�سكون	ال�	
"�ساب���س"	واأوق��ات	من	�سخ��ب	ال�	"هالل".	

ت��وداه	)Towdah(:	ع��ادة	م��ا	ُيرتج��م	ه��ذا	ال�س��م	اإىل	"تق��دمي	ال�س��كر"	لكن��ه	ع��ادة	ما	
ُي�ساغ	مبعنى	"ت�س��بيح"	كما	يف	مزمور	42	:	4	و	50	:	23	و	56	:	12	على	�س��بيل	

املثال.	

هن��اك	الكث��ري	م��ن	التداخل	بن	ال�س��جود	والت�س��بيح	وال�س��كر،	اإل	اأننا	م��ن	املمكن	اأن	
منيز	بينهم	بطريقتن:	

ال�س��جود	هو	تقدير	ل�س��خ�س	اهلل	والت�س��بيح	هو	تقدير	لطبيعته	وال�س��كر	هو	 	•
تقدي��ر	لعمل��ه.	

ال�س��جود	ه��و	تعب��ري	�س��امل	ي�س��م	كل	كلم��ة	وعم��ل	وتوج��ه	ينب��ع	م��ن	 	•
الع��رتاف	بال�س��تحقاق	الكام��ل	هلل.	اأم��ا	الت�س��بيح	في�س��ري	يف	الأ�سا���س	اإىل	الإعالن	
ال�س��فهي	ل�س��تحقاق	اهلل.	وال�س��كر	ي�س��ري	اإما	اإىل	الإعالن	ال�س��فهي	اأو	العمل	ال�س��خي	

ال��ذي	يع��رب	ع��ن	المتن��ان	مل��ا	فعل��ه	اهلل.	
	

ه��ذا	التداخ��ل	يف	املعنى	هو	ال�س��بب	وراء	ترجم��ة	كلمات	مثل	"ياداه"	و	"توداه" يف	
بع���س	الأحي��ان	اإىل	"ي�س��بح"	ويف	اأحي��ان	اأخ��رى	اإىل	"يق��دم	ال�س��كر".	هن��اك	بالفعل	

ف��رق	ب��ن	الكلمتن	لكنه	نادًرا	ما	يكون	ذو	اأهمية.	

كلامت العهد الجديد:
هن��اك	العدي��د	م��ن	الكلمات	اليونانية	التي	ُت�س��اغ	يف	معظم	الرتجمات	الإجنليزية	
للعهد	اجلديد	مبعنى	"ي�سبح".	تختلف	هذه	الكلمات	يف	معانيها	اختالفات	ب�سيطة	

ويجب	اأن	يكون	فهمنا	للت�سبيح	وممار�ستنا	له	م�ستوعًبا	لها	جميًعا.	
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)Aineo(:	املعن��ى	الأ�سل��ي	له��ذه	الكلم��ة	ه��و	"يق���س	حكاي��ة".	لكنه��ا	 	•
ُت�س��تخدم	يف	العه��د	اجلدي��د	ك��ي	ت�س��ف	الت�س��بيح	ال�س��فهي	هلل	كما	يف	لوق��ا	2	:	13	،	
20	و	19	:	37	و	24	:	53	واأعم��ال	2	:	47	و	3	:	8	-	9	ورومي��ة	15	:	11	وروؤي��ا	

19	:	5	عل��ى	�س��بيل	املث��ال.	

)Epaineo(	وتعن��ي	"ميج��د"	وت�س��ف	التمجي��د	ال�س��فهي	احلما�س��ي	كم��ا	يف	 	•
1	كورنثو���س	11	:	2	،	17	،	22.	واأف�س���س	1	:	6	،	12	،	14	وفيلب��ي	1	:	11	و1	
بطر�س	1	:	7.	وال�سم	منها	)epainos(	يرد	يف	2	كورنثو�س	8	:	18	واأف�س�س	1	:	12	

،	14	وفيلب��ي	1	:	11	و	4	:	8	و1	بطر���س	1	:	7	و	2	:	14.	

 "hymn" الإجنليزي��ة	الكلم��ة	اأ�س��ل	ه��و	اليون��اين	الفع��ل	ه��ذا	:)Humneo( 	•
الت��ي	تعن��ي	حرفًي��ا	"ت�س��بيح	م��رمن".	ت��رد	كلم��ة	)Humneo(	يف	مت��ى	26	:	30	

.12	: :	25	وعرباني��ن	2	 :	26	واأعم��ال	16	 ومرق���س	14	

)Psallo(	تعن��ي	"النق��ر	عل��ى	اآل��ة	مو�س��يقية	وتري��ة"	وت�س��ري	اإىل	الت�س��بيح	 	•
	.13 	: 	5 يعق��وب	 كم��ا	يف	 مو�س��يقية	 اآل��ة	 مب�ساحب��ة	

ال�ري��ح	 الع��رتاف	 اإىل	 وت�س��ري	 "يع��رتف"	 وتعن��ي	 	)Exomologeo( 	•
والحتف��اء	اأو	الإع��الن.	ت�سي��غ	بع���س	الرتجم��ات	ه��ذا	الفع��ل	مبعنى "يقدم	ال�س��كر" 
لكن	"ي�س��بح"	اأدق.	ترد	هذه	الكلمة	يف	متى	11	:	25	ولوقا	10	:	21	ورومية	14	:	

11	و	15	:	9	وفيلب��ي	2	:	11	وروؤي��ا	3	:	5.	

)Eucharisteo(:	عل��ى	الرغ��م	م��ن	اأن	ه��ذه	الكلم��ة	تعن��ي	حرفًي��ا	"يق��دم	 	•
ال�سكر" وعلى	الرغم	من	اأنها	ُت�ساغ	هكذا	يف	معظم	الرتجمات	الإجنليزية،	اإل	اأنها	
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يف	الواق��ع	اأك��ر	الكلم��ات	الت��ي	ت��رد	يف	العه��د	اجلدي��د	للدلل��ة	على	الت�س��بيح.	وهي	
ت�س��تخدم	عل��ى	من��وال	كلم��ة	"ي��اداه"	العربي��ة	اإىل	ح��د	كب��ري.	

ت�س��ف	كلم��ة	)Eucharisteo(	التعب��ري	ع��ن	الف��رح	املوج��ه	هلل	وهو	اأحد	ثم��ار	الروح.	
ت��رد	الكلم��ة	عل��ى	�س��بيل	املث��ال	يف	مت��ى	26	:	27	ومرق���س	8	:	6	ولوق��ا	17	:	16	
	18	: :	8	و1	كورنثو���س	14	 :	15	ورومي��ة	1	 :	41	واأعم��ال	28	 ويوحن��ا	11	

واأف�س���س	5	:	20	وكولو�س��ي	1	:	3	و2	ت�س��الونيكي	2	:	13	وروؤي��ا	11	:	17.	

	the( "الإفخار�س��تيا"	 الرب��اين"  "الع�س��اء	 ت�س��مي	 امل�س��يحية	 الطوائ��ف	 بع���س	
Eucharist(	لأنه��م	يعت��ربون	الع�س��اء	�س��كًرا	هلل	عل��ى	م��وت	امل�س��يح.	

التسبيح الكتايب: 
يفي�س	كل	الكتاب	املقد���س	بينابيع	من	الت�س��بيح	التي	تنفجر	تلقائًيا	ب�س��بب	حالة	

الفرح	التي	متيز	حياة	�سعب	اهلل	يف	كل	الكتاب.	

يو�س��ح	الكت��اب	املقد���س	جلًي��ا	اأن	اهلل	ُي���ر	بخليقت��ه	واأن	كل	اخلليق��ة	يج��ب	
اأن	تع��رب	ع��ن	فرحته��ا	م��ن	خ��الل	الت�س��بيح.	ن��رى	ذل��ك	عل��ى	�س��بيل	املثال	يف	
	31  – 	30 	: 	8 مث��ال	 31	واأ 	: 	104 16	و	 	– 	14 	: 	90 1	ومزم��ور	 تكوي��ن	

	.11 	–	6 	:	4 ي��ا	 7	وروؤ 	–	4 	:	38 ي��وب	 واأ

الت�سبيح	هو	اأحد	العالمات	الأ�سا�سية	التي	متيز	�سعب	اهلل.	كما	يدلل	غري	املوؤمنن	
على	افتقادهم	لالإميان	برف�سهم	للت�سبيح.	نرى	ذلك	يف	رومية	1	:	21	و1	بطر�س	

2	:	9	واأف�س���س	1	:	3	–	14	وفيلب��ي	1	:	11	وروؤي��ا	16	:	9.	
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يو�س��ح	الكت��اب	املقد���س	اأن	اإتي��ان	ملك��وت	اهلل	يتمي��ز	با�س��تعادة	�س��عب	اهلل	وكل	
اخلليق��ة	للف��رح	العمي��ق	والت�س��بيح	ال�س��ادق.	ن��رى	ذل��ك	يف	اإ�س��عياء	9	:	2	

	.14 	– 	9 	: 	5 وروؤي��ا	 	14 	– 	13 	: 	2 ولوق��ا	 	13 	– 	11 	: 	96 ومزم��ور	

�س��رى	يف	اجل��زء	الثال��ث	اأن	الت�س��بيح	وال�س��جود	يف	خيم��ة	الجتم��اع	والهيكل	اإمنا	
ي���سيران	اإىل	ت�س��بيح	امللكوت	واإىل	حقيقة	اأنه	ينبع	من	وجود	ال�س��عب	يف	حم�ر	
اهلل	املخل���س.	ن��رى	ذل��ك	عل��ى	�س��بيل	املث��ال	يف	تثني��ة	27	:	7	وع��دد	10	:	10	

ولوي��ن	23	:	40.	

لك��ن	اأي��وب	1	:	21	يو�س��ح	اأن	الت�س��بيح	الكتاب��ي	ل	يعرب	فقط	عن	حالة	الفرح	وذلك	
لأن	الإن�س��ان	عليه	اأن	يكون	فرًحا	وهو	يف	ح�رة	يهوه	بغ�س	النظر	عن	م�س��اعره	

اأو	ظروفه	كما	نرى	يف	تثنية	12	:	7	و	16	:	11	–	12.	

مل	يك��ن	الت�س��بيح	يف	الهي��كل	ياأت��ي	دائًم��ا	ب�س��ورة	تلقائي��ة	حي��ث	كانت	ت�س��بقه	يف	
الع��ادة	العدي��د	م��ن	الرتتيب��ات	الدقيق��ة.	يو�س��ح	خ��روج	15	:	20	و2	�سموئي��ل	6	:	
14	ومزمور	42	:	4	و	149	:	3	و	150	اأن	الت�سبيح	كان	ي�سم	املزامري	و�سيحات	

الهت��اف	وال�س��ري	يف	مواكب	والغن��اء	التجاوبي	والرق�س	والآلت	املو�س��يقية.	

�س��رى	يف	اجلزء	اخلام���س	اأن	امل�س��يحين	الأوائل	ا�س��تمروا	يف	التعبري	عن	فرحهم	
بالن�سم��ام	اإىل	بع�سه��م	البع���س	للعبادة	يف	الهيكل –	كما	نرى	يف	لوقا	24	:	53	
واأعم��ال	3	:	1	ومرق���س	2	:	22	–	وذل��ك	عل��ى	الرغ��م	م��ن	اأن	جترب��ة	احلي��اة	اجلديدة	
يف	امل�س��يح	حتتاج	اإىل	التعبري	عن	نف�س��ها	يف	اأ�س��كال	جديدة	من	الت�س��بيح.	الرجال	
والن�س��اء	الذي��ن	اخت��ربوا	قوة	ي�س��وع	امل�س��يح	عادة	م��ا	كانوا	ينطلقون	يف	الت�س��بيح	
ب�س��ورة	تلقائي��ة	كم��ا	ن��رى	يف	لوق��ا	18	:	43	ومرق���س	2	:	12.	كم��ا	ي�س��جل	العه��د	
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اجلدي��د	العدي��د	م��ن	امل��رات	الت��ي	انفجر	النا���س	فيها	يف	الت�س��بيح	عندم��ا	اأدركوا	اأو	
اخت��ربوا	ق��وة	اهلل	– كم��ا	نق��راأ	يف	اأعم��ال	2	:	46	و	3	:	8	و	11	:	18	و	16	:	25	

واأف�س���س	1	:	1	–	14	عل��ى	�س��بيل	املث��ال.	

نقراأ	يف	كولو�سي	3	:	16	ومتى	26	:	30	اأن	امل�سيحين	الأوائل	كانوا	ي�ستخدمون	
مزام��ري	العه��د	الق��دمي	يف	ت�س��بيحهم	و�س��جودهم	–	وه��ذا	مو�سوع	اجل��زء	الرابع	من	
هذا	الكتاب.	كذلك	تو�سح	1	كورنثو�س	14	:	26	وكولو�سي	3	:	16	وروؤيا	5	:	8	–	
14	اأن	الكني�س��ة	الأوىل	ا�س��تخدمت	اإىل	جانب	املزامري	ترانيم	جديدة	يف	ت�س��بيحها.	
وي�سف	لوقا	1	:	46	–	55	،	68	–	79	و	2	:	29	-	32	واأعمال	2	:	4	–	11	العديد	

من	اأ�سكال	الت�سبيح	النبوي	اجلديدة.	

ذبيحة التسبيح: 
تذك��ر	عرباني��ن	13	:	15	"ذبيح��ة	الت�س��بيح"	يف	اإ�س��ارة	اإىل	لوي��ن	7	:	11	–	21	
حيث	تاأ�س�س	مكان	لل�سكر	بن	الذبائح	الطق�سية	يف	العهد	القدمي،	وكذلك	اإىل	تثنية	
26	:	1	–	11	الذي	يو�سح	اأن	المتنان	وال�سكر	يجب	اأن	يكون	هو	الدافع	الرئي�سي	

وراء	اإح�سار	التقدمات	اإىل	املذبح.	

تناولن��ا	يف	ه��ذا	الف�سل	الكلمات	الكتابية	املختلفة	الدالة	على	الت�س��بيح	وال�س��جود	
وبداأن��ا	يف	فه��م	ات�س��اع	وعمق	معنى	الت�س��بيح	الكتاب��ي	وال�س��جود	الكتابي.	وعلينا	
اأن	ن�س��ع	ه��ذا	الفه��م	ن�س��ب	اأعينن��ا	بينم��ا	نتق��دم	يف	درا�س��ة	ال�س��جود	/	اخلدمة	يف	

العهدي��ن	الق��دمي	واجلديد	ونرى	كيف	نطبق	ذل��ك	على	حياتنا	اليوم.	
	



٤٣

السجود يف العهد القديم

الجزء الثالث

ال�س��جود	يف	العه��د	الق��دمي	ه��و	رد	فع��ل	�س��عب	اهلل	جت��اه	اإع��الن	اهلل	ع��ن	طبيعت��ه.	
وطبيع��ة	اهلل	املقد�س��ة	ه��ي	الت��ي	حت��دد	نوعي��ة	رد	فع��ل	�س��عبه.	عل��ى	�س��بيل	املث��ال:	

لأن	اهلل	قدير	وكامل،	يجب	اأن	ياأتي	ال�سجود	موقًرا	لقدا�سته.	 	•
لأن	اهلل	�سالح	وبار،	يجب	اأن	يواجه	ال�سجود	م�سكلة	اخلطية	الب�رية.	 	•

لأن	اهلل	رحي��م	وحم��ب،	يج��ب	اأن	يتطل��ع	ال�س��اجد	التائ��ب	نح��و	غف��ران	اهلل	 	•
ووع��ده	باحلي��اة	اجلدي��دة.	

الطريق��ة	الت��ي	ترتب��ط	به��ا	ه��ذه	الأف��كار	م��ع	بع�سه��ا	البع���س	تختلف	من	منا�س��بة	
�سجود	اإىل	اأخرى.	لكن	كل	ال�سجود	يف	العهد	القدمي	كان	يبداأ	بالعرتاف	باأن	يهوه	

هو	من	هو	واأن	�س��عبه	هم	من	هم	اأي	اإنه	قدو���س	وهم	لي�س��وا	كذلك.	

فك��رة	ال�س��جود	ه��ذه	توج��د	عل��ى	قمة	قائم��ة	الو�سايا	الع���ر	اأو	الع���رة	اأوامر	التي	
ميك��ن	اعتباره��ا	ملخ���س	���ريعة	اهلل	ل�س��عبه.	الو�سي��ة	الأوىل	الت��ي	ت��رد	يف	خروج	
20	:	3	متن��ع	عب��ادة	الآله��ة	الكاذب��ة	وحت��ث	عل��ى	عب��ادة	يه��وه	وح��ده.	ولأن	يه��وه	
هو	وحده	الإله	احلقيقي،	يجب	اأن	يكون	ال�سجود	موجًها	له	وحده.	ت�ستمر	الو�سية	
الثاني��ة	ال��واردة	يف	خ��روج	20	:	4	يف	الرتكي��ز	عل��ى	ال�س��جود،	حي��ث	تخربن��ا	كيف	
علين��ا	اأن	نق��دم	ال�س��جود	ليه��وه.	وه��ي	تو�سح	لن��ا	ذلك	ب�سورة	�س��لبية	حيث	تنهينا	

ع��ن	عب��ادة	اهلل	م��ع	اأي	خملوق��ات	ب���رية.	
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الأ�س��كال	 الق��دمي	وكل	 العه��د	 لل�س��جود	يف	 املختلف��ة	 الأماك��ن	 باخت�س��ار	كل	
املختلف��ة	والنواح��ي	املختلف��ة	له��ذا	ال�س��جود	اإمنا	حتتف��ي	بالطرق	العدي��دة	الرائعة	
التي	ي�ستطيع	�سعب	اهلل	اخلاطئ	من	خاللها	اأن	يواجه	ح�رة	اهلل	املقد�سة	ويخترب	

�س��خ�سه	املقد�س.	

أماكن السجود: 
راأين��ا	يف	كت��اب	"املج��د	يف	الكني�س��ة"	اأن	اأماك��ن	ال�س��جود	امل�س��يحية	احلديث��ة	
ه��ي	جم��رد	اأبني��ة	يلتقي	النا���س	فيه��ا،	واأن	حجمها	و�س��كلها	وموقعه��ا	اإمنا	يتحدد	
بن��اء	عل��ى	القناع��ات	الثقافي��ة	اأكر	مما	يتح��دد	بناء	على	اعتب��ارات	روحية.	ميكن	
للم�سيحين	اأن	يقدموا	ال�سجود	يف	اأي	مكان.	وهناك	بالفعل	الكثري	من	اجلماعات	
الت��ي	جتتم��ع	يف	املدار���س	اأو	القاع��ات	العام��ة	اأو	حت��ى	يف	اله��واء	الطل��ق	كي	تعبد	

وت�سجد.

لك��ن	الأم��ر	كان	خمتلًف��ا	يف	اأي��ام	العهد	الق��دمي،	حيث	كان	ال�س��جود	ُيقدم	يف	مكان	
معن	�س��بق	اأن	اأظهر	اهلل	ذاته	فيه	بطريقة	ملمو�س��ة.	اعتقد	ال�س��عب	وقتها	اأن	قدا�س��ة	

اهلل	ميك��ن	اأن	تتوا�س��ل	مع	العامل	اخلاطئ	يف	ذلك	املكان	املعن.	

عندم��ا	واج��ه	مو�س��ى	العليق��ة	يف	خ��روج	3	:	5	–	6،	اأدرك	عل��ى	الف��ور	اأنه	يف	مكان	
مقد���س	ميك��ن	ب��ل	ويج��ب	اأن	يقدم	ال�س��جود	هلل	في��ه.	مل	ي�سبح	م��كان	العليقة	مكاًنا	
دائًما	لل�س��جود	لأنه	كان	بعيًدا	عن	اإ���رائيل.	لكن	الأجيال	التالية	كان	لها	اأماكن	

م�س��ابهة	قدمت	فيها	ال�س��جود	هلل	لأنه	اأظهر	ذاته	فيها	لقادة	اإ���رائيل.	
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خيمة االجتامع والهيكل   •
ي�س��جل	خ��روج	33	:	7	–	40	:	38	كي��ف	ق��دم	اليه��ود	الذين	فروا	من	م�ر	ال�س��جود	
هلل	يف	خيم��ة	معين��ة	قام��وا	ببنائه��ا	يف	و�س��ط	مع�س��كرهم.	وق��د	اأطلق��وا	عل��ى	ه��ذه	

اخليم��ة	"خيمة	ال��رب"	اأو	"خيم��ة	الجتماع".	

غالًب��ا	م��ا	نرب��ط	تعبري	"خيمة	الجتم��اع"	مببنى	ثابت.	لكن	الكلم��ة	الكتابية	تعني	
خيم��ة	متحرك��ة	ميلئوه��ا	اهلل	بح�س��وره	م��ن	خالل	�س��حابة	مرئية	ت��دل	على	جمده.	
عندما	كانت	ال�س��حابة	تتحرك،	كان	�س��عب	اهلل	يحمل	اخليمة	وي�س��ري	وراء	�س��حابة	

املجد.	

يحت��وي	العه��د	الق��دمي	عل��ى	تعليم��ات	مف�سل��ة	ب�س��اأن	بن��اء	خيم��ة	الجتم��اع	
وا�ستخدامها.	كان	هناك	�سياج	يف	مركز	اخليمة	يحدد	مكان	قد�س	الأقدا�س	وكان	
ه��ذا	ال�س��ياج	ب��دوره	حماًط��ا	باأ�س��ياج	اأخ��رى	حت��ى	ح��دود	اخليم��ة.	كان��ت	خي��ام	
الكهن��ة	من�سوب��ة	وراء	خيم��ة	الجتم��اع	مبا���رة	ووراءه��ا	خي��ام	بقي��ة	ال�س��عب.

يو�سح	حزقيال	42	:	20	اأن	مثل	هذا	الرتتيب	كان	م�سمًما	بحيث	ُيف�سل	املقد�س	
عن	غري	املقد���س	ولي�سمن	اأن	الأ�س��خا�س	املوؤهلن	هم	فقط	من	ميكنهم	القرتاب	

اإىل	قدا�سة	ح�سور	اهلل.	

كان	اأقد���س	مكان	يف	خيمة	الجتماع	وهو	"قد���س	الأقدا���س"	يحتوي	على	"تابوت	
العه��د".	كان	تاب��وت	العه��د	عب��ارة	عن	�سندوق	خ�س��بي	مغ�س��ى	بالذه��ب.	وكان	يف	
التاب��وت	الوع��اء	ال��ذي	يحت��وي	عل��ى	امل��ن،	وع�س��ا	ه��ارون	الت��ي	اأفرخ��ت،	ولوح��ي	
العهد،	وكان	عليهما	و�سايا	اهلل	الع�ر.	نرى	ذلك	يف	خروج	25	:	16	،	21	و	40	:	

20	وتثني��ة	10	:	1 – 5	وعرباني��ن	9	:	4	–	5.	



العبادة يف الروح و الحق

٤٦

كان	تاب��وت	العه��د	ه��و	امل��كان	ال��ذي	ت��راءى	اهلل	في��ه	داخ��ل	خيم��ة	الجتم��اع	كم��ا	
نقراأ	يف	خروج	25	:	22	و	30	:	36	ولوين	16	:	2	وي�سوع	7	:	6.	كما	كان	تابوت	
العه��د	دائًم��ا	م��ا	ُيق��رن	بح�س��ور	اهلل	ال�س��خ�سي	كم��ا	ن��رى	يف	ع��دد	10	:	35 –	36	

	.13	، 	5	: وي�س��وع	4	

ل	اأح��د	يعل��م	م��اذا	حدث	خليمة	الجتماع	اأو	لتاب��وت	العهد.	ل	ياأتي	اأي	ذكر	خليمة	
الجتم��اع	بع��د	ا�س��تقرار	�س��عب	اهلل	يف	اأر���س	كنع��ان؟	اأم��ا	تاب��وت	العه��د	فُيذكر	يف	
ي�سوع	3	:	1	–	5	:	1	وق�ساة	20	:	18	–	28	و1	�سموئيل	4	:	1 –	11	و	5	:	1	–	7	
و1	مل��وك	8	:	1	–	9.	نع��رف	م��ن	ه��ذه	الأج��زاء	الكتابي��ة	اأن	تاب��وت	العه��د	و�سع��ه	
امللك	�س��ليمان	يف	هيكل	اأور�س��ليم	وظل	هناك	حتى	نهب	جي���س	نبوخذن�ر	مدينة	

اأور�س��ليم.	وكان	قد���س	الأقدا���س	يف	اأيام	العهد	اجلديد	فارًغا.	

كان	لتاب��وت	العه��د	وخيم��ة	الجتم��اع	دور	ه��ام	يف	تط��ور	ال�س��جود	يف	العه��د	
الق��دمي،	حي��ث	اأك��دا	عل��ى	تل��ك	احلقيق��ة	الهام��ة	وه��ي	اأن	اهلل	ل	يرتبط	مب��كان	معن.	
كم��ا	اأو�سح��ا	اأن	ق��وة	اهلل	وح�س��وره	ميك��ن	اأن	ُيعرفا	حيث	يخت��ار	يهوه	اأن	يرتاءى،	
واأن	ال�س��عب	ميكن��ه	اأن	يق��دم	ال�س��جود	هلل	كيفم��ا	يخت��ار	ه��و	وح�س��بما	يوجههم.	

املقدسات املحلية   •
اأح��ب	النا���س	دائًم��ا	اأن	يقدم��وا	ال�س��جود	هلل	يف	م��كان	قري��ب	م��ن	حي��ث	يعي�س��ون.	
ونفه��م	م��ن	العه��د	الق��دمي	اأن	معظم	م��دن	وقرى	العهد	الق��دمي	كان	لديها	يف	الأ�سل	
م��كان	للعب��ادة	وال�س��جود	ع��ادة	م��ا	يكون	عبارة	ع��ن	مذبح	يف	اله��واء	الطلق	يكون	

باإمكانه��م	اأن	يقدم��وا	الذبائ��ح	عليه.	

ي�س��ري	تكوي��ن	13	:	18	و	18	:	1	–	15	و	26	:	23	–	26	و	28	:	10	– 22	و	31	
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:	43	–	55	وق�س��اة	20	:	18	–	28	و1	�سموئي��ل	1	:	1	–	3	:	21	و	7	:	16	–	17	
و	10	:	3	،	17	–	27	و	11	:	14	–	15	و	13	:	8	– 15	و	1	مل��وك	3	:	4	–	15	و	
5	:	1	–	6	:	37	و	12	:	29	–	13	:	32	وعامو���س	3	:	14	و	5	:	5	–	6	و	7	:	16	– 
17	اإىل	وج��ود	اأماك��ن	حملي��ة	مقد�س��ة	يف	ح��ربون	وبئر	�س��بع	وامل�سف��اة	وبيت	اإيل	

واجللجال	والرامة	و�س��يلون	وجبعون.	

كان��ت	ه��ذه	الأماك��ن	ج��زًءا	م��ن	حي��اة	اإ���رائيل	الديني��ة	قبل	اخل��روج	لكنه��ا	ُتركت	
عندم��ا	دخل��وا	اأر���س	كنع��ان.	اأراد	اهلل	اأن	ي�س��جد	له	�س��عبه	يف	امل��كان	الذي	يختاره	

ه��و	ولي���س	يف	املكان	ال��ذي	يختارونه	هم.	

وعل��ى	الرغ��م	م��ن	ه��ذا	املن��ع	الإله��ي،	اإل	اأن	ه��ذه	الأماك��ن	املقد�س��ة	ا�س��تمرت	يف	
الزدهار	حتى	تفوق	عليها	هيكل	اأور�سليم	الذي	كانت	العبادة	فيه	جذابة	وموؤثرة	
ب�سبب	العدد	الكبري	لكهنته	ومو�سيقييه	لدرجة	جعلت	ال�سعب	يتجاهل	هذا	الأماكن	

املقد�س��ة	وي�س��افر	اإىل	الهيكل	بدًل	من	ذلك.	

لالأ�س��ف	�س��جعت	العدي��د	م��ن	ه��ذه	الأماك��ن	املقد�س��ة	عل��ى	عب��ادة	الآله��ة	الكاذب��ة	
وهذه	اأماكن	اأدانها	الأنبياء	وُهدمت	بالقوة.	نرى	ذلك	يف	2	ملوك	18	:	1	–	18	و	

21	:	3	و	23	:	1	–	20	واإرمي��ا	2	:	20.	

هيكل أورشليم   •
ي�سف	1	ملوك	6	:	1	–	7	:	51	و2	اأخبار	2	:	17	–	5	:	1	بناء	الهيكل.	كان	ال�سكل	
الع��ام	للهي��كل	م�س��ابًها	خليم��ة	الجتم��اع	حيث	قد���س	الأقدا���س	يف	الو�س��ط	حماًطا	
ب��دور	اأخ��رى.	كانت	معظم	العبادة	تق��دم	يف	هذه	الدور	اخلارجية	التي	كانت	ُتزين	
يف	اأغل��ب	الأح��وال	بحي��ث	تعك���س	التحالف��ات	ال�سيا�س��ية	للدول��ة	ولي���س	لالحتف��اء	
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بيه��وه.	ن��رى	ذل��ك	عل��ى	�س��بيل	املث��ال	يف	2	مل��وك	16	:	18	و	18	:	1	–	7	و	21	:	
	.18	–	1

كان��ت	هن��اك	عالق��ة	قوي��ة	ب��ن	املل��وك	والهي��كل.	يو�س��ح	2	مل��وك	16	:	18	وجود	
مم��ر	خا���س	يرب��ط	ب��ن	الهيكل	والق���ر	مما	يعن��ي	اأن	الهيكل	كان	اأك��ر	من	جمرد	

م��كان	للعب��ادة	الروحي��ة.	لقد	كان	رم��ًزا	للقوة	ال�سيا�س��ية	للعائلة	املالكة.	

تو�س��ح	بع���س	الأج��زاء	الكتابي��ة	مث��ل	2	�سموئي��ل	7	:	5	–	7	واإرمي��ا	7	:	1	–	27	
و	35	:	1 –	19	واإ�س��عياء	66	:	1	اأن	الأنبي��اء	كان��وا	غ��ري	را�س��ن	ع��ن	الهي��كل	يف	
بع���س	الأحي��ان.	اعرت���س	الأنبي��اء	يف	بع���س	الأوقات	–	مثل	ي�س��وع	يف	لوقا	19	:	
45	–	46	–	على	ما	كان	يجري	يف	الهيكل	اأو	على	حقيقة	اأن	ال�سعب	كان	يثق	يف	
الهي��كل	اأك��ر	مم��ا	يث��ق	يف	اهلل.	كما	كان	بع�س	الأنبياء	يعتقدون	اأن	خيمة	ب�س��يطة	

ه��ي	اأف�س��ل	من	هي��كل	عظيم	خلدمة	عهد	الإمي��ان	مع	يهوه.	

وعل��ى	الرغ��م	م��ن	ذل��ك	كان	معظ��م	اليه��ود	العادي��ن	�س��ديدي	الرتب��اط	بالهي��كل.	
ومع	علمهم	اأن	يهوه	ل	ي�س��كن	حرفًيا	يف	الهيكل،	اإل	اأن	الهيكل	بالن�س��بة	لهم	كان	
مكاًنا	ي�س��تطيعون	فيه	ال�س��عور	بح�سور	اهلل	ب�سورة	مبا���رة.	نرى	ذلك	على	�سبيل	
املث��ال	يف	1	مل��وك	8	:	27	–	30	ومزم��ور	11	:	4	و	26	:	8	و	63	:	1	–	5	و	84	:	

1	–	4	و	122	:	1.	

املجامع املحلية   •
ي�س��ف	�س��فرا	ع��زرا	ونحمي��ا	ع��ودة	اليهود	من	ال�س��بي	واإع��ادة	بناء	هيكل	اأور�س��ليم.	
لكن	العبادة	يف	الهيكل	بعد	الرجوع	من	ال�س��بي	مل	تكن	كما	كانت	يف	اأيام	امللوك	

حي��ث	اأن	املرك��ز	الفع��ال	لل�س��جود	���ريًعا	م��ا	انتقل	اإىل	املجام��ع	املحلية.	
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اختلف��ت	العب��ادة	يف	املجام��ع	عن	العبادة	يف	الهيكل.	كان��ت	العبادة	يف	املجامع	
على	�سبيل	املثال:	

قائمة	على	املجتمعات	املحلية	ومُتار�س	على	نطاق	اأ�سغر.	  •

ل	تت�سمن	تقدمي	الذبائح	الطق�سية.	  •

اأهم	ما	مييزها	هو	ال�سالة	وقراءة	وتف�سري	"النامو�س	والأنبياء".	  •

ل	اأحد	يعلم	كيف	تطورت	املجامع.	لكن	تركيز	عزرا	على	قراءة	وتف�س��ري	النامو���س	
يبدو	اأمًرا	مفتاحًيا.	اإدراك	ال�س��عب	حلقيقة	اأن	اهلل	كان	معهم	اأثناء	ال�س��بي	واأنه	قبل	
عبادتهم	و�س��جودهم	"خارج	الهيكل" واأنه	اأعادهم	اإىل	اإ���رائيل	اأكدت	على	حقيقة	

اأن	ح�سور	اهلل	وقوته	ل	ميكن	اأن	يتقيدا	مبكان	واحد.	

لق��د	تقاب��ل	اهلل	م��ع	يو�س��ف	يف	ال�س��جن،	وم��ع	مو�س��ى	يف	العليق��ة	امل�س��تعلة،	وم��ع	
يون��ان	يف	بط��ن	احل��وت،	وم��ع	اإرمي��ا	يف	بئ��ر	وحل��ة،	وم��ع	نحمي��ا	يف	ق���ر	ملكي.	
وهك��ذا	انت���رت	املجام��ع	يف	كل	اإ���رائيل	لأن	النا���س	اأدرك��وا	اأن	باإمكانه��م	

ال�س��تمتاع	بح�س��ور	اهلل	يف	اأي	م��كان	كان.	

أنواع السجود:
راأين��ا	يف	كتاب��ي	"ال�س��الة	الفعال��ة"	و	"اخلال���س	بالنعم��ة"	اأن	ال�س��الة	والذبيح��ة	
كان��ا	عن�ري��ن	هام��ن	م��ن	عنا�ر	ال�س��جود	والعبادة	يف	العهد	الق��دمي.	ونقراأ	يف	
ا	جزاأين	من	ال�س��جود.	 اإرميا	6	:	20	وعامو���س	4	:	4	اأن	البخور	والعطاء	كانا	اأي�سً
وي�س��جل	�س��فر	املزام��ري	اأن	الغن��اء	والرق���س	وال�سي��اح	وال�س��ري	يف	مواك��ب	كان��ت	
ا	 جميعه��ا	ج��زًءا	ل	يتج��زاأ	م��ن	تق��دمي	ال�س��جود.	لك��ن	العهد	الق��دمي	ل	يعطي	اأب��ًدا	ن�سً

مف�ساًل	عن	عب��ادة	كاملة.	
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الذبيحة   •
ت�س��جل	بع���س	الأج��زاء	الكتابي��ة	مث��ل	لوي��ن	1	:	1	– 7	:	38	وع��دد	15	:	1	–	31	
و	28	:	1	–	29	:	40	التعليم��ات	اخلا�س��ة	لتق��دمي	الذبائ��ح	–	وهو	مو�سوع	تناولنه	

بالتف�سيل	يف	كتاب	"اخلال�س	بالنعمة".	

يو�س��ح	تكوي��ن	4	:	3	–	5	و	8	:	20	اأن	النا���س	عب��دوا	اهلل	ع��ن	طري��ق	تق��دمي	الذبائح	
منذ	فجر	التاريخ	واأن	اهلل	كان	يتقابل	معهم	يف	مكان	الذبيحة	يف	ذلك	الوقت.	من	
املوؤك��د	اأن	اإبراهي��م	كان	غالًب��ا	م��ا	يقدم	الذبائح	واإل	ما	�س��األه	ا�س��حق	عن	اخلروف	

يف	تكوين	22	:	7.	

كذلك	تعر�س	امل�ريون	ل�سل�سلة	من	ال�ربات	لأن	فرعون	مل	ي�سمح	لالإ�رائيلين	
بالذهاب	اإىل	الربية	كي	ي�سجدوا	هلل	بتقدمي	الذبائح.	يك�سف	خروج	10	:	24	–	26	
ع��ن	مبداأي��ن	اأ�سا�س��ين	فيم��ا	يتعل��ق	بال�س��جود	ع��ن	طريق	تق��دمي	الذبائ��ح	يف	العهد	

القدمي.	

اأوًل:	كان	يجب	على	ال�سعب	اأن	يرتك	اهلل	يقودهم	يف	تقدميهم	للذبائح.
ثانًي��ا:	كان	عليه��م	اأن	يقدم��وا	احليوان��ات	والطيور	الطاهرة	فق��ط	والتي	ميتلكونها	
بالفعل،	حيث	كان	يجب	اأن	يكون	هناك	نوًعا	من	اإنكار	الذات	ال�سادق	واملكلف.

��ا	لإ���رائيل.	وكان	 كان��ت	ال�رب��ة	العا���رة	ق�س��اء	م��ن	اهلل	عل��ى	م���ر	وخال�سً
الف�س��ح	يف	خ��روج	11	–	13	ه��و	بداي��ة	حي��اة	اإ���رائيل	القومي��ة	وكذل��ك	بداي��ة	

لذبائحه��ا	املنظم��ة	املنتظم��ة.	

بع��د	الف�س��ح	وبينم��ا	كان	�س��عب	اإ���رائيل	ي�س��ري	يف	الربي��ة،	اأعط��ى	اهلل	مو�س��ى	
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تعليمات	وا�سحة	ب�س��اأن	الذبائح.	كانت	هناك	خم���س	ذبائح	طق�س��ية	اأ�سا�س��ية	هي:	
ذبيحة	املحرقة 	•
تقدمة	الدقيق	 	•
ذبيحة	ال�سالمة	 	•
ذبيحة	اخلطية	 	•
ذبيحة	الإثم	 	•

ميكننا أن نقول اآليت: 
تقدمة	الدقيق	وذبيحة	ال�س��المة	كانتا	ت�س��اعدان	ال�س��عب	على	التعبري	عن	 	•

م�س��اعرهم	املتعلق��ة	بكونه��م	ينتم��ون	اإىل	اهلل.	
ذبيح��ة	املحرق��ة	كان��ت	تع��رب	عن	تكري���س	ال�س��عب	ل��كل	ما	ميلك��ه	ولكل	ما	 	•

ه��و	علي��ه	هلل	وع��ن	قب��ول	اهلل	له��ذا	التكري���س.	
اأكل	ال�س��عب	والكهن��ة	مًع��ا	م��ن	ذبيح��ة	ال�س��المة	كان	يذكره��م	بعالقته��م	 	•

احليوي��ة	م��ع	اهلل.	
ذبيحت��ا	اخلطي��ة	والإث��م	مكنت��ا	ال�س��عب	من	التعبري	عن	�س��عورهم	الب���ري	 	•
بالنف�س��ال	ع��ن	اهلل	القدو���س	ب�س��بب	خطيته��م	واإثمهم	ومن	ال���راخ	هلل	كي	يغطي	

خطاياه��م	واآثامه��م	ه��ذه.	

الأف�س��ل	فق��ط	ه��و	ال��ذي	ي�سل��ح	يف	كل	اأن��واع	الذبائ��ح	املختلف��ة.	راأين��ا	كي��ف	اأن	
ال�ساجدين	كان	عليهم	اأن	يقدموا	ذبائحهم	بطريقة	ت�ستنزف	م�سادرهم	ال�سخ�سية.	
لك��ن	تثني��ة	23	:	18	يو�س��ح	اأن��ه	حت��ى	ه��ذا	يك��ون	غ��ري	مقب��ول	اإن	كان	�ساح��ب	

ال��روة	ح�س��ل	عليها	بطريقة	غري	���رعية.	

كان��ت	الذبائ��ح	الطق�س��ية	ُتق��دم	ب�س��ورة	�س��خ�سية	وقومي��ة،	تقدم	���ًرا	وعلًنا،	تقدم	
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بانتظام	وكلما	اقت�ست	احلاجة	اخلا�سة.	ين�س	�سفر	العدد	28	–	29	على	الذبائح	
العام��ة	اليومي��ة	والأ�س��بوعية	وال�س��هرية	وال�س��نوية.	اأما	خ��روج	12	فيو�سح	كيفية	

احتفال	الأ���رة	بالف�سح.	

كلم��ا	كان	الإ���رائيليون	يتوجه��ون	اإىل	اهلل،	كان	م��ن	املفرت�س	اأن	يعبدوه	بتقدمي	
الذبائح.	يو�سح	العهد	القدمي	اأن	الذبائح	الطق�س��ية	كانت	ُتقدم	يف	مواقف	خمتلفة	
وللعدي��د	م��ن	الأ�س��باب.	وكان	لتقدمي	الذبيحة	طريق��ة	ثابتة	وحمددة	يجب	اأن	ُتتبع	

دائًم��ا.	نتناول	هذه	النقطة	يف	كتاب	"اخلال�س	بالنعمة".	

الغناء واملوسيقي   •
يعلمن��ا	�س��فر	املزام��ري	الكث��ري	ع��ن	�س��جود	وعب��ادة	�س��عب	اهلل	اأك��ر	من	اأي	�س��فر	اآخر	
يف	العه��د	الق��دمي	–	وه��و	م��ا	نناق�س��ه	يف	اجلزء	الرابع	من	هذا	الكت��اب.	عندما	ننظر	
اإىل	و�س��ف	�س��فر	املزام��ري	واأج��زاء	اأخ��رى	م��ن	الكتاب	املقد���س	لل�س��جود،	�س��رى	اأن	

الغناء	واملو�س��يقى	كان��ا	عن�رين	هامن.	

نق��راأ	يف	1	مل��وك	18	:	27	–	29	اأن	الأدي��ان	القدمي��ة	الأخ��رى	كان��ت	ت�س��تخدم	
املو�س��يقى	لي�س��ل	تابعوها	اإىل	حالة	من	الن�س��وة	واجلن��ون.	ونفهم	من	1	�سموئيل	
10	:	1	– 13	اأن	القلي��ل	م��ن	اأنبي��اء	اهلل	ا�س��تخدموا	املو�س��يقى	بنف���س	الطريق��ة.	
وي���ر	عامو���س	5	:	23	عل��ى	اأن	اهلل	ل	ير�س��ي	ب��كل	الغن��اء	الروح��ي	واملو�س��يقى	
الروحي��ة.	وم��ع	ذل��ك،	مل	يك��ن	�س��عب	اهلل	يق��در	عل��ى	ت�س��بيحه	ب�س��ورة	لئق��ة	دون	

الغن��اء	املبهج	واملو�س��يقى.	

تو�س��ح	ن�سو���س	مث��ل	مزم��ور	22	:	3	و	63	:	5	اأن��ه	م��ن	الطبيع��ي	بالن�س��بة	لن��ا	اأن	
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ن�ستجيب	ل�سخ�س	اهلل	املقد�س	بطريقة	ال�سجود	هذه،	واأن	اإدراك	احل�سور	الرائع	هلل	
يقودنا	دائًما	اإىل	اأن	ن�س��جد	له	باأغاين	ت�س��بيح	فرحة.	

ي�س��ري	1	اأخب��ار	15	:	16	– 24	و	16	:	4	–	7	وع��زرا	2	:	41	،	70	و	3	:	10	–	11	
اإىل	جماع��ات	معين��ة	م��ن	املغني��ن	كان��ت	ت�س��ارك	يف	العب��ادة	وال�س��جود.	كم��ا	اأن	
الكث��ري	م��ن	املزام��ري	لها	قرار	ي��دل	على	اأن	جزء	من	الرتنيم��ة	كان	يغنيه	امل�سلون	
والباق��ي	تغني��ه	جماع��ة	املغنين.	نرى	ذلك	على	�س��بيل	املث��ال	يف	مزمور	2	و	43	

و	46.	

يو�سح	2	�سموئيل	6	:	5	و1	اأخبار	25	:	1 –	5	ومزمور	43	:	4	و	68	:	25	و	81	
:	1	–	3	و	98	:	4	–	6	و	150	:	3	–	5	واإ�س��عياء	30	:	29	اأن	النا���س	كانوا	يعزفون	
عل��ى	الدف��وف	و	العي��دان	والقيث��ارات	والأب��واق	والق��رون	والناي	وال�سن��وج	عندما	
كان��وا	ي�س��بحون	اهلل.	لق��د	كانت	العبادة	يف	العهد	الق��دمي	مبهجة	ونفهم	من	مزمور	

42	:	4	اأن	من��اخ	الت�س��بيح	يف	الهي��كل	كان	ي�س��به	من��اخ	الكرنف��الت.	

الرقص والتمثيل   •
يب��دو	اأن	بع���س	املزام��ري	تفرت���س	وج��ود	الرق���س	بينم��ا	ي�س��جعه	البع���س	الآخ��ر.	
نرى	ذلك	على	�سبيل	املثال	يف	مزمور	26	:	6	و	149	:	3	و	150	:	4.	كما	نقراأ	يف	
2	�سموئي��ل	6	:	1	– 22	كي��ف	اأن	املل��ك	داود	ا�س��رتك	يف	رق���س	ع��ام	وبخت��ه	علي��ه	

زوجت��ه	لأن��ه	بدا	اأحمق	يف	نظرها.	

ي�س��ف	مزم��ور	26	:	6	و	42	:	4	و	48	:	12	–	14	و	68	:	24	–	27	و	118	:	19	
مواكب	داخل	وخارج	الهيكل	وعرب	املدينة	�س��ار	فيها	ال�س��اجدون	م�سبحون.	
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ونفه��م	م��ن	مزم��ور	46	:	8	–	10	و	48	:	8	و	66	:	5	اأن	اأعم��ال	اهلل	العظيم��ة	ميك��ن	
اأن	يع��اد	�سنعه��ا	اأثن��اء	ال�س��جود	ك��ي	تعلمن��ا	عن	قوت��ه.	ويو�سح	مزم��ور	26	:	6	اأن	
الأفعال	الرمزية	لعبت	دوًرا	يف	ال�س��جود.	نناق���س	دور	الإبداع	والفنون	فيما	يتعلق	

بال�س��جود	يف	اجلزء	التا�سع.	

الصالة   •
نع��رف	م��ن	العه��د	اجلدي��د	اأن	ال�س��الة	يف	الهي��كل	كان	له��ا	اأوق��ات	منتظم��ة	لك��ن	
العه��د	الق��دمي	ل	يذك��ر	اأًي��ا	منها	على	الرغم	م��ن	اأن	ال�سالة	كانت	دائًم��ا	جزًءا	هاًما	

م��ن	العبادة	يف	اإ���رائيل.	

من	الوا�سح	يف	كل	العهد	القدمي	اأن	الأ�سخا�س	العادين	مثل	حنة	كان	باإمكانهم	
اأن	ياأت��وا	مب�س��اكلهم	اإىل	اهلل	كم��ا	كان	الأنبي��اء	واملل��وك	يفعل��ون.	ن��رى	ذل��ك	يف	1	

�سموئي��ل	1	:	1	–	18	و1	مل��وك	8	:	22	–	61	و	18	:	36	–	37.	

يو�س��ح	تثني��ة	26	:	5	–	10	اأن	"النامو���س"	يت�سم��ن	�سلوات	ميكن	ا�س��تخدامها	يف	
منا�س��بات	معين��ة.	كم��ا	يحتوي	�س��فر	املزامري	عل��ى	العديد	من	ال�سل��وات	التي	كان	

ال�س��اجدون	اأفراًدا	وجماعات	ي�ستخدمونها.	

نق��راأ	كذل��ك	يف	1	�سموئي��ل	1	:	26	و1	مل��وك	8	:	22	،	45	ومزم��ور	5	:	7	و	51	:	
17	و	63	:	4	واإ�س��عياء	1	:	15	اأن	هناك	العديد	من	الأو�ساع	اجل�س��دية	التي	كانت	
ُتتخذ	عند	رفع	ال�سالة.	لكن	التوجه	الداخلي	للقلب	كان	اأهم	من	اأي	و�سع	خارجي	

للج�سد.	
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أوقات السجود: 
ت�سم��ن	ال�س��جود	يف	العه��د	الق��دمي	الطريقة	التي	عا���س	ال�س��عب	بها	وم��ا	كان	يفعله	
يف	الأماك��ن	املقد�س��ة.	كان	اهلل	موج��وًدا	م��ن	اأج��ل	ال�س��عب	يف	كل	وق��ت	وكل	مكان	
ولذلك	كانت	املقد�س��ات	املحلية	وخيمة	الجتماع	والهيكل	مفتوحة	لل�س��عب	طوال	

الوقت	كي	ي�س��جد	بها.

لك��ن	كان	هن��اك	اأوق��ات	منتظم��ة	معين��ة	يتوق��ف	ال�س��عب	فيه��ا	عن	العم��ل	ويجتمع	
مًع��ا	لالحتف��ال	بنعمة	اهلل	و�سالحه.	

السبت   •
الكلم��ة	العربي��ة	"�س��بت"	تعن��ى	"توق��ف" اأو	"راح��ة".	نق��راأ	يف	تكوي��ن	2	:	2	وخ��روج	

20	:	11	و	31	:	17	اأن	اهلل	"ا�س��رتاح" م��ن	عمل��ه	يف	اخلليق��ة	و	"تنف���س".	

تاأ�س���س	مب��داأ	ال�س��بت	اأو	الراح��ة	ع��ن	العم��ل	يف	ي��وم	واح��د	م��ن	اأي��ام	الأ�س��بوع	عل��ى	
مثال	اهلل	�سخ�سًيا	الذي	ا�سرتاح	يف	يوم	ال�سبت.	لكن	عمله	مع	ذلك	يعطي	الب�رية	
مث��ال	ه��ام	ك��ي	تتبع��ه.	بالطب��ع	مل	يك��ن	اهلل	حمتاًج��ا	اإىل	الراحة	لأنه	�س��عر	بالتعب	
نتيجة	عمله.	لكن	ما	قام	اهلل	به	من	عمل	وراحة	اأعطي	الب�رية	مثاًل	هاًما	لتتبعه.	
يو�س��ح	خ��روج	23	:	12	و	34	:	21	اأن	ال�س��بت	ب��داأ	كي��وم	للراح��ة	ك��ي	ي�س��تطيع	كل	

�س��خ�س	–	مب��ا	يف	ذل��ك	العبيد	والأجانب	–	اأن	يج��دد	طاقته	للعمل.	

ويب��دو	اأن	العب��ادة	كان��ت	ج��زء	م��ن	عملي��ة	جتدي��د	الطاق��ة	يف	ي��وم	ال�س��بت.	ت�س��ف	
بع���س	الأج��زاء	الكتابي��ة	مث��ل	لوي��ن	19	:	30	وع��دد	28	:	9	–	10	و2	ملوك	11	:	
5	–	8	واإ�س��عياء	1	:	13	و	2	:	11	واإرمي��ا	17	:	21	–	22	وعامو���س	8	:	5	م��ا	كان	

يح��دث	يوم	ال�س��بت	وتو�سح	اأنه	مل	يك��ن	ير�سى	اهلل	دائًما.	
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كان	ال�س��بت	بالن�س��بة	لليه��ود	ه��و	ي��وم	للتاأم��ل	يف	جذوره��م	القومي��ة	ولالحتف��ال	
بعظمة	اهلل	وجتديد	التزامهم	نحو	عهد	الإميان.	ولهذا	ياأمر	النامو�س	�سعب	اهلل	يف	

خ��روج	20	:	8	– 11	اأن	يحفظ��وا	ال�س��بت	ويكر�س��وه	بالكام��ل	ليه��وه.	

نق��راأ	يف	خ��روج	31	:	12	–	17	وتثني��ة	5	:	13	–	15	ع��ن	الأ�س���س	الكتابي��ة	لي��وم	
ال�سبت.	ويو�سح	اإ�سعياء	58	:	13	– 14	اأن	اهلل	اأراد	هذا	اليوم	اأن	يكون	يوم	احتفال	

بهيج.	

الفصح   •
كان	�س��عب	اهلل	يتاأمل	با�س��تمرار	يف	خال�س	اهلل	لهم	من	العبودية	يف	اأر�س	م�ر.	
وقد	ميزوا	ذلك	اليوم	باحتفال	�سنوي	اأقاموه	يف	منازلهم.	كان	ال�سعب	يحتفل	يف	
ذل��ك	الي��وم	بعالق��ة	العه��د	التي	تربطهم	باهلل	والتي	انعك�س��ت	بالربه��ان	يف	اأحداث	

اخلروج.

يف	البداي��ة	كان��ت	كل	اأ���رة	حتتف��ل	بالف�س��ح	ب�س��كل	�س��خ�سي	يف	منزله��ا	وتق��دم	
خروًف��ا	كذبيح��ة.	لك��ن	فيم��ا	بع��د	اأ�سبح��ت	اخلراف	ُتق��دم	يف	الهي��كل	يف	ظل	بهجة	
وروع��ة	ه��ذه	املنا�س��بة	الروحي��ة	العظيم��ة	ث��م	توؤكل	بع��د	ذلك	يف	املن��ازل	يف	اإطار	
الحتف��الت	الأ���رية.	وه��ذا	يوؤك��د	عل��ى	العالق��ة	بن	العنا���ر	القومية	والأ���رية	

للخال���س	ال��ذي	حتق��ق	يف	اخلروج.	

كان	احتف��ال	الف�س��ح	ه��ام	ج��ًدا	لدرج��ة	اأنه	كان	ُي�س��مح	لأي	�س��خ�س	فات��ه	احتفال	
الف�س��ح	لأن��ه	كان	غ��ري	طاه��ر	م��ن	الناحي��ة	الطق�س��ية	اأن	يحتف��ل	ب��ه	بع��د	�س��هر	م��ن	
ميعاده	املحدد.	تو�سح	ن�سو�س	مثل	عدد	9	:	1	–	4	وتثنية	16	:	1	–	8	و2	ملوك	
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23	:	21	–	22	و2	اأخب��ار	30	:	1	–	27	و	35	:	1	–	19	مكان��ة	الف�س��ح	يف	�س��جود	
القدمي.	 العهد	

أعياد الحصاد  •
يذك��ر	العه��د	الق��دمي	ثالث��ة	اأعي��اد	رئي�س��ية	مرتبط��ة	بال�س��نة	الزراعية.	لكن	الأ�س��فار	
املقد�س��ة	تربطه��ا	باأح��داث	عظيم��ة	يف	تاري��خ	اإ���رائيل	اأك��ر	مم��ا	تربطه��ا	ب��دورة	

ف�سول	ال�س��نة.	

كان	عي��د	الفط��ري	مرتب��ط	بح�س��اد	ال�س��عري.	لك��ن	كان	ال�س��عب	يحتف��ل	ب��ه	يف	نف���س	
الوق��ت	م��ن	ال�س��نة	ال��ذي	يحتف��ل	في��ه	بالف�س��ح.	وه��ذا	يعن��ي	اأن	الحتفال��ن	كان��ا	
مرتبط��ن	وكان	كالهم��ا	يح��ي	ذك��رى	اخلروج	من	م�ر.	ن��رى	ذلك	يف	لوين	23	

:	9	– 14	وع��دد	28	:	16	–	25.	

اأم��ا	عي��د	الأ�س��ابيع	اأو	اخلم�س��ن	ف��كان	ال�س��عب	يحتف��ل	به	م��ع	نهاية	ح�س��اد	القمح	
ويق��وم	بتق��دمي	قراب��ن	خا�س��ة	على	كل	املذاب��ح	املقامة.	ومع	م��رور	الوقت	اأ�سبح	
ه��ذا	العي��د	احتف��اًل	باإعط��اء	اهلل	النامو���س	ملو�س��ى	على	جبل	�س��يناء.	ن��رى	ذلك	يف	

ع��دد	28	:	26	–	31	ولوي��ن	23	:	15	–	21	وتثني��ة	16	:	12.	

يح��ل	عي��د	املظ��ال	يف	نهاي��ة	ف�س��ل	احل�س��اد	وكان	ال�س��عب	يحتف��ل	في��ه	بح�س��اد	
الفاكه��ة.	كان	ه��ذا	العي��د	احتف��اًل	بهيًج��ا	وكان	ال�س��عب	يقي��م	خالل��ه	يف	مظ��ال	اأو	
خيام	ملدة	�س��بعة	اأيام.	كان	ال�س��بب	الرئي�س��ي	وراء	ذلك	هو	اأن	يتذكر	ال�س��عب	رحلة	
اأج��داده	يف	الربي��ة	حي��ث	كان��وا	يقيم��ون	يف	خي��ام	خ�س��نة.	وكذل��ك	كان	البق��اء	يف	

خي��ام	ه��و	جزء	مم��ا	يفعله	املزارع��ون	حلماي��ة	حم�سولهم.	
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كانت	هذا	العيد	احتفاًل	بعهد	اإميان	اإ���رائيل.	ويعتقد	معظم	الدار�س��ن	اأن	ال�س��عب	
كان	يعيد	فيه	تكري�س	نف�سه	ملطالب	�ريعة	وعهد	اهلل.	نرى	ذلك	يف	خروج	24	:	7	
ولوي��ن	23	:	33 –	44	وتثني��ة	16	:	13	–	17	و	27	:	9	–	10	و	31	:	9 –	13	

وي�سوع	24	:	1	–	28	ونحميا	8	:	13 –	18.	

أعياد أخرى  •
كان	�سعب	اهلل	يحتفل	كل	عام	بثالثة	اأعياد	اأخرى	غري	مرتبطة	بال�سنة	الزراعية.	

عي��د	الأب��واق	–	وُيذك��ر	يف	ع��دد	29	:	1	ولوي��ن	23	:	24.	وكان	ُيطل��ق	علي��ه	"ي��وم	
هتاف	بوق"	و	"يوم	�سبت".	يف	ذلك	اليوم	كان	�سعب	اهلل	ي�سرتيح	من	العمل	ويعبد	

اهلل	بتق��دمي	الذبائ��ح	ويحتف��ل	بقوميت��ه.	

عي��د	الب��ورمي	–	كان	ه��ذا	العي��د	اإ�ساف��ة	متاأخ��رة	لل�س��نة	اليهودي��ة	الديني��ة	وي��رد	
و�سف��ه	يف	اأ�س��تري	9.	اأ�س���س	مردخ��اي	ه��ذا	العي��د	احتف��اًل	بذك��رى	خال���س	اليه��ود	

العظي��م	م��ن	موؤام��رات	هام��ان.	وق��د	كان	ي��وم	احتف��ال	وف��رح	وم��زح	عملي��ة.	

ي��وم	الكف��ارة –	يو�س��ف	ي��وم	الكف��ارة	يف	لوي��ن	16.	ي��وم	الكف��ارة	ه��و	ح��دث	
�س��نوي	تُقدم	فيه	ذبيحة	خطية	جماعية	اأو	قومية	وذلك	على	عك���س	ذبائح	اخلطية	
ال�س��خ�سية	املعت��ادة.	كان	ه��ذا	الي��وم	ه��و	اأه��م	يوم	يف	ال�س��نة	اليهودية	واملنا�س��بة	
الوحيدة	التي	يدخل	فيها	رئي���س	الكهنة	اإىل	"قد���س	الأقدا���س"	)كان	رئي���س	الكهنة	
ه��و	الوحي��د	امل�س��موح	ل��ه	بدخ��ول	قد���س	الأقدا���س	وكان	يدخل��ه	يف	ه��ذه	املنا�س��بة	

فقط(.	
	

يف	ذل��ك	الي��وم	ياأخ��ذ	رئي���س	الكهنة	تي�س��ن	ويقدمهما	كفارة	عن	كل	خطايا	�س��عب	
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اإ�رائيل.	يقوم	رئي�س	الكهنة	بذبح	اأحد	التي�سن	وير�س	دمه	على	املذبح	بالطريقة	
املعت��ادة.	ث��م	ي�س��ع	ي��ده	عل��ى	راأ���س	التي���س	الآخ��ر	ويع��رتف	ب��كل	خطاي��ا	و���رور	
وع�سي��ان	�س��عب	اهلل	وبعده��ا	يطلق	ذلك	التي���س	يف	ال�سحراء	يف	اإ�س��ارة	رمزية	اإىل	
"حم��ل"	خطاي��ا	ال�س��عب	بعيًدا.	نتناول	يوم	الكف��ارة	بالتف�سيل	يف	كتاب	"اخلال�س	

بالنعمة".	

سجود متنوع: 
راأين��ا	فيم��ا	�س��بق	اأن	العب��ادة	يف	العه��د	الق��دمي	كانت	جتربة	متنوع��ة	لكنها	مل	تكن	

تت�سمن	الوعظ.	

يو�س��ح	نحمي��ا	8	:	7	–	9	اأن	النامو���س	كان	ُي���رح	اأثن��اء	العب��ادة	بعد	الرجوع	من	
ال�سبي.	لكن	الرتكيز	يف	البدايات	كان	من�سًبا	على	الت�سبيح	والبتهاج.	

كان	ال�س��جود	ه��و	رد	فع��ل	ال�س��عب	جت��اه	اهلل	كم��ا	اأعل��ن	ع��ن	ذات��ه	من	خ��الل	اأحداث	
التاري��خ	وم��ن	خ��الل	جت��ارب	احلي��اة	اليومي��ة.	عندم��ا	كان	ال�س��عب	يذه��ب	اإىل	
املقاد���س،	كان	يتذك��ر	�س��الح	اهلل	يف	املا�س��ي	وبالت��ايل	كان	يتج��دد	رجائ��ه	يف	
احلي��اة.	كذل��ك	كان��ت	قدا�س��ة	اهلل	تدفعه��م	اإىل	مواجه��ة	احتياجهم	للتوب��ة	والغفران	

فكان��وا	يقدم��ون	ذبائحه��م	ل�سم��ان	احل�س��ول	عليهما.	

لك��ن	الطبيع��ة	املتك��ررة	للكثري	من	جوانب	ال�س��جود	يف	العهد	القدمي	دفعت	الأنبياء	
مب��رور	الوق��ت	اإىل	الت�س��اوؤل	ع��ن	م��دى	فاعليتها.	كما	ب��داأ	الأنبياء	ينظ��رون	اإىل	هذا	
ال�س��جود	على	اأنه	جمرد	خطوة	واحدة	على	طريق	التمتع	بعالقة	عهد	اأقرب	واأعمق	

مع	اهلل.	
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األنبياء والكهنة وامللوك: 
تطل��ب	نظ��ام	العب��ادة	الر�س��مي	يف	العه��د	القدمي	وجود	م�س��ئولن	مكر�س��ن	للعناية	
باأماكن	العبادة	والأ���راف	على	ما	يجري	بها.	غالًبا	ما	ت�س��ري	الأ�س��فار	املقد�س��ة	
اإىل	البواب��ن	واملو�س��يقين	واإىل	اآخري��ن	من	العامل��ن	املوهوبن	الذين	خدموا	يف	
الهيكل.	لكن	امللوك	والكهنة	والأنبياء	كانوا	هم	ال�س��خ�سيات	الرئي�س��ية	يف	عبادة	

اإ�رائيل.	

امللوك  •
لع��ب	املل��وك	دوًرا	هاًم��ا	يف	العب��ادة	العام��ة	يف	كل	تاري��خ	اإ���رائيل	ويه��وذا.	على	

�سبيل	املثال:	
اأ�س���س	املل��وك	مراك��ز	العب��ادة	وال�س��جود	)2	�سموئي��ل	6	:	17	و	24	:	25	 	•

	.)13	: 	7 وعامو���س	 	33	– 	26	: و	12	 	14	: 	6 	– 	1 	: 	5 مل��وك	 و1	
حتمل��وا	م�س��ئولية	�سن��ع	ال�سيا�س��ية	الديني��ة	)1	مل��وك	15	:	11 –	15	و2	 	•
مل��وك	1	:	1 –	18	و	16	:	1 – 18	و	18	:	1	–	7	و	21	:	1	–	9	و	22	:	3	–	23	:	

	.)23
اأداروا	ال�س��جود	)1	�سموئي��ل	13	:	8	–	10	و	14	:	35	و2	�سموئي��ل	6	:	 	•
1	–	19	و	24	:	25	و1	مل��وك	3	:	3	–	4	و	8	:	14	– 66	و	12	:	32	–	13	:	1	و2	

مل��وك	16	:	1	–	16	و	19	:	14	-	19(.	

الكهنة   •
بع��د	ال�س��بي	وبع��د	انته��اء	الع���ر	امللك��ي	اأ�سب��ح	الكهن��ة	ق��ادة	�سيا�س��ين.	لك��ن	
مهامه��م	الروحي��ة	كان��ت	ل	ت��زال	ه��ي	اجل��زء	الأه��م	م��ن	عمله��م.	يو�س��ح	الكت��اب	

املقد���س	اأن	الكهن��ة:
	13 	– 	1 	 : 	17 ة	 )ق�س��ا ر���س	 لأ ا كل	 يف	 د���س	 باملقا 	 ا هتم��و ا 	•
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. )13 	- 	10 	 : 	7 ���س	 وعامو 	21 	 : 	3 	– 	1 ئي��ل	 �سمو 	1 و
قدموا	الن�سيحة	عندما	ا�ست�سارتهم	)1	�سموئيل	9	:	3	-	16(.	 	•

اأعط��وا	تعليم��ات	وتوجيه��ات	ب�س��اأن	ال�س��جود	)لوي��ن	10	:	8	–	11	و	13	 	•
	.)14	-	11	: :	23	وحج��ي	2	 :	26	و	44	 –	8	وحزقي��ال	22	 	1	:

كانوا	هم	امل�س��ئولون	عن	تقدمي	الذبائح	ور���س	دمها	على	املذبح	)لوين	 	•
1	:	1	–	7	:	38	وع��دد	15	:	1	–	31	و	28	:	1	–	29	:	40(.	

	17  –	6 	:	3 كان��وا	ه��م	حم��اة	تاب��وت	العه��د	والنامو���س	)ي�س��وع	 	•
	.)11 	- 	9 	: 	4 و	

تو�سطوا	بن	اهلل	وال�سعب	)عدد	6	:	22	–	26	و1	�سموئيل	1	:	17(.	 	•

كانت	وظيفة	الو�س��اطة	هذه	هي	الأكر	متييًزا	لدور	الكاهن.	كان	الكهنة	مكر�س��ن	
ا	هلل	وبالتايل	كان	مبقدورهم	اأن	يتعاملوا	مع	قدا�سة	مكان	ال�سجود.	 تكري�ًسا	خا�سً
وم��ن	خ��الل	و�س��اطة	الكاه��ن	كان	اهلل	وال�س��عب	يتوا�سل��ون	مًع��ا	يف	عالق��ة	�س��جود	

ملمو�سة.	

كان	الكهن��ة	ه��م	الوحيدي��ن	الذي��ن	يخدم��ون	اهلل	ب�س��ورة	ح�ري��ة.	يو�س��ح	خ��روج	
19	:	4	–	6	اأن	هدف	اهلل	النهائي	كان	هو	اأن	يكون	لديه	�سعب	كله	كهنة	ي�سبحون	
جم��ده.	مت	التنب��وؤ	به��ذه	اخلدم��ة	م��ن	خ��الل	دع��وة	الكهن��ة	اإىل	اخلدمة	امل�س��تمرة	يف	

القد�س.	

عندم��ا	كان	الكهن��ة	يقوم��ون	بخدمته��م	عل��ى	نح��و	�سحي��ح	يف	الهي��كل	ويف	خيم��ة	
الجتماع،	كان	اهلل	يعلن	جمده	وكان	ح�سور	اهلل	املقد�س	يتجلى	يف	القد�س.	نرى	

ذلك	على	�س��بيل	املثال	يف	خروج	40	:	34	–	35	و2	اأخبار	5	:	13	–	14.	
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كان	الكهن��ة	مدع��وون	للمث��ول	يف	ح���رة	اهلل	ولزال	ذل��ك	هو	الهدف	من	ال�س��جود	
احلقيق��ي.	عندم��ا	كان	الكهن��ة	يقدم��ون	هلل	ال�س��جود	ال��ذي	يري��ده،	كان	ال�س��عب	كل��ه	
ي��رى	جتل��ي	وبرك��ة	اهلل.	راأين��ا	يف	كت��اب	"املجد	يف	الكني�س��ة"	اأن	مهمة	الكهنة	هذه	
اأ�سبحت	مهمتنا	نحن	اليوم.	لكن	بينما	كان	املركز	الكهنوتي	مقت�ًرا	على	�س��بط	
واح��د	وعائل��ة	واح��دة	يف	العه��د	الق��دمي،	اأ�سب��ح	الي��وم	ه��و	دع��وة	كل	املوؤمن��ن	يف	

الكني�سة.	

عندم��ا	نق��وم	بدورن��ا	الكهنوت��ي	ونق��دم	ت�س��بيًحا	و�س��جوًدا	م�س��تمرين	ل�س��خ�س	اهلل	
القدي��ر،	يظه��ر	جمد	الرب	وب��ركات	ح�سوره.	

األنبياء   •
يعتق��د	بع���س	املوؤمن��ن	الي��وم	اأن	الكهن��ة	والأنبي��اء	كان��وا	�س��د	بع�سه��م	البع���س،	
واأن	اهتم��ام	الكهن��ة	كان	ين�س��ب	فق��ط	عل��ى	طقو���س	ل	معن��ى	لها	بينم��ا	كان	عمل	
الأنبي��اء	ه��و	اإح�س��ار	ر�س��الة	اهلل	املانح��ة	للحي��اة.	لك��ن	اإرمي��ا	18	:	18	يو�س��ح	اأن	

الكهن��ة	والأنبي��اء	كان��وا	يكملون	بع�سه��م	البع�س.	

�سحي��ح	اأن	بع���س	الأنبي��اء	انتق��دوا	ال�س��كليات	اجلام��دة	كم��ا	نق��راأ	يف	اإ�س��عياء	1	:	
10	–	17	وعامو�س	5	:	21	–	24	وهو�سع	6	:	6	وميخا	6	:	6 –	8،	اإل	اأنهم	ا�سرتكوا	

يف	العب��ادة	املنظم��ة	لل�س��عب.	عل��ى	�س��بيل	املثال:	
عم��ل	الكهن��ة	والأنبي��اء	م��ع	بع�سه��م	البع���س	)اإرمي��ا	5	:	31	و	23	:	11	و	 	•

	.)3	-	1	: :	20	وزكري��ا	7	 :	26	ومراث��ي	2	 ،	16	و	29	 	7	: 	26
كان	لبع�س	الأنبياء	خمادع	يف	الهيكل	)اإرميا	35	:	3	-	4(.	 	•

غالًب��ا	م��ا	اأعل��ن	الأنبياء	ر�س��ائلهم	يف	�س��ياق	العب��ادة	املنظم��ة	وغالًبا	ما	 	•
ربط��وا	بينه��ا	وب��ن	الأعي��اد	الرئي�س��ية.
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كان	بع���س	الأنبي��اء	اأع�س��اء	يف	الأ���ر	الكهنوتية	)اإرمي��ا	1	:	1	وحزقيال	 	•
.)1 	: 	1

ا	م��ا	كان	يتح��دث	با�س��م	اهلل	اأثن��اء	 نفه��م	م��ن	بع���س	املزام��ري	اأن	�س��خ�سً 	•
طقو���س	العبادة	بينما	يكبح	البع�س	الآخر	ر�س��ائل	اآتية	منه	مبا���رة	)مزمور	12	:	

	.)16	-	14	: –	13	و	91	 	9	: 16	و	85	  – 	5	: 5	و	81	

م��ن	اجلمي��ل	اأن	نع��رف	اأن	الأ�س��خا�س	الذي��ن	يطل��ق	عليه��م	كتب��ة	2	اأخب��ار	34	:	
30 "لوي��ن"	ه��م	نف���س	الأ�س��خا�س	الذي��ن	يدعوهم	كتبة	2	مل��وك	23	:	2	"اأنبياء".	
نرى	يف	�س��فري	الأخبار	الأول	والثاين	اأن	هوؤلء	الالوين	كانوا	غالًبا	ما	مُينحون	
وظائف	نبوية	وا�سحة	مبا	يف	ذلك	النطق	بر�سالة	ما	نيابة	عن	اهلل	اأثناء	ال�سجود.	
ن��رى	ذل��ك	عل��ى	�س��بيل	املث��ال	يف	1	اأخب��ار	25	:	1	– 6	و2	اأخب��ار	20	:	13	–	19.

الشعب  •
مل	يك��ن	غالبي��ة	ال�س��اجدين	اأنبي��اء	اأو	كهنة	اأو	ملوًكا.	بل	كانوا	جمرد	عمال	ب�س��طاء	
من	الرجال	والن�س��اء	الذين	يعي�س��ون	يف	مدن	وقرى	اإ���رائيل	ال�سغرية.	ل	تخربنا	
معظ��م	اأ�س��فار	العه��د	الق��دمي	بالكث��ري	م��ن	التفا�سي��ل	املح��ددة	ع��ن	عبادته��م.	لك��ن	
هناك	�س��فًرا	واحًدا	يربز	هنا	وهو	اأ�سا�س��ي	جًدا	لفهمنا	لعبادة	الأ�س��خا�س	العادين	

ولعبادتن��ا	نحن	اليوم.	

يحتوي	�س��فر	املزامري	على	ت�س��جيل	مف�سل	ملمار�س��ات	ال�سجود	يف	هيكل	اأور�سليم	
يف	ف��رتة	املل��وك	قب��ل	ال�س��بي	البابل��ي	مبا���رة.	ه��ذا	ال�س��فر	الطوي��ل	هام	ج��ًدا	فيما	

يتعل��ق	بال�س��جود	بالروح	واحلق	ولذلك	نفرد	ل��ه	الف�سل	التايل.	
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السجود يف سفر املزامري

الجزء الرابع

يحت��وي	�س��فر	املزام��ري	)وحرفًي��ا	"اأغ��اين	الت�س��بيح"	اأو	tehillim	بالعربي��ة(	عل��ى	
150	قطع��ة	�س��عرية	مرتب��ة	يف	خم���س	جمموع��ات	اأو	كتيبات	�سغ��رية	كالآتي:	1	–	
41	،	42	–	72	،	73	–	89	،	90	–	106	،	107	–	150.	ينته��ي	كل	ج��زء	م��ن	ه��ذه	
الأج��زاء	اخلم�س��ة	–	مث��ل	41	:	13	–	بت�س��بيحة	�س��كر	هلل.	ويب��دو	اأن	مزم��ور	150	هو	

مبثابة	ت�س��بيحة	�س��كر	لل�سفر	كله.

يعتق��د	معظ��م	دار�س��ي	الكتاب	املقد���س	اأن	�س��فر	املزامري	ينق�س��م	اإىل	ه��ذه	الكتيبات	
اخلم�س��ة	حت��ى	ميك��ن	ا�س��تخدامها	للعب��ادة	وال�س��جود	يف	الهي��كل	الذي	اأع��اد	نحميا	

بن��اءه	يف	اأور�س��ليم	بع��د	الع��ودة	م��ن	ال�س��بي.	

لب��د	اأن	مزام��ري	مث��ل	137	و	126	ُكتب��ت	يف	ذل��ك	الوق��ت.	لك��ن	معظ��م	املزام��ري	
ُكتبت	قبل	ال�س��بي	بوقت	طويل	وذلك	يف	عهد	امللوك.	وهذا	يعني	اأن	ال�س��فر	يو�سح	

لن��ا	كي��ف	كان	�س��عب	اإ���رائيل	ي�س��جد	هلل	من��ذ	األ��ف	�س��نة	قب��ل	ولدة	امل�س��يح.	

مت	اختيار	هذه	الكتيبات	اخلم�س��ة	من	بن	جمموعات	�س��ابقة	رمبا	تكون	قد	وردت	
يف	"كت��اب	ت�س��بيحات" و�سع��ه	اآ�س��اف	)50	و	73	-	83(	وق��ورح	)42	،	49	،	84	
–	85	و	87	-	88(	وداود	)3	–	41	و	51	-	72(،	وكذل��ك	م��ن	ب��ن	"ت�س��بيحات"	
كانت	تردد	يف	منا�سبات	معينة	مثل	ال�سعود	ال�سنوي	اإىل	اأور�سليم	)120	-	134(	
والحتف��ال	بالف�س��ح	)105	–	107	،	11	–	118	،	135	–	136	،	146	-	150(.	
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وحقيق��ة	اأن	بع���س	املزام��ري	تك��رر	بع�سه��ا	البع���س	ي��دل	عل��ى	وج��ود	جمموع��ة	
مزامري	�س��ابقة	موازية.	على	�س��بيل	املثال	14	و	53	،	40	:	13	–	17	و	70	،	108	

و	57	:	7	–	11	و	60	:	5	–	12.	

نتن��اول	الأهمي��ة	العظم��ى	لفهم	ا�س��م	اهلل	يف	كتاب	"معرف��ة	الآب".	وهذه	نقطة	ذات	
اأهمية	خا�سة	يف	�سفر	املزامري،	حيث	يعك�س	ال�سفر	تفا�سيل	عن	ا�سم	اهلل	وطبيعته	
اأكر	من	اأي	�س��فر	اآخر	يف	الكتاب	املقد���س.	كما	يبدو	اأن	املجموعات	اخلم���س	ل�س��فر	
املزام��ري	تتمح��ور	ح��ول	ا�س��م	اهلل.	عل��ى	�س��بيل	املث��ال	يرك��ز	اجل��زء	الأول	والراب��ع	
واخلام���س	ب�سورة	كاملة	على	عبادة	يهوه،	بينما	يركز	اجلزء	الثاين	والثالث	على	

اإلوهيم.	 عبادة	

عناوين املزامري: 
يظه��ر	ل��كل	مزم��ور	يف	الرتجم��ات	الإجنليزي��ة	عن��وان.	وعل��ى	الرغ��م	م��ن	اأن	ه��ذه	
العناوي��ن	مل	تك��ن	ج��زًءا	م��ن	املزام��ري	الأ�سلي��ة،	اإل	اأنه��ا	تعك���س	اأف��كاًرا	يهودي��ة	

تقليدي��ة	ع��ن	ال�س��فر.	

حتت��وي	بع���س	العناوي��ن	عل��ى	توجيه��ات	مو�س��يقية	مث��ل	)مكت��ام(	يف	56	-	58	
والت��ي	تعن��ي	عل��ى	الأرج��ح	"الغن��اء	اخلاف��ت".	كم��ا	تو�س��ح	عناوي��ن	اأخ��رى	النغمة	
املو�سيقية	امل�ستخدمة	مثل	"على	احلمامة	البكماء	يف	الأمكنة	البعيدة"	يف	مزمور	
56	و	"عل��ى	ل	ُتهل��ك"	يف	مزم��ور	57	و	"عل��ى	ال�سو�س��ن	�س��هادة	مذهب��ة"	يف	مزمور	
60.	كم��ا	ت�س��ف	القلي��ل	من	العناوين	الآلة	املو�س��يقية	امل�س��تخدمة	يف	العزف	كما	

يف	مزم��ور	4	،	5	،	6.	

بالإ�سافة	اإىل	ذلك	تربط	بع�س	العناوين	املزمور	ب�س��خ�س	معن	مثل	هيمان	يف	
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مزمور	88	واإيثان	يف	مزمور	89	ومو�س��ى	يف	مزمور	90.	وتعرف	عناوين	اأخرى	
ن��وع	املزم��ور.	عل��ى	�س��بيل	املث��ال	مزم��ور	145	"ت�س��بيح"	ومزم��ور	100	"اع��رتاف	
بحم��د	ال��رب"	ومزم��ور	89	"ق�سي��دة	تعليمي��ة"	ومزم��ور	90	"�س��الة"	ومزم��ور	45	
ا	هناك	عناوي��ن	تربط	املزمور	بحدث	معن	كما	يف	 "ترنيم��ة	حمب��ة"	وهك��ذا.	واأي�سً

	.57	،	56	،	54	،	51	،	50

مزامري داود: 
هن��اك	بع���س	العناوي��ن	التي	ل	نعرف	معناها	بالتحديد.	على	�س��بيل	املثال	عبارة	
"مزم��ور	ل��داود"	)وال��ذي	يظهر	يف	عناوي��ن	73	مزمور(	ميكن	اأن	يعني	هذا	العنوان	
يف	بع���س	الأحي��ان	اأن	املزم��ور	ُكت��ب	ل��داود	اأو	اأن	داود	هو	م��ن	كتبه.	كما	ميكن	اأن	
يعني	يف	بع�س	املنا�س��بات	اأنه	جزء	من	بن	جمموعة	مزامري	اأ�سدرها	الق�ر.	

ي�سجل	1	�سموئيل	16	:	16	–	23	اأن	داود	كان	مو�سيقًيا	و�ساعًرا	موهوًبا.	ويظهر	
1	اأخب��ار	25	:	1	– 8	اهتمام��ه	العظي��م	باملو�س��يقى	النبوي��ة.	ولذل��ك	م��ن	املوؤكد	اأن	
داود	كتب	املزامري	املن�س��وبة	اإليه.	مزمور	18	على	�س��بيل	املثال	هو	جمرد	ن�س��خة	

منقحة	من	ق�سيدة	داود	الواردة	يف	2	�سموئيل	22.	

هن��اك	العدي��د	م��ن	املزام��ري	الت��ي	ترتب��ط	ارتباًط��ا	وثيًق��ا	باأح��داث	معين��ة	يف	حياة	
داود.	كم��ا	اأنه��ا	تع��رب	عن	م�س��اعره	ال�س��خ�سية	وردود	اأفعاله	جتاه	اهلل.	

مزمور	59	/	1	�سموئيل	19	:	11 –	24.	 	•
مزمور	34	/	1	�سموئيل	21.	 	•

مزمور	57	و	142	/	1	�سموئيل	22	:	1	–	5	و	24	:	3	–	15.	 	•
مزمور	52	/	1	�سموئيل	22.	 	•

مزمور	54	/	1	�سموئيل	23	:	19 –	29.	 	•
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مزمور	63	/	1	�سموئيل	24	:	1	–	2	،	22	و	2	�سموئيل	15	:	13	–	37.	 	•
مزمور	60	/	2	�سموئيل	8	:	13.	 	•

مزمور	32	و	51	/	2	�سموئيل	11	-	12.	 	•
مزمور	3	/	2	�سموئيل	15	:	13	–	37.	 	•

مزمور	18	/	2	�سموئيل	22. 	•

أنواع املزامري:
تع��رب	املزام��ري	ع��ن	امل��دى	الكام��ل	ل��كل	م�س��اعرنا	وجتاربن��ا	الإن�س��انية	ابت��داء	من	
احلزن	العميق	وحتى	الفرح	املفرط.	بع�س	املزامري	)مثل	145	-	150(	هي	اأغاين	
ت�سبيح	رائعة	هلل،	ميكن	اأن	ي�ستخدمها	امل�سلون	الذين	يتمتعون	ب�سالم	مع	اهلل	ومع	
العامل.	لكن	هناك	مزامري	اأخرى	تعك�س	حلظات	اأمل	وظالم	يف	جتاربنا	الإن�سانية.	

بع���س	املزام��ري	)مث��ل	51	و	130(	تنا�س��ب	ال�س��اجدين	الذين	يدرك��ون	اأن	خطيتهم	
ال�س��خ�سية	ه��ي	�س��بب	امل�س��كلة	التي	مي��رون	بها.	بينم��ا	هناك	مزام��ري	اأخرى	)مثل	
13	،	71(	تنا�س��ب	ال�س��اجدين	الذي��ن	يعتق��دون	اأنهم	اأبري��اء	ول	يجب	اأن	ميروا	باأي	

معان��اة	على	الإطالق.	

هن��اك	العدي��د	م��ن	املزام��ري	)مث��ل	44	،	74	،	80	،	83(	الت��ي	متك��ن	ال�س��عب	كل��ه	
م��ن	التج��اوب	م��ع	اهلل	عندم��ا	مي��ر	بحال��ة	عام��ة	م��ن	انع��دام	الثق��ة	اأو	عندم��ا	تكون	
هناك	كارثة	قومية.	والقليل	من	املزامري	)مثل	45(	ت�ساعد	ال�سعب	على	الحتفال	
ا	 مًعا	يف	املنا�س��بات	الرائعة	مثل	حفل	تتويج	ملكي	اأو	زفاف	ملكي.	كما	اأن	بع�سً
منها	)مثل	30	و	92	و	116(	هو	عبارة	عن	اأنا�س��يد	متكن	الأفراد	من	التعبري	عن	

امتنانه��م	هلل	عندم��ا	يخل�سهم	من	جتربة	�س��خ�سية.	
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بع���س	املزام��ري	تنا�س��د	اهلل	وترتج��اه	والبع���س	الآخ��ر	ي�س��بحه	ويحم��ده.	هن��اك	
منا�س��دات	م��ن	اأج��ل	الغفران	ومنا�س��دات	من	اأج��ل	دمار	الأعداء،	و�سل��وات	من	اأجل	
املل��ك	و�سل��وات	م��ن	اأج��ل	الأمة.	هن��اك	مزامري	تبحث	يف	م�س��اكل	احلي��اة	ومزامري	
حتتف��ي	بعظم��ة	���ريعة	اهلل.	وهن��اك	العدي��د	من	املزام��ري	التي	جتتمع	فيه��ا	العديد	

م��ن	الأف��كار	لك��ن	جميعه��ا	ج��زء	من	حياة	ال�س��جود	عند	�س��عب	اهلل.	

القصائد العربية: 
لو	اأردنا	اأن	نفهم	�س��فر	املزامري	ب�سورة	�سحيحة	ون�س��تخدمها	كجزء	من	�س��جودنا	
الي��وم،	فعلين��ا	اأن	ن��درك	اأنه��ا	جمموع��ة	م��ن	الق�سائ��د	العربي��ة	املوح��ى	به��ا	والتي	
كان��ت	ُت�س��تخدم	يف	ال�س��جود.	لي�س��ت	املزامري	عظات	للق��راءة	اأو	معاجلات	عقائدية	
للمناق�س��ة.	لكنها	اأغاين	لالإن�س��اد.	يف	الواقع	يعترب	معظم	دار�س��ي	الكتاب	املقد���س	

اأن	�س��فر	املزام��ري	هو	"كتاب	تراني��م"	الهيكل	الثاين.	

يعتق��د	معظ��م	النا���س	اليوم	اأن	ال�س��عر	هو	ن��وع	من	الكتابة	بعيد	ومعقد.	لكن	ال�س��عر	
الع��ربي	ه��و	اأق��رب	اإىل	البالغ��ة	احلديث��ة	منه	اإىل	ال�س��عر	احلديث.	على	�س��بيل	املثال	
ي�س��تخدم	ق�س��اة	5	:	30	اأ�س��لوب	التك��رار	ك��ي	يجع��ل	الن�س	موؤثًرا	ول	يُن�س��ى	بنف���س	
الطريقة	التي	ا�س��تخدم	به	وين�س��تون	ت�سري�س��ل	هذا	الأ�س��لوب	يف	خطاباته	يف	وقت	

احلرب.	

يختل��ف	ال�س��عر	الع��ربي	ع��ن	�س��عرنا،	حيث	مييزه	اأ�س��لوب	امل��وازاة	اأي	تك��رار	الفكرة	
ال��واردة	يف	�س��طر	م��ا	يف	�س��طر	اآخ��ر	بحي��ث	ي�سب��ح	ال�س��طر	الث��اين	وح��دة	واحدة	مع	
ال�س��طر	الأول.	نرى	ذلك	يف	عدد	23	:	19	على	�س��بيل	املثال.	يعك���س	هذا	الأ�س��لوب	
الكثري	من	الفتخار	والعتزاز	ويعطي	انطباًعا	بالرحابة	ووجود	مت�سع	من	الوقت	
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ك��ي	ت��رتك	الفك��رة	تاأث��رًيا	على	الق��ارئ.	كما	ميكن	هذا	الأ�س��لوب	ال�س��اعر	من	تناول	
اأك��ر	م��ن	وج��ه	للفكرة	التي	يقدمها	كما	يف	اإ�س��عياء	55	:	8.	

ُتفق��د	الكث��ري	م��ن	عنا���ر	ال�س��عر	الع��ربي	يف	الرتجم��ة.	مزم��ور	119	عل��ى	�س��بيل	
املث��ال	ه��و	ق�سي��دة	اأبجدية	تتكون	من	22	جزء	مت�س��اوي	يف	الطول	)ثمانية	اأعداد	
يف	الرتجمة(	يبداأ	كاًل	منها	بحرف	من	حروف	الأبجدية	العربية	الثنا	والع�رين.	

يتبع	مزمور	34	و	111	و	112	و	145	نف���س	الأ�س��لوب.	

يظه��ر	اأ�س��لوب	امل��وازاة	والق��رار	يف	ترجم��ة	�س��فر	املزام��ري	اإىل	اأي	لغ��ة	)كم��ا	يف	
مزمور	46	و	136(.	كما	ُي�س��تخدم	هذا	الأ�س��لوب	يف	كل	�س��فر	املزامري	كي	يعطينا	
كلم��ات	�س��عرية	ن�س��تخدمها	يف	�س��جودنا	الي��وم،	كلمات	قوية	ومنا�س��بة	ول	تن�س��ى	

اأب��دا	ًكم��ا	كان��ت	من��ذ	ثالث��ة	األف	�س��نة	عندما	ُكتب��ت	لأول	مرة	ت�س��بيًحا	هلل.	

أناشيد التسبيح:
عل��ى	الرغ��م	م��ن	اأن	كل	مزم��ور	ه��و	ق�سي��دة	�س��جود	هلل،	اإل	اأن	هن��اك	ثالث��ة	اأ�س��كال	

عامة	لهذه	الق�سائد:	اأنا�س��يد	ت�س��بيح	ومراثي	واأنا�س��يد	حمد	و�س��كر.	

مزم��ور	8	،	19	،	29	،	33	،	46	–	48	،	76	،	84	،	87	،	93	،	96	–	100	،	103	
– 106	،	113	–	114	،	117	،	122	،	135	–	136	،	145	–	150	ه��ي	اأنا�س��يد	

ت�س��بيح	ت�س��به	اإىل	ح��د	كب��ري	الرتاني��م	التي	نرتله��ا	اليوم.	

تب��داأ	اأنا�س��يد	الت�س��بيح	عام��ة	بدع��وة	اإىل	ت�س��بيح	اهلل.	ث��م	يتح��دث	م��ن	املزمور	بعد	
ذل��ك	ع��ن	الأ�س��باب	الداعية	اإىل	هذا	الت�س��بيح	وي�سف	عجائ��ب	اهلل	واأعماله	العظيمة	
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يف	اخلليق��ة	و/اأو	التاري��خ	)وخا�س��ة	خال�س��ه	ل�س��عبه(.	واأخ��رًيا	ينته��ي	ن�س��يد	
الت�س��بيح	بتك��رار	الدع��وة	الفتتاحي��ة	اأو	ب�س��الة	ق�سرية.	

ترك��ز	بع���س	اأنا�س��يد	الت�س��بيح	)مث��ل	46	،	48	،	76	،	84	،	87	،	122(	عل��ى	اأجم��اد	
املدين��ة	املقد�س��ة	�سهي��ون	اأو	اأور�س��ليم،	وتتح��دث	عنه��ا	نبوًي��ا	باعتباره��ا	م��كان	
�س��كنى	اهلل.	هناك	اأنا�س��يد	ت�س��بيح	اأخرى	)مثل	47	،	93	و	96	-	98(	ت�س��تخدم	لغة	

نبوي��ة	لالحتف��اء	ب�س��لطان	اهلل	املطلق	على	كل	العامل.	

مرايث عن املعاناة: 
هن��اك	جمموع��ة	كامل��ة	م��ن	املزام��ري	الت��ي	تخاط��ب	اهلل	ب�سورة	مبا���رة	ب��دًل	من	

احلدي��ث	عن	اأجم��اده	والعرتاف	بها.	

وه��ذه	املزام��ري	ه��ي	عب��ارة	ع��ن	مراث��ي	�س��عرية	تب��داأ	بالتو�س��ل	اإىل	اهلل.	ث��م	تنتق��ل	
بع��د	ذل��ك	اإم��ا	اإىل	رف��ع	�س��الة	لطلب	امل�س��اعدة	م��ن	اهلل	اأو	اإىل	التعبري	ع��ن	الثقة	يف	
اهلل.	ع��ادة	م��ا	ي�س��ف	م��ن	املزمور	حزن	ال�س��اجد	وحظ��ه	العاثر	يف	�س��ور	جمازية	
تنا�س��ب	ثقاف��ة	وحي��اة	تل��ك	الأيام	مثل	مياه	بئ��ر	عميقة	ل	قرار	لها	و�س��باك	املوت	

واحليوان��ات	املفرت�س��ة	والعظ��ام	املك�س��ورة	والقلب	الناب���س	بعنف	وهكذا.	

حتت��وي	بع���س	املراث��ي	)مث��ل	مزم��ور	7	،	12	،	26(	عل��ى	اعرتا�س��ات	م��ن	قب��ل	
الأبري��اء	�س��د	غي��اب	اهلل	الظاه��ري	اأو	ن�س��يانه	)مث��ل	9	–	10	،	22	،	44(.	وتع��رب	
املراث��ي	الأخ��رى	ع��ن	الثق��ة	يف	اهلل	يف	خ�س��م	امل�س��اكل	)مث��ل	3	،	5	،	42	–	43	،	

	.)130	،	63	، 	57	– 	55

تتك��ون	القلي��ل	م��ن	املراث��ي	م��ن	منا�س��دة	طويل��ة	هلل	كم��ا	يف	مزم��ور	4	،	11	،	16	،	
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23	،	62	،	121	،	125	،	131.	والعدي��د	منه��ا	ينته��ي	بالع��رتاف	ب�س��ماع	اهلل	لهذه	
املنا�س��دة	و�س��كر	هلل	على	ا�س��تجابته	)كما	يف	6	،	22	،	96	،	140(.	

تع��رب	بع���س	املراثي	يف	الأ�سا���س	ع��ن	رغبة	جماعية	يف	و�س��ط	كارثة	قومية	)مثل	
12	،	44	،	60	،	74	،	79	،	80	،	83	،	85	،	106	،	123	،	129	،	137(	وترتج��ى	

اهلل	كي	يخل�س	�س��عبه	وي�ستعيده.	

لك��ن	معظمه��ا	يع��رب	ع��ن	ح��زن	�س��خ�سي	فيم��ا	يتعل��ق	مب�س��اكل	امل��وت	وال�سطهاد	
وال�س��بي	وال�س��يخوخة	واملر�س	والفرتاء	وهكذا.	مزامري	مثل	3	،	5	–	7	،	13	،	17	
	–	63	،	59	،	57	–	54	،	51	،	43	–	42	،	38	،	35	،	31	،	28	،	26	،	25	،	22	،
64	،	69	–	71	،	77	،	86	،	102	،	120	،	130	،	140	–	143	ُكتب��ت	لتع��رب	ع��ن	

احتياج��ات	�س��خ�سية	عل��ى	الرغم	من	اأن	اإن�س��ادها	كان	جماعًيا	يف	الغالب.	

ترانيم الشكر والحمد: 
عل��ى	الرغ��م	م��ن	اأن	بع���س	املراث��ي	تنتهي	بالتعبري	ع��ن	المتنان	هلل،	اإل	اأن	ال�س��كر	
واحلم��د	ه��و	الفك��رة	الأ�سا�س��ية	يف	بع���س	املزام��ري	مث��ل	18	،	21	،	30	،	33	،	34	،	

	.144	،	138	،	129	،	124	،	118	،	116	،	92	،	68	–	65	،	40

��ا	عن	�س��كر	جماع��ي	من	اأج��ل	ح�ساد	موف��ق	اأو	من	 تع��رب	بع���س	ه��ذه	املزام��ري	اأي�سً
اأج��ل	اخلال���س	م��ن	خط��ر	قومي،	بينم��ا	يعرب	البع�س	الآخر	عن	�س��كر	ف��ردي	هلل	من	

اأجل	ا�س��تجابة	�سخ�سية.	

لي�س��ت	ه��ذه	تق�س��يمات	ثابت��ة	للمزام��ري،	حي��ث	تنتق��ل	بع���س	املزامري	من	�س��كل	اإىل	
اآخر.	على	�س��بيل	املثال	يبداأ	مزمور	89	برتنيمة	�س��كر	ثم	ينتقل	اإىل	ق�سيدة	نبوية	
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طويلة	واأخرًيا	ينتهي	مبرثاة.	اأما	مزمور	119	فهو	ق�سيدة	مدح	لل���ريعة	ومرثاة	
فردية.	بع�س	املراثي	كذلك	ت�سبقها	�سالة	)27	،	31(	اأو	يتبعها	�سكر	)28	و	57(.

املزامري النبوية: 
يو�س��ح	1	اأخب��ار	25	:	1 – 3	اأن	املو�س��يقى	النبوي��ة	والت�س��بيح	النب��وي	وال�س��كر	
النبوي	واإن�س��اد	املزامري	النبوية	كانت	جميعها	جزء	ل	يتجزاأ	من	العبادة	يف	عهد	

امللك	داود.	

حتت��وي	بع���س	املزام��ري	عل��ى	اأق��وال	نبوي��ة،	بينم��ا	بع�سه��ا	الآخ��ر	ه��و	عب��ارة	ع��ن	
نب��وات	مطول��ة	ُتن�س��د	عل��ى	اأنغ��ام	املو�س��يقى	مثل	مزم��ور	2	،	50	،	75	،	81	–	82	،	
85	،	95	،	110.	م��ن	املحتم��ل	اأن	تك��ون	ه��ذه	املزام��ري	نب��وات	نزل��ت	اأثن��اء	خدم��ة	
اأح��د	الأنبي��اء	يف	الهي��كل	ثم	ا�س��ُتخدمت	بعد	ذلك	يف	ال�س��جود	ب�س��ورة	منتظمة.	

مزامري	الت�س��بيح	التي	متتدح	املدينة	املقد�س��ة	اأو	التي	ت�س��بح	�س��لطان	اهلل	و�سيادته	
ه��ي	مزام��ري	نبوي��ة	لأنه��ا	تتطل��ع	اإىل	وقت	م�س��تقبلي	اأو	اإىل	ما	اأ�سبح	ُيعرف	با�س��م	

"الع�ر	امل�سياوي".	

لك��ن	اأك��ر	املزام��ري	النبوي��ة	اأهمي��ة	ه��ي	املزام��ري	امللكي��ة	املوزع��ة	عل��ى	الأق�س��ام	
اخلم�س��ة	لل�س��فر.	وه��ي	تت�سمن:	

اأقوال	موجهة	للملك	)2	،	10(. 	•
�سلوات	من	اأجل	امللك	)20	،	61	،	72(.	 	•

�سكر	للملك	)21(. 	•
�سلوات	مرفوعة	من	قبل	امللك	)18	،	28	،	63	،	101(.	 	•

ن�سيد	املوكب	امللكي	)132(.	 	•
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اأغنية	للملك	)144(.	 	•
اأغنية	زفاف	ملكي	)45(. 	•

م��ن	ناحي��ة	تتن��اول	ه��ذه	املزام��ري	مل��ك	م��ن	مل��وك	اإ���رائيل	اأو	يه��وذا	يف	ع���ر	
املل��وك.	وم��ن	املحتم��ل	اأن	تك��ون	مزامري	7	،	72	و	110	اأنا�س��يد	ُو�سعت	كي	ُتغنى	
يف	حف��الت	التتوي��ج.	لكنه��ا	ت�س��ري	يف	نف���س	الوق��ت	اإىل	اأك��ر	من	�س��خ�س	امللك	يف	
ذل��ك	الوق��ت،	حي��ث	تعلن	اأن	امللك	ه��و	ابن	اهلل	واأن	ملكه	هو	ملك	ل	ينتهي	ممتد	اإىل	

اأقا�س��ي	الأر���س،	واأنه	�سيوؤ�س���س	�س��الم	دائم	وعدل	دائم	و�س��يخل�س	�س��عبه.	

الإن�س��اد	املنتظ��م	له��ذه	املزام��ري	اأبق��ى	الرجاء	حًي��ا	فيما	يتعلق	بوع��ود	اهلل	لداود	–	
وه��و	مو�س��وع	نتناول��ه	يف	كتاب��ي	"اخلال���س	بالنعمة"	و	"معرفة	الب��ن".	وحقيقة	
ا�س��تمرار	ال�س��عب	يف	اإن�س��ادها	لف��رتة	طويل��ة	بع��د	زوال	امللكية	تو�سح	اأن	اإ���رائيل	

كان	لزال	يتطل��ع	اإىل	جم��يء	املل��ك	اأو	امل�س��يا	الذي	�س��يحقق	هذه	النبوات.	
ل	ُيذكر	امل�س��يا	بال�س��م	يف	هذه	املزامري.	لكن	اليهود	اأمنوا	اأنها	تتحدث	عنه.	كما	

كان	ُكتاب	العهد	اجلديد	مقتنعن	اأنها	تنطبق	على	ي�سوع	الذي	هو	امل�سيا.

تتح��دث	مزام��ري	مث��ل	2	،	72	و	110	ع��ن	امللك	/	الكاه��ن	/	القا�سي	املثايل	الذي	
مل	يتحقق	اأبًدا	يف	�سخ�س	اأي	ملك	فعلي	لإ�رائيل	اأو	يهوذا.	هناك	م�سيا	واحد	فقط	
يجمع	بن	هذه	الأدوار	جميًعا	يف	ملك	عاملي	لل�س��الم	والعدل	اللذين	يتنباأ	عنهما	

هذا	ال�سعر.

هن��اك	مزام��ري	نبوي��ة	اأخ��رى	ت�س��ور	الأمل	الب���ري	ب�س��ورة	تب��دو	مبالغ��ة	بالن�س��بة	
لتجاربه��م	العادي��ة،	لكنه��ا	و�س��ف	دقيق	لآلم	امل�س��يح	الفعلية.	
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اخت��ار	ال�س��عراء	النبوي��ن	بوحي	من	اهلل	كلم��ات	لها	دللت	هامة	وعظيمة.	مزمور	
22	ال��ذي	اقتب�س��ه	ي�س��وع	عل��ى	ال�سلي��ب	يف	مت��ى	27	:	46	هو	اأك��ر	الأمثلة	الالفتة	
للنظر:	نرى	عدد	16	من	هذا	املزمور	يف	يوحنا	20	:	25	وعدد	18	يف	مرق�س	15	
:	24.	مزم��ور	69	:	21	ه��و	مث��ال	اآخ��ر،	حيث	يرد	هذا	العدد	يف	متى	27	:	34	،	48.	

يو�س��ح	ُكت��اب	العه��د	اجلدي��د	اأن	الكث��ري	م��ن	املزام��ري	اإمن��ا	ت�س��ري	نبوًي��ا	اإىل	ي�س��وع.	
على	�س��بيل	املثال:	

مزمور	2	:	7	)اأعمال	13	:	33(.	 	•
مزمور	8	:	6	)عربانين	2	:	6	-	10(.	 	•

مزمور	16	:	10	)اأعمال	2	:	27	و	13	:	35(.	 	•
مزمور	22	:	8	)متى	27	:	43(.	 	•

مزمور	40	:	7	-	8	)عربانين	10	:	7(.	 	•
مزمور	41	:	9	)يوحنا	13	:	18(.	 	•
مزمور	45	:	6	)عربانين	1	:	8(.	 	•
مزمور	69	:	9	)يوحنا	2	:	17(.	 	•

مزمور	110	:	4	)عربانين	7	:	17(.	 	•
مزمور	118	:	22	)متى	21	:	42(.	 	•
مزمور	118	:	26	)متى	21	:	9(.	 	•

يعتقد	بع�س	دار�س��ي	الكتاب	املقد���س	اأن	هناك	مزامري	اأخرى	ت�س��ري	اإىل	ي�سوع	غري	
املزامري	امللكية،	حيث	يقولون	اإن	مزامري	مثل	8	،	16	،	22	،	35	،	40	،	41	،	68	
،	69	،	97	،	102	،	118	،	119	عل��ى	�س��بيل	املث��ال	ت�س��ري	اإىل	امل�س��يح	بطريق��ة	م��ا.	
كم��ا	يقول��ون	اإن	كل	املزام��ري	الت��ي	تتح��دث	عن	املدينة	املقد�س��ة	وعن	�س��لطان	اهلل	

اإمنا	تنطبق	على	فكر	امل�س��يح	واإر�ساليته.	
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نقاط إشكالية: 
يبته��ج	العدي��د	م��ن	املوؤمن��ن	باأجزاء	كبرية	من	�س��فر	املزامري	لكنه��م	يبتعدون	عن	
اأج��زاء	اأخ��رى	من��ه.	على	�س��بيل	املثال	يفهم	هوؤلء	الأع��داد	1 –	18	و	23	–	24	من	

مزمور	139	لكنهم	ينده�سون	من	الأعداد	19	–	22.	

يبدو	اأن	هناك	م�سكلتن	اأ�سا�سيتن	يف	�سفر	املزامري	وهما:	
التربير	الذاتي.	 	•

امليل	اإىل	املطالبة	بانتقام	مريع.	 	•

ل	ميكنن��ا	اأن	نتجاه��ل	ه��ذه	الأج��زاء	ال�سعب��ة	لأنه��ا	ج��زء	م��ن	كلم��ة	اهلل	مثلها	مثل	
الأجزاء	التي	ل	ت�س��بب	م�س��كلة	لأي	�س��خ�س.	كما	ل	ميكننا	اأن	نف���رها	مبجرد	قول	
اإن	كاتبها	مل	يكن	يعرف	عن	ي�س��وع.	لقد	كان	ُكتاب	املزامري	ميتلكون	���ريعة	اهلل	
وكانوا	يعلمون	اأنه	ما	من	اأحد	كامل	طبًقا	ملقايي���س	اهلل،	واأن	عليهم	اأن	يت�رفوا	
مبحبة	جتاه	الآخرين	حتى	لو	كانوا	اأعداء	لهم،	واأن	ال�ريعة	ت�سع	حدوًدا	�سارمة	

فيما	يتعلق	بالنتقام.	

التربير الذايت  •
علين��ا	اأن	نفه��م	اأن	حدي��ث	ُكت��اب	املزام��ري	ع��ن	بره��م	ه��و	حدي��ث	مق��ارن	ولي���س	
حديًثا	مطلًقا.	لقد	قارنوا	اأنف�س��هم	مبن	حولهم	من	اأ�س��خا�س	ولي���س	باهلل،	مدركن	
الف��رق	الأ�سا�س��ي	ب��ن	الأ�س��خا�س	الذي��ن	يحاول��ون	حتقي��ق	���ريعة	اهلل	وم�س��يئته	

والأ�س��خا�س	الذي��ن	يتجاهل��ون	���ريعته	وم�س��يئته.	

ا	خلطيتهم	ال�س��خ�سية	عندما	قارنوا	اأنف�س��هم	مبقايي���س	 لكنهم	كانوا	مدركن	اأي�سً
اهلل.	ن��رى	ذل��ك	بو�س��وح	يف	ال�س��بعة	املزام��ري	املتعلق��ة	بالتوب��ة	وه��ي	6	،	32	،	51	
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،	102	،	130	،	143.	ن��رى	يف	ه��ذه	املزام��ري	تعب��رًيا	ع��ن	توب��ة	عميق��ة	اإىل	جان��ب	
احلديث	عن	التربير	الذاتي	بنف�س	القدر	الذي	نراه	يف	موؤمني	الع�ر	احلديث	الذين	

ينظرون	اإىل	العامل	يف	رعب	واإىل	اهلل	بخ�س��ية.	

��ا	اإىل	فه��م	اأن	ه��وؤلء	الُكت��اب	كان��وا	غالًب��ا	م��ا	يتحدث��ون	ع��ن	اأنف�س��هم	 نحت��اج	اأي�سً
باعتباره��م	"مدع��وون	غا�سب��ن"	ي�سع��ون	ق�سيته��م	اأمام	اهلل	باعتب��اره	القا�سي.	

رمب��ا	تنف��ر	اآذانن��ا	م��ن	نربة	حديثه��م	لكن	وجهة	نظره��م	�سحيحة.	

االنتقام   •
العديد	من	املزامري	تلعن	الأ�رار	وتدعو	عليهم	بالنتقام.	يدين	بع�س	امل�سيحين	
مثل	هذه	املزامري	ويدعون	اأنها	"غري	م�سيحية".	لكن	علينا	اأن	ندرك	اأن	ُكتاب	هذه	
املزامري	كانوا	يعلمون	اأن	اهلل	هو	كلي	القدا�س��ة	ول	ي�س��تطيع	اأن	ينظر	اإىل	ال���ر	اأو	
يت�س��اهل	م��ع	املمار�س��ات	اخلاطئ��ة.	وقد	كانت	مطالبته��م	بالنتقام	موؤ�س�س��ة	على	
فهمه��م	ل�س��م	اهلل	وطبيعت��ه.	وكان	فكرهم	�سحيًحا	فيم��ا	يتعلق	بحقيقة	اأن	طبيعة	

اهلل	تطال��ب	بعقاب	فعال	للخطية.	

مل	يطل��ب	ُكت��اب	املزام��ري	م��ن	اهلل	اأن	ي�س��حق	الأ���رار	لأنهم	كانوا	م�س��در	م�سايقة	
لهم	بل	لأنهم	كانوا	يعلمون	اأن	اهلل	يعمل	وفًقا	لالت�س��اق	الذاتي	لطبيعته	املقد�س��ة.	
نتن��اول	ه��ذه	النقط��ة	بالتف�سيل	يف	كتابي	"معرفة	الآب"	و"اخلال�س	بالنعمة".	

��ا	اأن	نفه��م	اأن	ُكت��اب	املزام��ري	كان��وا	واقعي��ن	فيم��ا	يتعل��ق	بحقيق��ة	اأن	 علين��ا	اأي�سً
البار	ل	ميكن	اأن	ينت�ر	دون	التخل�س	من	ال�ر	ودون	توقيع	العقاب	الفعال	على	
م��ا	ه��و	خاط��ئ.	ل��و	اأنن��ا	ل	جن��د	يف	م�س��كلة	يف	اأن	ن�سل��ي	قائل��ن	"لي��اأت	ملكوتك"،	
ا	األ	جند	م�س��كلة	يف	اأن	نن�س��د	املزمور	الذي	يو�سح	معنى	�سالتنا	على	 علينا	اأي�سً
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امل�ستوى	العملي.	اإن	الكثري	من	هذه	الأجزاء	التي	تبدو	�سعبة	اإمنا	ت�سري	يف	الواقع	
اإىل	�س��فر	الروؤيا	ب�سورة	نبوية.	

السجود وسفر املزامري: 
قلن��ا	فيم��ا	�س��بق	اإن	�س��فر	املزام��ري	هو	مبثاب��ة	"كتاب	تراني��م"	العهد	الق��دمي.	ميتلئ	
هذا	ال�س��فر	بالرتانيم	الروحية	التي	ا�س��تخدمها	�س��عب	اهلل	يف	ت�س��بيحهم	و�سجودهم	

و�س��كرهم	على	مدار	األف	عام.	

كان	الت�س��بيح	والرق���س	جزاأي��ن	م��ن	كل	الحتف��الت	العظيم��ة	ب�س��خ�س	يه��وه	كما	
نرى	يف	ق�ساة	21	:	19	– 21	و2	�سموئيل	6	:	5	–	16.	كما	ي�س��جل	عامو���س	5	:	

23	اأن��ه	حت��ى	الذبائح	كانت	ُتقدم	من	خالل	الت�س��بيح.	

راأين��ا	كذل��ك	اأن	العدي��د	م��ن	املزامري	حتتوي	يف	عناوينها	على	تعليمات	مو�س��يقية	
و�س��عائرية.	كانت	تلك	الكلمة	الغام�سة	"�س��الة"	ت�سبط	الطريقة	التي	ُي�س��تخدم	بها	
املزمور	يف	العبادة	العامة.	ل	اأحد	يعرف	معنى	هذه	الكلمة	كما	وردت	يف	مزمور	
66	:	4	،	7	،	15	و	68	:	7	،	19	،	32	و	89	:	4	،	37	،	45	،	48	و	104	:	3	،	5	،	8	

عل��ى	�س��بيل	املث��ال.	

يق��ول	البع���س	اإنه��ا	كان��ت	حت���س	اجلم��ع	عل��ى	الت�س��بيح	ب�س��وت	اأعلي،	بينم��ا	يقول	
البع���س	الآخ��ر	اإنها	كانت	ت�س��ري	اإليه��م	بالتوقف	عن	الت�س��بيح	للحظة	ريثما	يعزف	
املو�س��يقيون	النغم��ة	املع��اداة	للمزم��ور.	ي�س��ري	مزم��ور	20	،	26	،	27	،	66	،	81	،	
107	،	116	،	134	،	135	ب�س��ورة	وا�سح��ة	اإىل	العب��ادة	العام��ة.	وم��ن	الوا�سح	اأن	
ه��ذه	املزام��ري	بالإ�ساف��ة	اإىل	مزام��ري	48	،	65	،	95	،	96	،	118	كان��ت	ُتن�س��د	يف	
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قاعات	الهيكل،	واأنه	من	ال�سهل	جًدا	اأن	ين�سد	العابدون	مزامري	84	و	120	–	134	
وه��م	يف	طريقه��م	اإىل	اجتماعات	الهيكل.	

��ا	اأن	بع���س	املزام��ري	مث��ل	125	و	128	و	129	مت	تعديله��ا	 وم��ن	الوا�س��ح	اأي�سً
بحي��ث	تنا�س��ب	العب��ادة	العامة	وذلك	عن	طريق	اإ�سافة	ال��ربكات	لها،	بينما	اأ�سبح	
ا�ستخدام	البع�س	الآخر	مقت�ًرا	على	منا�سبات	خا�سة	مثل	مزمور	92	الذي	كان	

ُين�س��د	يوم	ال�س��بت	ومزمور	30	الذي	كان	ُين�س��د	يف	عيد	التكري���س.	

قيمة املزامري: 
كان��ت	املزام��ري	هي	"اأداة"	اأ�سا�س��ية	لل�س��جود	بالن�س��بة	ل�س��عب	اهلل	يف	العه��د	القدمي.	
اأوح��ي	اهلل	لبع���س	الأ�س��خا�س	بكتاب��ة	كلم��ات	�س��اعدت	اأولده	عل��ى	الق��رتاب	منه	

مهم��ا	كان	الظ��رف	ال��ذي	مي��رون	ب��ه.	

كان	ي�س��وع	ين�س��د	املزام��ري	وي�س��تخدمها.	كم��ا	اأن�س��دها	وا�س��تخدمها	تالمي��ذه	
والر�س��ول	بول���س	والر�س��ل	واأع�س��اء	الكني�س��ة	الأويل.	وجن��د	اأن	بع���س	ترنيم��ات	
الت�س��بيح	العظيم��ة	يف	العه��د	اجلدي��د	اإمن��ا	ُكتب��ت	باأ�س��لوب	املزام��ري	مث��ل	لوق��ا	1	–	

	.32	– –	79	و	2	:	29	 	68	،	55	– 	46

األهم��ت	املزام��ري	الر�س��ل	عندم��ا	واجه��وا	ال�سطه��اد	وكان��ت	ج��زًءا	ل	يتج��زاأ	م��ن	
ر�س��التهم.	ن��رى	ذل��ك	عل��ى	�س��بيل	املث��ال	يف	اأعم��ال	2	:	25	–	28	و	4	:	25	–	26	و	
13	:	33.	كم��ا	ا�س��تخدمت	الكني�س��ة	الأوىل	املزام��ري	ك��ي	توؤ�س���س	مب��ادئ	اإمياني��ة	
اأ�سا�س��ية	ع��ن	ي�س��وع	كم��ا	ن��رى	يف	عرباني��ن	1	:	6	،	10	–	13	و	2	:	6	–	8	و	5	:	6	

و	10	:	5	–	7.	
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طب��ق	امل�س��يحيون	عل��ى	م��دار	الع�س��ور	املزامري	وف���روها	يف	�س��وء	ال�سليب.	كما	
ا�س��تخدموها	يف	العبادة	العامة	وال�س��خ�سية.	ولزالت	بع�س	الكنائ���س	حتى	اليوم	

تق��راأ	اأو	تن�س��د	مزم��وًرا	واحًدا	على	الأق��ل	يف	عبادتها	العامة	يف	كل	خدمة.	

اإن	اأنا�س��يد	الت�س��بيح	واحلم��د	واملراث��ي	ه��ذه	والت��ي	تع��ود	اإىل	اأك��ر	م��ن	3000	عام	
تب��دو	منا�س��بة	للجمي��ع	يف	كل	م��كان	حي��ث	تعرب	عن	التوجه	ال��ذي	يجب	اأن	يتحلى	

به	كل	�س��اجد	نحو	اهلل.

لك��ن	املزام��ري	لها	معنى	اأعمق	بالن�س��بة	للم�س��يحين	املوؤمنن	لأننا	ن�س��تطيع	الآن	
اأن	ن�س��تخدمها	لت�س��بيح	اهلل	و�س��كره	على	اإعالنه	الكامل	عن	ذاته	يف	�سخ�س	ي�سوع	
وعل��ى	اخلال���س	ال��ذي	قدمه	لنا	يف	امل�س��يح	وعلى	م�س��حة	الروح	الت��ي	باركنا	بها.	
لقد	حتققت	كل	الآمال	التي	كان	يتغنى	بها	�سعب	اإ�رائيل	يف	عبادتهم	يف	الهيكل	

لأن	امل�س��يح	ق��د	ج��اء	ومل��ك	ونح��ن	مدعوون	اإىل	ال�س��جود	له.
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تو�س��ح	الب�س��ائر	الأرب��ع	اأن	ي�س��وع	وتالمي��ذه	ا�س��تمروا	يف	اإتب��اع	من��ط	العب��ادة	يف	
العهد	القدمي،	حيث	حفظوا	ال�سبت	واحتفلوا	بالأعياد	واأن�سدوا	املزامري	و�سجدوا	يف	

هيكل	اأور�س��ليم	ويف	املجامع	املحلية.	

ي�س��جل	متى	4	:	23	و	9	:	35	ومرق���س	1	:	21	اأن	ي�س��وع	علم	يف	كل	جمامع	مدن	
وقرى	املنطقة.	

يفتت��ح	لوق��ا	ب�س��ارته	ويختتمه��ا	يف	الهي��كل	)1	:	5	و	24	:	5	-	53(	ويو�سح	كيف	
اأن	اهلل	اأعل��ن	كلمت��ه	وم�س��يئته	يف	ه��ذا	امل��كان	عندما	مت	تكري���س	ي�س��وع	)2	:	22	-	
38(	ويوؤك��د	عل��ى	م�س��اركة	ي�س��وع	يف	عب��ادة	املجام��ع	والهي��كل	)4	:	1	–	38	،	44	

و	6	:	6	و	13	:	10	و	20	:	1(.	

يوؤ�س���س	يوحن��ا	كل	ب�س��ارته	ح��ول	الأعي��اد	اليهودي��ة،	مق�س��ًما	حي��اة	ي�س��وع	اإىل	
مراح��ل.	وبع��د	اأن	ي�س��ف	الأ�س��بوع	الأول	م��ن	خدم��ة	ي�س��وع،	يعل��ق	عل��ى	الأح��داث	
املرتبط��ة	بالف�س��ح	)2	:	13	–	4	:	54(	وبعي��د	اآخ��ر	غ��ري	حم��دد	رمب��ا	يكون	الفورمي	
)5	:	1	-	47(	وف�س��ح	ث��اٍن	)6	:	1	-	71(	وعي��د	املظ��ال	)7	:	1	–	10	:	21(	وعي��د	
التكري���س	)10	:	22	–	11	:	57(	وف�س��ح	ثال��ث	)13	:	1	–	19	:	4(.	راأين��ا	يف	
كتاب "معرفة	البن"	اأن	ب�س��ارة	يوحنا	تبذل	جمهوًدا	كبرًيا	يف	احلديث	عن	ي�س��وع	

باعتب��اره	تتمي��م	ل��كل	هذه	الأعي��اد	الهامة؟	

السجود يف العهد الجديد

الجزء الخامس
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ي�س��جل	�س��فر	الأعم��ال	2	:	46	و	3	:	1	،	8	و	5	:	12	،	21	اأن	املوؤمن��ن	الأوائ��ل	
ا�ستمروا	يف	العبادة	يف	املجامع	حتى	بعد	يوم	اخلم�سن.	كما	ت�سف	الإ�سحاحات	
الأوىل	م��ن	ال�س��فر	كي��ف	اأن	املوؤمنن	اجلدد	كانوا	يندجم��ون	مًعا	يف	جماعة	تتميز	

ب�:
العبادة	يف	الهيكل.	 	•

العطاء	ال�سخي	)نتناول	هذه	النقطة	يف	اجلزء	ال�سابع(. 	•
تناول	الطعام	يف	بيوت	بع�سهم	البع�س.	 	•

ويو�س��ح	اأعم��ال	2	:	42	–	47	اأن	عبادته��م	كان��ت	تتمح��ور	حول	ال�سالة	اجلماعية	
وك���ر	اخلب��ز.	�س��اعدت	مث��ل	ه��ذه	املمار�س��ات	املوؤمن��ن	الأوائل	على	الحت��اد	مًعا	
وعلى	اإدراك	وحدانيتهم	الأ�سا�س��ية	مع	امل�س��يح	–	نتناول	هذا	املو�سوع	يف	كتاب	

"املجد	يف	الكني�سة".	

ميكنن��ا	اأن	ن��رى	الرتكي��ز	عل��ى	ال�س��الة	اجلماعية	يف	كل	�س��فر	الأعمال.	على	�س��بيل	
املث��ال	1	:	14	–	15	و	2	:	42	و	3	:	1	و	4	:	24	– 25	و	6	:	6	و	12	:	12	و	13	
:	1	–	2	)نتن��اول	مو�س��وع	ال�س��الة	اجلماعي��ة	يف	كت��اب	"ال�س��الة	الفعال��ة"(.	اأم��ا	
فيم��ا	يتعل��ق	بك���ر	اخلب��ز،	فال	يخربنا	�س��فر	الأعم��ال	كيف	كان	املوؤمن��ون	يفعلون	
هذا	ول	اإن	كان	هذا	احتفاًل	ب�	"ع�س��اء	الرب"	اأم	ل.	لكن	مما	ل	�س��ك	فيه	اأنهم	كانوا	
يك�رون	اخلبز	كل	يوم	واأن	ك�ر	اخلبز	كان	مرتبًطا	بح�سورهم	للعبادة	وال�سجود	

الهي��كل.	 يف	

لك��ن	مب��رور	الوق��ت	منت	عداوة	قا�س��ية	من	قب��ل	اليهود	جتاه	التالمي��ذ	مما	اأدى	اإىل	
حتمية	الف�سل	بن	الكني�سة	الأوىل	واليهودية	الر�سمية.	وكان	معنى	ذلك	اأن	تطور	
الكني�س��ة	اأ�س��كال	جديدة	من	ال�س��جود	مل	تكن	قائمة	على	الطقو���س	اليهودية	اأو	على	

ال�سبت	اأو	على	الهيكل.	
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السجود يف الكنيسة األوىل: 
عل��ى	الرغ��م	م��ن	اأن	�س��فر	الأعم��ال	2	:	46	ياأت��ي	عل��ى	ذك��ر	اخلدم��ات	والعب��ادة	
اليومي��ة،	اإل	اأن	اأعم��ال	20	:	7	ي��دل	عل��ى	اأن	ي��وم	ال��رب	)اأي	ي��وم	الأح��د	اأول	اأي��ام	
الأ�س��بوع	ال��ذي	ق��ام	في��ه	الرب(	حل	حمل	يوم	ال�س��بت	)اآخر	اأيام	الأ�س��بوع	وهو	يوم	

الراح��ة	بع��د	انته��اء	اخلل��ق(	كي��وم	خا���س	للعبادة	وال�س��جود.

ل	يذك��ر	العه��د	اجلدي��د	اأي	خدمات	خا�سة	لإحي��اء	ذكرى	ميالد	اأو	قيامة	اأو	�سعود	
ال�س��يد	امل�س��يح	اأو	لالحتفال	بنزول	الروح	القد���س	يوم	اخلم�س��ن.	لكن	–	وكما	نوؤكد	
يف	كت��اب	"معرف��ة	الب��ن" –	كان��ت	الكني�س��ة	الأوىل	تركز	ب�س��ورة	كاملة	على	تذكر	

موت	الرب	من	خالل	ع�ساء	الرب.	

م��ن	الوا�س��ح	اأن	املوؤمن��ن	الأوائ��ل	–	بع��د	انف�س��ال	الكني�س��ة	عن	اليهودي��ة	–	كانوا	
يقدمون	ال�سجود	هلل	يف	بيوت	بع�سهم	البع�س	اأو	يف	الهواء	الطلق.	وكانت	خدماتهم	
الر�س��مية	تتميز	بالب�س��اطة	وتتكون	ب�سورة	اأ�سا�س��ية	من	الت�س��بيح	وال�سالة	وقراءة	

اأ�سفار	العهد	القدمي	وال�ستماع	اإىل	توجيهات	تتعلق	بالإميان.	

املزامري والتسابيح واألغاين الروحية   o
يحث	الر�س��ول	بول���س	املوؤمنن	يف	اأف�س���س	5	:	19	على	اأن	يكلموا	بع�سهم	البع�س	
ب���	"مزام��ري	وت�س��ابيح	واأغاين	روحية".	ي�س��ري	بول���س	هن��ا	اإىل	مزامري	العه��د	القدمي.	

لكنن��ا	ل	نع��رف	الف��رق	ب��ن	الت�س��ابيح	والأغ��اين	الروحية.	

رمبا	تكون	"الت�س��ابيح"	هي	اأنا�س��يد	معروفة	ومعرتًفا	بها	ُتن�س��د	ب�سورة	جماعية،	
بينم��ا "الأغ��اين	الروحية"	هي	اأنا�س��يد	تلقائية	نبوية	موحي	بها	من	الروح	وُتن�س��د	
ا	اأن	الت�س��ابيح	كانت	ُتن�س��د	جماعًيا	بالأل�سنة.	 ب�سورة	فردية.	ومن	املمكن	اأي�سً
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تو�سح	1	كورنثو���س	14	:	26	اأن	الغناء	كان	جزًءا	اأ�سا�س��ًيا	من	العبادة	املنتظمة	
للكني�س��ة	رمب��ا	�س��رًيا	عل��ى	املمار�س��ات	املعت��ادة	يف	املجام��ع	اليهودي��ة.	نعل��ق	
يف	كت��اب	"معرف��ة	الب��ن"	عل��ى	فيلب��ي	2	:	6	–	11	وكولو�س��ي	1	:	15	–	20	و1	
تيموثاو�س	3	:	16،	مو�سحن	اأن	معظم	دار�سي	الكتاب	املقد�س	يعتقدون	اأن	هذه	
الأجزاء	الكتابية	هي	مقتطفات	من	ت�سابيح	م�سيحية	قدمية	متجد	امل�سيح	وتكرمه.	
ا	اأن	تكون	اأف�س�س	5	:	14	مقطًعا	من	ترنيمة	م�سيحية	قدمية	حتث	 من	املحتمل	اأي�سً

املوؤمن��ن	على	العمل.	

خدمة الكلمة   o
عل��ى	الرغ��م	م��ن	اأن	ر�س��ائل	بول���س	ُكتب��ت	يف	الأ�سا���س	اإىل	موؤمن��ن	"م��ن	الأمم" 
ولي�س��وا	بيه��ود،	اإل	اأنه��ا	حتت��وي	عل��ى	العدي��د	م��ن	الإ�س��ارات	اإىل	الأ�س��فار	اليهودية	
املقد�س��ة	اأي	العه��د	الق��دمي.	ولذل��ك	يبدو	من	املنطقي	اأن	ن�س��تنتج	اأن	قراءة	الأ�س��فار	
املقد�سة	)والتي	كانت	وقتها	عبارة	عن	العهد	القدمي	فقط(	كانت	جزًءا	اأ�سا�سًيا	من	
العبادة	يف	الكني�س��ة	الأويل.	يف	الواقع	يوجه	بول���س	تيموثاو���س	يف	1	تيموثاو���س	
4	:	13	اإىل	الهتمام	بالقراءة	العامة	لالأ�س��فار	املقد�س��ة	وكذلك	بالتعليم	والوعظ.	
يف	مرحلة	ما	من	تاريخ	الكني�س��ة،	بداأ	قادة	الكني�س��ة	يف	قراءة	الر�س��ائل	والب�س��ائر	
والت��ي	اأ�سبح��ت	تك��ون	العه��د	اجلدي��د	ق��راءة	عام��ة	عل��ى	امل��الأ.	يطل��ب	بول���س	يف	1	
ت�س��الونيكي	5	:	27	اأن	ُتق��راأ	ر�س��ائله	عل��ى	امل��الأ	يف	الكنائ���س	الت��ي	يخاطبها.	ويف	
كولو�سي	4	:	16	يحث	هذه	الكنائ�س	على	تبادل	ر�سائله	ورمبا	قراءتها	على	املالأ	

ا.	 اأي�سً

تو�س��ح	2	ت�س��الونيكي	2	:	15	اأن	بول���س	كان	يتوق��ع	م��ن	املوؤمن��ن	اأن	يتم�س��كوا	
بالتعاليم	التي	اأخذوها	من	الر�س��ل	�س��واء	�س��فاًها	اأو	كتابًة.	وتو�سح	1	تيموثاو���س	
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5	:	18	اأن	بول���س	رمب��ا	كان	ي�س��ري	بكلم��ة	"الكت��اب"	اإىل	اأق��وال	ي�س��وع	الت��ي	�س��جلها	
لوقا.	

��ا	م��ن	اأح��داث	حي��اة	ي�س��وع	وتعاليمه	كان��ت	ُتقراأ	على	امل��الأ	اأثناء	 يب��دو	اإًذا	اأن	بع�سً
اخلدم��ات	الكن�س��ية.	ولب��د	كذل��ك	م��ن	وج��ود	عن���ر	التعلي��م	والإر�س��اد	يف	عب��ادة	

الكني�س��ة	الأوىل.	

كان��ت	ق��راءة	الأ�س��فار	املقد�س��ة	مرتبطة	مبمار�س��ة	تف�س��ري	الكلمة	من	خ��الل	الوعظ	
والتعلي��م	يف	اجتماع��ات	العب��ادة	العام��ة	كم��ا	ن��رى	يف	اأعم��ال	5	:	42	و	15	:	35	
��ا	مث��ل	اأعم��ال	20	:	7	–	11	تو�س��ح	 و	20	:	7.	لك��ن	وعل��ى	الرغ��م	م��ن	اأن	ن�سو�سً
اأن	التعليم	لأوقات	طويلة	كان	جزًءا	من	عبادة	الكني�س��ة،	اإل	اأننا	نفهم	من	ر�س��ائل	
بول���س	اأن	ج��زًءا	م��ن	ه��ذا	التعلي��م	كان	ُيعط��ى	يف	�س��ورة	ت�ريح��ات	عقائدي��ة	
وجي��زة	يحفظه��ا	ويعلنه��ا	املوؤمنون	مًعا.	وميكننا	اأن	ن�س��ميها "بيان��ات	اعرتافيه" 

اإمياني��ة". "ت�ريح��ات	 اأو	

كان��ت	ه��ذه	ه��ي	الطريق��ة	الأ�سا�س��ية	الت��ي	علم��ت	به��ا	الكنائ���س	التقليدي��ة	الإميان	
عل��ى	م��دار	الع�س��ور	–	وخا�س��ة	مل��ن	لديه��م	مه��ارات	قليل��ة	فيم��ا	يتعل��ق	بالق��راءة	
والكتابة	والإطالع	على	الأدب.	كما	اأنها	اأ�سا���س	جزء	كبري	من	الطقو���س	التقليدية	
الت��ي	لزال��ت	م�س��تخدمة	حتى	اليوم	يف	الكنائ���س	الأجنليكاني��ة	والكاثوليكية.	وقد	

ب��داأت	العدي��د	م��ن	الكنائ���س	احلديثة	يف	اإعادة	اكت�س��اف	مثل	ه��ذا	التوجه.	

ي�س��ري	بول���س	يف	ن�سو���س	مث��ل	رومي��ة	10	:	9	وفيلب��ي	2	:	11	اإىل	اعرتاف��ات	
اأو	اإعالن��ات	خمت���رة	م��ن	قبي��ل	"ي�س��وع	ه��و	رب".	كم��ا	ي�س��ري	يف	رومي��ة	6	:	17	
و1	كورنثو���س	15	:	1 –	2	وفيلب��ي	2	:	16	اإىل	قل��ب	التعالي��م	امل�س��يحية.	يعتق��د	
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معظم	دار�سي	الكتاب	املقد�س	اأن	1	كورنثو�س	15	:	3	–	8	تت�سمن	مثاًل	على	اأحد	
اإعالن��ات	الإمي��ان	الت��ي	تعلمه��ا	املوؤمن��ون	وتلوها	اأثن��اء	العبادة.	

يف	ن�سو���س	اأخ��رى	مث��ل	اأف�س���س	4	:	5	وفيلب��ي	1	:	27	وكولو�س��ي	1	:	5	و	2	:	6	–	
7	و2	ت�س��الونيكي	2	:	12	ي�س��تخدم	بول���س	تعبريات	"الإميان"	و	"احلق"	لي�س��ري	اإىل	
�سيء	اأكر	من	جمرد	الإميان.	كما	ي�سري	يف	غالطية	1	:	8	اإىل	"اإجنيلي"	كي	يو�سح	

وجود	اأناجيل	زائفة.	

كل	ه��ذا	ي��دل	عل��ى	اأن	عب��ادة	الكني�س��ة	الأوىل	ت�سمن��ت	ت�ريح��ات	ب�س��يطة	ع��ن	
الإمي��ان	�س��اعدت	عل��ى	بنائ��ه	وثباته	وعل��ى	تعزي��ز	وحدانية	املوؤمن��ن	وتوجيههم	

فيم��ا	يتعل��ق	مب��وت	وقيامة	ي�س��وع.	

الصلوات  o

نتن��اول	�سل��وات	الر�س��ول	بول���س	م��ن	اأج��ل	نف�س��ه	وم��ن	اأج��ل	الآخري��ن	ببع���س	
التف�سي��ل	يف	كت��اب	"ال�سالة	الفعالة".	كما	نرى	اأهمية	الأ�س��كال	املختلفة	لل�سالة	
)الرتج��ي	وال�س��فاعة	واحل��رب	الروحي��ة	وهك��ذا(	يف	حي��اة	ي�س��وع	وحي��اة	الكني�س��ة	

��ا	يف	كت��اب	"املج��د	يف	الكني�س��ة". الأويل.	نتن��اول	ه��ذه	النقط��ة	اأي�سً

يو�س��ح	بول���س	يف	1	كورنثو���س	1	:	2	اأن	"الدع��وة	با�س��م	ال��رب"	يف	ال�س��الة	ه��ي	
واحدة	من	ال�سفات	الأ�سا�س��ية	للموؤمنن	امل�س��يحين	احلقيقين.	كما	ي�س��جع	على	

املثاب��رة	يف	ال�س��الة	يف	كولو�س��ي	4	:	2	و1	ت�س��الونيكي	5	:	25.	

يوؤك��د	الر�س��ول	بول���س	ب�سف��ة	خا�س��ة	عل��ى	اأهمي��ة	ال�س��كر.	ن��رى	ذل��ك	عل��ى	�س��بيل	
املثال	يف	1	كورنثو�س	14	:	16	وفيلبي	4	:	6	وكولو�سي	4	:	2.	وهذا	يدل	على	اأن	
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ال�سالة	يف	عبادة	الكني�سة	كانت	تتميز	بامتنان	بهيج	لنعمة	اهلل	الرائعة	و�سالحه	
يف	امل�سيح.	

يو�س��ح	بول���س	يف	ن�سو���س	مث��ل	رومي��ة	8	:	15	و1	كورنثو���س	16	:	22	و2	
كورنثو���س	1	:	20	وغالطي��ة	4	:	6	اأن	الكلم��ات	غ��ري	اليوناني��ة	التالي��ة	كان��ت	
ُت�س��تخدم	يف	عبادة	الكني�س��ة	الأوىل	على	نطاق	وا�س��ع	)كانت	اليونانية	وقتها	هي	

اللغة	ال�س��ائدة(:	

"اآمن" – "ليكن" –	توؤكد	على	م�سداقية	وعود	اهلل.	  •

"ماران	اأثا" – "ربنا	تعال" –	توؤكد	على	الإميان	بعودة	الرب.	  •

"اأبا" – "اأبي" –	توؤكد	على	طبيعة	اهلل	كاأب.	  •

	
ي��دل	ه��ذا	عل��ى	اأن	ه��ذه	الكلم��ات	الآرامي��ة	كان��ت	ُت�س��تخدم	يف	العب��ادة	العام��ة	يف	

ذل��ك	الوق��ت	بنف���س	الطريق��ة	التي	ن�س��تخدمها	بها	اليوم.	

ر�س��ائل	بول���س	ه��ي	ر�س��ائل	توجي��ه	وت�سحي��ح	واإر�س��اد	للكنائ���س	احلديث��ة.	وه��ي	
تتناول	ب�سورة	عامة	فقط	مو�سوعات	العبادة	ال�سخ�سية	والعامة.	ل	يعطي	بول�س	
اأبًدا	اأية	توجيهات	مف�سلة	ب�ساأن	العبادة	ول	يفر�س	اأبًدا	اأي	اأمر	حمدد	يتعلق	بها.	
لكن	كل	ما	يفعله	هو	منا�سدة	املوؤمنن	لإتباع	الب�ساطة	واحلرية	يف	العبادة.	كما	
ي�س��ع	كل	تعاليم��ه	ع��ن	الأخالقيات	والعقي��دة	على	خلفية	العبادة	وال�س��جود.	يعلم	
بول�س	الكثري	عن	"املعمودية"	و	"ع�ساء	الرب"	ب�سفة	خا�سة،	ودائًما	ما	يربط	هذه	
"الأ���رار"	بالعب��ادة	العام��ة.	نتن��اول	ه��ذه	النقطة	بالتف�سيل	يف	كت��اب	"املجد	يف	
الكني�سة".	لكن	علينا	اأن	ندرك	هنا	اأن	بول�س	دائًما	ما	يناق�س	هذه	املو�سوعات	يف	

�س��ياق	العبادة	العامة	يف	الكني�سة	الأويل.	
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حرية العبادة:
ت��رد	اأك��ر	تعالي��م	العهد	اجلديد	عمًقا	عن	العبادة	يف	ر�س��الة	بول���س	الر�س��ول	الأوىل	
اإىل	كني�س��ة	كورنثو���س.	يتناول	بول���س	يف	1	كورنثو���س	11	:	2	–	14	:	40	الكثري	

من	الق�سايا	التي	ظهرت	يف	هذه	الكني�س��ة	اليونانية	���ريعة	النمو.	

يب��دو	اأن	الكني�س��ة	حاول��ت	تطبي��ق	ه��ذه	التعالي��م	عملًي��ا.	لك��ن	ظه��رت	لديه��ا	ث��الث	
م�سكالت	على	هذا	امل�ستوى	العملي	اأزعجت	اجلماعات	الكن�سية	على	مدار	الع�سور	

وهي:	
حرية	العبادة.	 	•

الأخالقيات	والعبادة.	 	•
املواهب	الروحية	والعبادة 	•

الحرية
لق��ن	الر�س��ول	بول���س	املوؤمن��ن	يف	مدين��ة	كورنثو���س	نف���س	التعالي��م	الت��ي	لقنه��ا	
للكنائ���س	يف	منطقة	غالطية	الريفية.	هناك	نقطتان	اأ�سا�س��يتان	يف	تعاليم	بول�س:	
يف	امل�س��يح	ل	يوج��د	هن��اك	اأي	تفرقة	فيما	يتعل��ق	بالطبقة	الجتماعية	اأو	 	•

ال�س��اللة	اأو	اجلن���س	)غالطي��ة	3	:	28(.	
امل�سيح	اأعطى	املوؤمنن	حرية	جديدة	)غالطية	5	:	1(.	 	•

وه��ذا	يعن��ي	يف	اإط��ار	العب��ادة	العام��ة	اأن	بول���س	�س��مح	للعبي��د	والأمم	والن�س��اء	اأن	
يلعب��وا	دوًرا	كام��اًل	يف	كل	جم��ال	م��ن	جم��الت	اخلدم��ة	وذل��ك	على	عك���س	العادات	

اليهودي��ة	يف	ذل��ك	اليوم.	

تو�س��ح	1	كورنثو���س	11	:	2	اأن	بول���س	نق��ل	اإىل	كني�س��ة	كورنثو���س	تعالي��م	به��ذا	
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املعن��ي.	ويب��دو	اأن	اأع�س��اء	الكني�س��ة	التزم��وا	به��ذه	التعاليم	لكنه��م	اأخطئوا	يف	فهم	
الطبيع��ة	ال�سحيح��ة	للحرية	امل�س��يحية.	

عل��ى	�س��بيل	املث��ال	كان��ت	بع���س	الن�س��اء	الالت��ي	يلع��ن	دوًرا	قيادًي��ا	يف	اخلدمات	
الكن�س��ية	يفعل��ن	اأ�س��ياء	يف	حم���ر	اهلل	ل	ميك��ن	اأن	يفعلنه��ا	اأم��ام	جريانه��ن	م��ن	
الوثني��ن.	كان��ت	الع��ادة	يف	ذل��ك	الوق��ت	تقت�س��ي	األ	تظه��ر	ال�س��يدة	املحرتم��ة	على	
املالأ	وراأ�سها	مك�سوف.	لكن	اأهل	كورنثو�س	من	املوؤمنن	اعتقدوا	اأنهم	حترروا	من	

القواع��د	الجتماعي��ة	وباإمكانه��م	اأن	يع��ربوا	ع��ن	هذه	احلرية	يف	الكني�س��ة.	

اأدرك	بول���س	اأن	ه��ذه	م�س��كلة	مماثل��ة	لتل��ك	الت��ي	ظه��رت	يف	الكني�س��ة	فيم��ا	يتعل��ق	
بالطعام	املباع	يف	املعابد	الوثنية.	كان	اللحم	الوحيد	املتاح	للبيع	يف	كورنثو�س	
ياأت��ي	م��ن	احليوان��ات	الت��ي	ُقدم��ت	كذبائح	يف	العديد	م��ن	املعاب��د.	ولأن	اليهود	مل	
يقوم��وا	باإم��داد	امل�س��يحين	باللح��م،	ومل	ي��رد	امل�س��يحيون	اأن	يلتزم��وا	بالقواع��د	
اليهودي��ة،	كان	عليه��م	اإم��ا	اأن	يبتاع��وا	اللح��م	من	املعابد	الوثنية	اأو	ي�س��تغنوا	عنه.	

اعتق��د	بع���س	امل�س��يحين	اأن	تن��اول	مث��ل	هذا	اللح��م	هو	اأمر	خاط��ئ	واأن	الأكل	منه	
اإمن��ا	ي�س��جع	العب��ادة	الوثني��ة.	تعامل	بول���س	مع	هذه	امل�س��كلة	يف	1	كورنثو���س	8	:	

1	–	11	:	1	حي��ث	يو�س��ح	اأرب��ع	نق��اط:	
املوؤمن��ون	اأح��رار	يف	تن��اول	الطع��ام	املق��دم	لالآله��ة	الوثني��ة	لأن	ه��ذه	 	•
الآلهة	ل	توجد	من	الأ�سا���س.	لكن	يجب	اأن	يكون	لديهم	اهتماًما	اأخوًيا	باملوؤمنن	
الذين	ينظرون	اإىل	الأمر	من	زاوية	خمتلفة،	واأن	يكون	لديهم	ال�س��تعداد	يف	بع�س	
الأوق��ات	لال�س��تغناء	ع��ن	الطعام	من	الهي��اكل	الوثنية	اعتب��اًرا	للموؤمنن	الآخرين.	
ه��ذا	ه��و	ن��وع	الت�ري��ح	ال��ذي	اأعط��اه	بول���س	يف	جم��ال	اآخ��ر.	كان	بول���س	 	•
لدي��ه	احل��ق	يف	اأن	يدعم��ه	املوؤمن��ون	مالًيا.	لكنه	اختار	طوًعا	اأن	ي�سع	نف�س��ه	حتت	
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الكث��ري	م��ن	اللتزام��ات	حت��ى	ُتقب��ل	ر�س��الته	م��ن	اجلمي��ع	عل��ى	اختالفه��م.	
عل��ى	امل�س��يحين	اأن	يدرك��وا	اأن	هن��اك	خط��ًرا	حقيقًي��ا	م��ن	ال�س��رتاك	يف	 	•
العبادة	الوثنية،	فال	ميكنهم	اأن	ي�س��رتكوا	يف	ع�س��اء	الرب	ثم	ي�س��رتكوا	يف	احتفال	

وثن��ي	يف	الي��وم	الت��ايل	دون	اأن	يك��ون	لذل��ك	عواق��ب	روحي��ة	وخيم��ة.	
املب��داأ	الع��ام	ه��و	األ	يق��وم	املوؤم��ن	بعم��ل	اأي	�س��يء	م��ن	�س��اأنه	اأن	يع��ر	 	•

نظ��ره.	 يف	 �سحيًح��ا	 الأم��ر	 ه��ذا	 كان	 واإن	 حت��ى	 الآخري��ن	 املوؤمن��ن	
	

واأم��ا	فيم��ا	يتعل��ق	بن�س��اء	كني�س��ة	كورنثو���س،	فق��د	�س��عر	بول���س	اأنه��ن	ي�س��ئن	اإىل	
املجتمع	الذي	كن	يحاولن	الو�سول	اإليه	بالب�س��ارة	اأكر	من	املوؤمنن	امل�س��يحين	
الآخرين.	ولذلك	ن�سح	الن�ساء	الالتي	ي�سرتكن	يف	العبادة	العامة	للكني�سة	اأن	يقمن	

بتغطية	روؤو�س��هن	من	اأجل	الب�س��ارة	وانت�س��ارها.	

كان	هذا	هو	دائًما	اخلط	الفا�سل	بالن�س��بة	لبول���س.	على	�س��بيل	املثال	كان	بول���س	
يدرك	اأن	املوؤمنن	حترروا	من	احلاجة	اإىل	اخلتان.	لكنه	يو�سح	يف	اأعمال	16	:	3	
اأن	تيموثاو���س	اخت��ن	ك��ي	يتمكن��وا	م��ن	تق��دمي	ب�س��ارة	احلري��ة	اإىل	اليه��ود	ب�سورة	

اأكر	فعالية.	

األخالقيات
كان	الر�س��ول	بول���س	مهتًما	بالطريقة	التي	متار���س	بها	كني�س��ة	كورنثو���س	"ع�س��اء	
ال��رب".	يب��دو	اأن	اأه��ل	كورنثو���س	حول��وا	ه��ذه	اخلدم��ة	اإىل	منا�س��بة	لتن��اول	الطع��ام	
واملرح	بدًل	من	اإتباع	وتنفيذ	التعليمات	التي	اأر�س��اها	ي�س��وع	والتي	نقلها	بول���س	
اإليه��م.	كان	اأع�س��اء	كني�س��ة	كورنثو���س	يح���رون	طعامه��م	معهم	اإىل	ع�س��اء	الرب	

وي�سنع��ون	الولئ��م	مًعا	بدًل	م��ن	�سنعها	يف	بيوتهم.	
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كذل��ك	اأظه��ر	ال�س��قاق	نف�س��ه	يف	الكني�س��ة	اأثن��اء	اخلدم��ة	العام��ة	وه��و	�س��قاق	حت��دث	
عن	بول�س	واأدانه.	راأى	بول�س	اأن	هذا	ال�سقاق	والحتفالت	غري	الالئقة	تهن	ع�ساء	

الرب	وتهن	ج�س��د	امل�سيح.	

اأ���ر	بول���س	عل��ى	اأن	اأع�س��اء	كني�س��ة	كورنثو���س	ل	يفك��رون	كث��رًيا	يف	اأفعاله��م	
واأنهم	جلبوا	ق�ساء	اهلل	على	اأنف�س��هم.	يتحدث	بول���س	عن	ع�س��اء	الرب	يف	ن�س	هام	
ه��و	1	كورنثو���س	10	–	11.	وق��د	ناق�س��ه	يف	اإطار	ال���ركة.	راأين��ا	يف	كتاب	"املجد	
يف	الكني�س��ة"	اأن	ال�	"koinonia"	اأي	"ال���ركة"	اأو	"ال�س��رتاك"	هي	ميزة	اأ�سا�س��ية	من	
مميزات	الكني�س��ة.	ويف���ر	بول���س	ع�س��اء	الرب	يف	اإطار	هذه	ال���ركة	يف	10	:	16.	

يو�س��ح	بول���س	اأن	ع�س��اء	ال��رب	ه��و	بطريق��ة	م��ا	ا�س��رتاك	يف	ذبيح��ة	امل�س��يح.	فكم��ا	
يحي��ا	اليه��ود	جترب��ة	اخل��روج	م��رة	ثاني��ة	م��ن	خ��الل	عي��د	الف�س��ح،	هك��ذا	ي�س��رتك	
املوؤمنون	يف	ذبيحة	امل�سيح	عندما	يتحدون	اأنف�سهم	معها	يف	ع�ساء	الرب	وعندما	

يكر�س��ون	اأنف�س��هم	لإر�س��الية	امل�سيح.	

وله��ذا	ي���ر	بول���س	يف	10	:	21	عل��ى	اأن��ه	م��ن	امل�س��تحيل	اأخالقًي��ا	اأن	ن�س��رتك	يف	
كاًل	من	ع�س��اء	الرب	واأي	�س��كل	من	اأ�س��كال	العبادة	الوثنية.	اإن	ال�س��رتاك	يف	موت	
امل�س��يح	م��ن	خ��الل	ع�س��اء	ال��رب	يخرجن��ا	تلقائًي��ا	م��ن	اأي	���ركة	ميك��ن	اأن	تعر�س	

مكانتن��ا	يف	امل�س��يح	للخطر.	

يو�سح	حديث	بول���س	عن	الرغيف	الواحد	واجل�س��د	الواحد	يف	10	:	17	اأن	ال���ركة	
امل�س��يحية	تت�سم��ن	كاًل	م��ن	ي�س��رتكون	يف	امل�س��يح	واأن	ال��كل	متح��د	يف	رغي��ف/
ج�سد	واحد.	لذلك	فاإن	ع�ساء	الرب	طبًقا	لبول�س	يتطلب	بناء	داخلًيا	للوحدة	مبعنى	
اأن	هن��اك	مع��اين	اأخالقي��ة	عملي��ة	عميق��ة	تتعلق	بال�س��رتاك	يف	ع�س��اء	ال��رب.	الأمر	



العبادة يف الروح و الحق

٩٢

بب�س��اطة	ه��و	اأنن��ا	ل	جن��راأ	عل��ى	ال�س��رتاك	يف	ع�س��اء	ال��رب	اإن	كنا	ل	نتمتع	ب���ركة	
م��ع	كل	هوؤلء	الذين	ي�س��رتكون	يف	ومع	امل�س��يح.	

يقول	بول���س	يف	11	:	29	اإن	الذين	ي�س��رتكون	يف	ع�س��اء	الرب	غري	مميزين	للج�س��د	
ه��م	مدان��ون.	ي�س��ري	بول���س	هن��ا	عل��ى	الأرج��ح	اإىل	ه��وؤلء	الذي��ن	ل	يحافظ��ون	عل��ى	
طهارة	اأج�سادهم.	يحذر	بول�س	من	ال�ركة	مع	اأنا�س	لي�س	لديهم	اأخالقيات	يف	كل	
	.)koinonia(	لل�ركة	اهلل	نظرة	جدية	مدى	على	يدل	وهذا	الأوىل	كورنثو�س	ر�سالة

تاأث��ر	عن���ر	ال���ركة	يف	ع�س��اء	ال��رب	ب�س��بب	نظ��رة	اأع�س��اء	كني�س��ة	كورنثو���س	
اخلاطئة	له.	يقول	بول���س	اإن	وحدة	اجل�س��د	ُي�س��اء	اإليه	عندما	ياأكل	�س��خ�س	وي�س��بع	
بينما	ينطلق	الآخرون	جوعي.	ل	ي�سح	اأن	يركز	ع�س��اء	الرب	على	اأ�س��اليب	خمتلفة	
من	املعي�سة.	كما	ي�ر	بول�س	على	اأن	اجلوعى	عليهم	اأن	ياأكلوا	يف	منازلهم	-	مما	
يدل	على	اأن	البعد	الروحي	لع�ساء	الرب	هو	املت�سيد	واأي	جدال	حول	حجم	الرغيف	

اأو	طع��م	اخلم��ر	اإمن��ا	هو	بعد	عن	املق�سد	الروحي	من	ع�س��اء	الرب.	

حتت��وي	ر�س��الة	كورنثو���س	الأوىل	عل��ى	اأو�س��ح	تعالي��م	بول���س	ع��ن	ع�س��اء	ال��رب.	
وتوؤكد	هذه	التعاليم	على	وجوب	اأن	يكون	ع�ساء	الرب	يف	مركز	عبادتنا	امل�سيحية	
اليوم.	بالإ�سافة	اإىل	ذلك	ي�ر	بول���س	يف	11	:	24	–	25	على	اأن	ع�س��اء	الرب	هو	

يف	الأ�سا���س	ممار�سة	تذكارية.	

يف	الف�س��ح	اليه��ودي	كان	رب	كل	اأ���رة	يعي��د	رواي��ة	ق�س��ة	اخل��روج	ك��ي	ُيذك��ر	
العابدي��ن	اأنه��م	يعي�س��ون	يف	خ��ري	ه��ذه	الأحداث.	وبنف���س	الطريقة	على	ال�س��اجدين	
اأثن��اء	ع�س��اء	ال��رب	اأن	يتذك��روا	الكلف��ة	الغالي��ة	مل��وت	الرب	حت��ى	يدرك��وا	اأنهم	اإمنا	

يعي�س��ون	يف	ظ��ل	م��ا	حقق��ه	هذا	امل��وت	لهم.	
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يو�سح	بول���س	يف	11	:	26	اأن	الع�س��اء	التذكاري	هو	اإعالن	وا�س��رتاك	ولي���س	اإعادة	
متثي��ل.	اإن��ه	اإع��الن	حل��دث	تاريخ��ي	يق��ع	يف	مرك��ز	الإمي��ان	امل�س��يحي	ن�س��رتك	في��ه	
جميًع��ا.	ع�س��اء	ال��رب	لي���س	حماول��ة	لالإبق��اء	عل��ى	حدث	وق��ع	وانتهي،	حي��ث	اأن	ما	
نتذك��ره	لي���س	ه��و	حي��اة	امل�س��يح	بل	موت��ه	املخل�س	ال��ذي	هو	حدث	فري��د	ميتد	من	

املا�س��ي	اإىل	احلا���ر	وامل�س��تقبل	ب��ل	واإىل	كل	الأبدي��ة.	

يو�س��ح	بول���س	اأن	هن��اك	جانًب��ا	م�س��تقبلًيا	لع�س��اء	ال��رب	حيث	يو�س��ح	يف	11	:	26	
اأن	هذا	الع�ساء	التذكاري	يجب	اأن	يكون	مركز	العبادة	العامة	للكني�سة	يف	احلا�ر	
فقط	وذلك	لأننا	لن	نكون	يف	حاجة	اإىل	�سنع	الذكري	عندما	يعود	امل�سيح	ويكون	

حا�ًرا	ب�سخ�سه.	

املواهب الروحية
امل�س��كلة	العملي��ة	الثالث��ة	الت��ي	واجهه��ا	اأع�س��اء	كني�س��ة	كورنثو���س	يف	عبادته��م	

العام��ة	كان��ت	تتعل��ق	باملواه��ب	الروحية.	

كان��ت	املواه��ب	الروحي��ة	جزًءا	اأ�سا�س��ًيا	م��ن	حياة	الكني�س��ة	الأويل.	عل��م	املوؤمنون	
الأوائ��ل	اأنه��م	ُم�س��حوا	بالروح	القد���س	واأن	الروح	القد���س	اأعطاه��م	القوة	كي	ي�سلوا	
بالأل�سنة	ويف�روها	ويتنباأوا	وي�سنعوا	املعجزات	ومييزوا	الأرواح	وهكذا.	نتناول	
املواهب	الروحية	يف	"معرفة	الروح"	و"ال�س��تماع	اإىل	اهلل"	و"اخلدمة	بالروح".	

يب��دو	اأن	موؤمن��ي	كني�س��ة	كورنثو���س	اخت��ربوا	كل	ه��ذه	املواه��ب	الروحي��ة	وكان��وا	
تواق��ن	ج��ًدا	ملمار�س��تها	لدرجة	اأن	العديد	من	املوؤمنن	كانوا	ي�س��تعر�سونها	علًنا	

اأثناء	خدمات	الكني�س��ة	يف	نف���س	الوقت.	
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ذك��ر	بول���س	اأه��ل	كورنثو���س	اأن	اهلل	ه��و	اإل��ه	نظ��ام	ولي���س	اإل��ه	ت�سوي���س	مم��ا	يعن��ي	
اأن��ه	ي�سم��ن	اأن	مُتار���س	املواه��ب	الروحي��ة	بطريقة	تبني	كل	ج�س��د	الكني�س��ة	عندما	

ُت�س��تعلن	اأثن��اء	العب��ادة	العامة.

اأق��ر	بول���س	ب�سح��ة	كل	املواه��ب	الت��ي	كان��ت	ُت�س��تعلن	اأثن��اء	خدم��ات	كني�س��ة	
كورنثو���س.	وق��د	اأك��د	عل��ى	اأن	كاًل	منه��ا	معط��اة	م��ن	اهلل	ولها	مكانته��ا	يف	العبادة	
العام��ة	للكني�س��ة.	كذل��ك	���رح	بول���س	اأن��ه	كم��ا	اأن	اجل�س��د	الإن�س��اين	ل��ه	العدي��د	م��ن	
الأع�س��اء	الت��ي	ت�س��اهم	جميًع��ا	يف	اأن	يق��وم	اجل�س��د	بعمل��ه	بفاعلي��ة،	هك��ذا	مواهب	

الكني�س��ة	املختلف��ة	واأع�سائه��ا	ي�س��اهمون	يف	اخلدمة/ال�س��جود	الكن�س��ي.	

كانت	الق�سية	الأ�سا�سية	يف	كل	امل�ساكل	العملية	التي	واجهتها	كني�سة	كورنثو�س	
ه��ي	حري��ة	العب��ادة.	ه��ل	كان��ت	الن�س��اء	اأح��راًرا	يف	خمالف��ة	القناع��ات	الجتماعية	
ال�س��ائدة	اأثن��اء	اخلدم��ات	الكن�س��ية؟	ه��ل	كان	م��ن	ح��ق	اجلماع��ات	املختلف��ة	يف	
الكني�س��ة	اأن	حتتف��ل	كاًل	منه��ا	م��ع	اأع�سائه��ا	واأ�سدقائه��ا	فق��ط؟	ه��ل	كان	اأع�س��اء	

الكني�س��ة	اأح��راًرا	يف	ا�س��تعالن	مواهبه��م	الروحي��ة	يف	نف���س	الوق��ت؟	

كان	ج��واب	بول���س	ع��ن	كل	ه��ذه	الأ�س��ئلة	م�سادًق��ا	حلريتهم	احلقيقية	يف	امل�س��يح.	
لكن��ه	كان	يف	ذات	الوق��ت	موؤك��ًدا	عل��ى	م�س��ئوليتهم	جتاه	اأن	يك��ون	املحرك	لهم	هو	

حمب��ة	اهلل	الباذل��ة.	بالن�س��بة	لبول���س:	
الن�س��وة	اأح��رار	يف	اأن	يغط��ن	روؤو�س��هن	اأو	يرتكونه��ا	ب��ال	غط��اء.	لك��ن	ل��و	 	•
اأنه��ن	يحب��ن	غ��ري	املوؤمنن	يف	و�س��ط	الكني�س��ة	مبحب��ة	اهلل،	فلن	يت�رف��ن	بطريقة	

ت�س��ع	عوائ��ق	اأم��ام	جتاوبه��ن	م��ع	الب�س��ارة.
ميتل��ك	كل	�س��خ�س	يف	الكني�س��ة	احلري��ة	يف	اأن	ي��اأكل	م��ا	يري��د	حينما	يريد	 	•
ومع	من	يريد.	لكن	لو	اأن	اأع�ساء	الكني�سة	يحبون	بع�سهم	البع�س	مبحبة	اهلل،	فلن	
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يت�رف��وا	بطريق��ة	تبن��ي	حواج��ز	ب��ن	املوؤمن��ن	وبع�سه��م	البع�س.	
م��ن	ح��ق	اأع�س��اء	الكني�س��ة	اأن	ُيظه��روا	م��ن	املواه��ب	الروحي��ة	ح�س��بما	 	•
باركه��م	اهلل.	لك��ن	ل��و	اأنه��م	يحب��ون	الكني�س��ة	مبحب��ة	اهلل،	فل��ن	يت�رف��وا	بطريق��ة	
ت�سو���س	الأع�س��اء	الآخري��ن	ب��ل	بطريق��ة	تبنيه��م	مًع��ا	وتعل��ى	قامته��م	يف	امل�س��يح.	

السجود املضحي:
عندم��ا	نق��راأ	الب�س��ائر	و�س��فر	الأعم��ال	يت�س��ح	لنا	اأنها	ت��رن	بالفرح	والت�س��بيح.	على	
�سبيل	املثال،	عندما	ان�سكب	الروح	القد�س	على	التالميذ	يف	يوم	اخلم�سن،	غمرتهم	

حمبة	اهلل	لدرجة	جعلتهم	ي�سجدون	له	بلغات	جديدة	اأعطاها	الروح	لهم.	

نفه��م	م��ن	رومي��ة	8	:	15	–	16	اأن	ال��روح	عندما	يدخل	حياة	�س��خ�س	ما،	يكون	رد	
فعله	الطبيعي	هو	اأن	ي�رخ	فرًحا	يا	"اأبا	الآب".	كما	تو�سح	اأف�س���س	5	:	18	–	20	
اأن	ال��روح	عندم��ا	مي��الأ	حياة	كني�س��ة	حملية،	يكون	رد	فعلها	الطبيعي	هو	الت�س��بيح	

وال�سكر	الوفري.	

لكن	احلقيقة	هي	اأننا	ل	ن�س��عر	هكذا	دائًما.	ولو	اأننا	قدمنا	ال�س��جود	هلل	فقط	عندما	
نك��ون	يف	ه��ذه	احل��ال،	فل��ن	ن�س��جد	ل��ه	كث��رًيا.	يع��رتف	العه��د	اجلدي��د	به��ذه	احلقيقة	
باإع��ادة	تف�س��ريه	لفك��رة	العه��د	الق��دمي	القائل��ة	اإن	ال�س��جود	دائًما	م��ا	يت�سمن	تقدمي	
ذبيح��ة.	يق��ول	العه��د	اجلدي��د	اإن	�س��جودنا	بال��روح	واحل��ق	يج��ب	اأن	يتمي��ز	بث��الث	

ذبائ��ح	اأ�سا�س��ية	نتناوله��ا	بالتف�سي��ل	يف	الثالث��ة	ف�س��ول	التالية.

ذبيحة أجسادنا  o
حتت��وي	رومي��ة	1	–	11	عل��ى	اأكم��ل	و�س��ف	كتاب��ي	للب�س��ارة.	ورومي��ة	12	:	1	ه��ي	
خامتة	بول���س	لهذا	الو�سف	والتي	يطلب	فيها	منا	اأن	ن�س��تجيب	للب�س��ارة	بالعبادة	
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وال�س��جود	ع��ن	طري��ق	تق��دمي	اأج�س��ادنا "ذبيح��ة	حي��ة"	هلل.	نتن��اول	ا�س��تخدام	ط��رق	
التعب��ري	اجل�س��دي	يف	ال�س��جود	مث��ل	التمثي��ل	والرق���س	يف	اجل��زء	التا�س��ع	م��ن	ه��ذا	
الكت��اب،	حي��ث	نو�س��ح	اأن	الفن��ون	ميك��ن	اأن	ُت�س��تخدم	لزي��ادة	الت�س��بيح	وال�س��جود	
وللتعب��ري	ع��ن	قل��ب	اهلل	ب�س��ورة	نبوية.	لك��ن	يكفي	هنا	اأن	نع��رف	اأن	رومية	12	:	1	

ت�س��جعنا	عل��ى	تق��دمي	كل	كيانن��ا	هلل	يف	ال�س��جود	مب��ا	يف	ذل��ك	اأج�س��ادنا.	

كان	الكل	يف	اأيام	بول���س	معتاد	على	فكرة	"الذبيحة	امليتة"	التي	تعرب	عن	ت�س��ليم	
�س��يء	م��ا	بالكام��ل	هلل	اأو	لإل��ه	م��ا.	وعلي��ه	ف��اإن	"الذبيح��ة	احلي��ة"	يج��ب	اأن	تت�سم��ن	

ت�س��ليم	احلياة	ب�سفة	م�س��تمرة	هلل	يف	اخلدمة.	

يو�سح	بول�س	يف	رومية	12	اأن	هذا	الت�سليم	يت�سمن:
التغري	امل�ستمر	اإىل	�سورة	امل�سيح.	 	•
اللتزام	الكامل	نحو	ج�سد	امل�سيح.	 	•

تقدمي	كل	موهبة	معطاة	من	اهلل	اإىل	خري	كل	الكني�سة.	 	•

يت�سم��ن	ه��ذا	الت�س��ليم	املحب��ة	واخلدم��ة،	ال�س��الة	وال�س��رب،	الف��رح	وك��رم	ال�سيافة،	
الغف��ران	والوحداني��ة،	الإمي��ان	والرجاء،	الرحمة	والراأفة،	احلي��اة	واملوت –	وهكذا.	

يط��ور	بول���س	ه��ذه	الفك��رة	يف	رومي��ة	15	:	16	وفيلب��ي	1	:	20	و	2	:	17	و2	
تيموثاو���س	4	:	6	حن	يو�سح	اأن	ال�س��جود	هلل	عن	طريق	ذبيحة	اأج�س��ادنا	يت�سمن	
اخلدم��ة	امل�سحي��ة	لب�س��ارة	اهلل	التي	تكرم	امل�س��يح	والتي	تك��ون	يف	بع�س	الأحيان	
ذات	كلف��ة	�س��خ�سية	عظيم��ة.	نتن��اول	ه��ذا	اجلان��ب	م��ن	جوان��ب	ال�س��جود	يف	اجل��زء	

ال�ساد�س.	
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ذبيحة ممتلكاتنا  o
حتثن��ا	عرباني��ن	13	:	16	عل��ى	اأن	نعم��ل	اخل��ري	ونت�س��ارك	فيم��ا	منل��ك	حي��ث	يع��د	
ه��ذا	ذبيح��ة	ي���ر	اهلل	به��ا.	نتن��اول	يف	كت��اب	"مل��ك	اهلل"	تعالي��م	ي�س��وع	ع��ن	امل��ال	
ونرى	كيف	يعرفه	باأنه	مناف�س	هلل	فيما	يتعلق	مب�ساعرنا.	ويعرفه	كذلك	باأنه	قوة	
حتاول	اأن	ت�سيطر	علينا	وت�ستعبدنا.	يحث	ي�سوع	تابعيه	مراًرا	وتكراًرا	وخا�سة	يف	

ب�س��ارة	لوقا	على	الكرم	وال�س��خاء.	

يط��ور	الر�س��ول	بول���س	ه��ذه	الفك��رة	يف	2	كورنثو���س	8	–	9	حي��ث	يح��ث	موؤمن��ي	
كورنثو���س	عل��ى	اإتب��اع	مثال	كنائ���س	مكدونية.	نتناول	هذا	الأم��ر	بالتف�سيل	فيما	
بع��د.	لك��ن	علين��ا	اأن	ن��درك	هن��ا	اأن	بول���س	يوؤ�س���س	يف	2	كورنثو���س	9	:	11	–	13	

مكان��ة	مركزي��ة	للعط��اء	امل�سحي	يف	ال�س��جود/اخلدمة	امل�س��يحي.	

يو�سح	بول�س	يف	2	كورنثو�س	8	–	9	اأن	ذبيحة	ممتلكاتنا	يجب	اأن:	
تكون	رد	فعل	ملحبة	اهلل.	 	•

ُتقدم	مهما	كانت	الأوقات	ع�سيبة.	 	•
تتنا�سب	ومواردنا.	 	•

تكون	�ساعرة	بالحتياج	املقدمة	من	اأجل	�سداده. 	•
تكون	دلياًل	على	التزامنا.	 	•

نتناول	ذبيحة	ممتلكاتنا	بتف�سيل	اأكر	يف	اجلزء	ال�سابع.	
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ذبيحة تسبيحنا  o
ت�س��جعنا	عرباني��ن	13	:	16	عل��ى	تق��دمي	ذبيح��ة	ت�س��بيح	هلل	ب�س��فاهنا.	راأين��ا	فيم��ا	
�س��بق	اأن	ت�س��بيح	العهد	القدمي	يت�سمن	ال�سخب	واملو�س��يقى	واحلركة	واأن	الكني�س��ة	

الأوىل	كان��ت	تتمي��ز	بالف��رح	وال�س��كر.	

تعري��ف	الت�س��بيح	هن��ا	كذبيح��ة	يدل	على	وج��ود	بع�س	الكلف��ة	اأو	املجهود	املبذول	
وه��و	اأم��ر	نتناول��ه	يف	اجل��زء	الثام��ن.	يعل��ن	لن��ا	العه��د	اجلدي��د	اأن	الكني�س��ة	ه��ي	يف	
الأ�سا�س	جمتمع	�سجود	ي�سم	اأنا�ًسا	يوؤمنون	بي�سوع.	وقد	دعاهم	كي	يجتمعوا	مًعا	
وي�س��جدوا	له.	وعندما	نتجاهل	مهمتنا	الأولية	هذه	ل	نكرم	اهلل	ونحط	من	اأنف�س��نا.	

�س��ركز	يف	الثالث��ة	ف�س��ول	التالي��ة	عل��ى	"اخلدم��ة"	ال�س��خ�سية	اأك��ر	م��ن	تركيزن��ا	
عل��ى	"ال�س��جود" الع��ام.	وعلين��ا	ونح��ن	نتق��دم	يف	ه��ذه	الف�س��ول	اأن	ن�س��ع	الثالث��ة	

مب��ادئ	الأ�سا�س��ية	الت��ي	ير�س��يها	العه��د	اجلدي��د	ع��ن	ال�س��جود	ن�س��ب	اأعيننا.	

ا	للمواهب	الب���رية.	اإنه	 ال�س��جود	احلقيقي	هو	�س��جود	موجه	هلل	احلي	ولي���س	عر�سً
عمل	ميجد	اهلل	ويقودنا	اإىل	العمق	يف	ح�رته.	

ال�س��جود	احلقيق��ي	يبن��ي	كل	ج�س��د	امل�س��يح	ول	ي�س��يطر	علي��ه	متخ�س���س	اأو	اثن��ان	
لأن��ه	يف	الأ�سا���س	تعب��ري	جماعي	عن	ت�س��بيح	كل	�س��عب	اهلل.	

نفهم	من	1	كورنثو���س	14	:	26	)وهي	تقريًبا	العدد	الكتابي	الوحيد	الذي	يعطينا	
تعليم��ات	�ريح��ة	ب�س��ان	ال�س��جود(	اإن	كل	�س��خ�س –	اإن	اأمكن	–	يج��ب	اأن	يكون	له	

دور	فع��ال	يف	ال�س��جود	الكن�س��ي.	
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ال�س��جود	احلقيقي	يعتمد	دائًما	على	ح�سور	الروح	القد���س.	يقول	بول���س	يف	فيلبي	
3	:	3	اأنن��ا	يج��ب	اأن	نعب��د	ب��روح	اهلل.	وبدون	ال��روح	ل	ميكننا	اأن	نتوا�سل	مع	اهلل	اأو	

اأن	نق��دم	ل��ه	م��ا	يليق	با�س��مه.	

ال��روح	القد���س	ه��و	ال��ذي	يق��ود	�سالتن��ا	وت�س��بيحنا.	وه��و	ال��ذي	يفت��ح	اأذهانن��ا	
وي�س��اعدنا	عل��ى	فه��م	كلم��ة	اهلل	ويبكتن��ا	عل��ى	خطايان��ا	ويعطينا	مواه��ب	من	اأجل	
ال�سال��ح	الع��ام.	ال��روح	القد���س	ه��و	باخت�س��ار	ن�س��مة	وقل��ب	ال�س��جود.	نتن��اول	دور	

ال��روح	القد���س	يف	ال�س��جود	يف	اجل��زء	العا���ر	م��ن	ه��ذا	الكت��اب.	
	
	
	
	





١٠١

و	 الروح��ي"	 "ال�س��جود	 الكت��اب	املقد���س	ل	يف��رق	ب��ن  اأن	 �س��بق	 راأين��ا	فيم��ا	
"اخلدم��ة	العملي��ة"	واأن��ه	يتح��دث	عن	�س��جودنا	هلل	باعتب��اره	خدمتنا	وع��ن	خدمتنا	
هلل	باعتبارها	�سجودنا،	مو�سًحا	اأن	الطريقة	التي	نخدم	اهلل	بها	هي	الطريقة	التي	

ن�س��جد	له	بها.	

كم��ا	قلن��ا	اإن	الكلم��ة	العربي��ة	"abodah"	والكلم��ة	اليوناني��ة	"latreia" ي��دلن	يف	
الأ�سل	على	املهام	العملية	للعبد	اأو	اخلادم	لكنهما	ُي�ستخدمان	يف	الكتاب	املقد�س	
لو�سف	خدمتنا	اأو	�س��جودنا	هلل.	اإن	خدمتنا	هي	�س��جودنا	و�س��جودنا	هو	خدمتنا.	

اأو�سحن��ا	كذل��ك	اأن��ه	ميك��ن	تلخي���س	و�سايا	اهلل	يف	ال�س��جود	واخلدم��ة	يف	اأن	ق�سد	
اهلل	الأول	حلياتن��ا	ه��و	اأن	ن�س��جد	ل��ه	ب��كل	كيانن��ا	والث��اين	ه��و	اأن	نخ��دم	الآخري��ن	

باملحب��ة	التي	نكنها	لأنف�س��نا.	

الخسمة بالروح والحق

اخلدم��ة	بال��روح	واحل��ق	تنب��ع	دائًم��ا	م��ن	ال�س��جود	بال��روح	واحل��ق.	ولأن	اخلدم��ة	
وال�س��جود	مرتبطان	ومتداخالن	لدرجة	اأن	الكتاب	املقد���س	ي�س��تخدم	كلمة	واحدة	
لكليهم��ا،	ميكنن��ا	القول	اإن	�س��جودنا	ل	يك��ون	كاماًل	اإن	مل	يوؤِد	بنا	اإىل	اخلدمة،	واأن	

خدمتن��ا	تك��ون	غ��ري	مقبول��ة	اأم��ام	اهلل	اإن	مل	تكن	نابعة	من	�س��جودنا	له.	

الخدمة والسجود

الجزء السادس
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الخدمة باملنشفة:
الب�س��ائر	�سادق��ة	ج��ًدا	و�ريحة	لدرج��ة	موؤملة	فيما	يتعلق	مبواطن	�سعف	الر�س��ل	
ونقائ�سه��م،	حي��ث	ت�س��ف	ف�س��لهم	اإىل	جان��ب	جناحهم،	واأرائه��م	اإىل	جانب	جدلهم.	
نفهم	من	الب�س��ائر	اأن	الر�س��ل	ت�س��احنوا	فيما	بينهم	ب�س��اأن "ترتيب	اختيارهم"	اأكر	
من	اأي	�سيء	اآخر.	كما	ي�سجل	لوقا	9	:	46	اأنهم	اختلفوا	ب�ساأن	من	هو	الأعظم	فيهم.	

األعظم واألدىن  •
��ا	اإىل	األ	يك��ون	الأدنى.	 حينم��ا	ي�س��عى	ال�س��خ�س	اإىل	اأن	يك��ون	الأعظ��م،	ي�س��عى	اأي�سً
وعل��ى	الرغ��م	م��ن	اأن	الكث��ري	من��ا	يدرك��ون	اأننا	ل��ن	نكون	الأعظ��م	اأب��ًدا،	اإل	اأن	بع�س	
املوؤمنن	لزالوا	ي�س��عون	نحو	األ	يكونوا	الأدنى.	كان	هذا	الأمر	طبًقا	للب�س��ائر	هو	

اأحد	امل�س��اكل	الأ�سا�س��ية	للر�سل.	

عندم��ا	اجتم��ع	الر�س��ل	م��ع	ي�س��وع	ك��ي	يحتفل��وا	بالف�س��ح	)يوحن��ا	13	:	1	-	17(	
كان��وا	يعلم��ون	اأن	واح��ًدا	منهم	عليه	اأن	يغ�س��ل	اأرجل	الآخري��ن	)يف	تلك	الأيام	كان	
النا�س	يتكئون	على	و�سائد	ول	يجل�سون	يف	و�سع	قائم	على	الكرا�سي	ولذلك	كان	
غ�س��ل	الأرج��ل	يف	اأوق��ات	تن��اول	الطعام	اأم��ًرا	هاًما	جًدا(.	كانت	امل�س��كلة	تكمن	يف	
اأن	غ�س��ل	الأرج��ل	ه��و	عم��ل	يقوم	ب��ه	اأدنى	اخل��دام	واأقلهم.	وبالطبع	مل	ي��رد	اأحد	من	

الر�س��ل	اأن	يك��ون	هو	الأدنى.	

نفهم	من	يوحنا	13	:	2	اأنهم	ف�سلوا	اجللو���س	اإىل	الطعام	باأرجل	مت�س��خة	على	اأن	
ُينظ��ر	اإىل	اأي	منه��م	باعتب��اره	الأدنى.	ولذلك	اأخذ	ي�س��وع	من�س��فة	معيًدا	بها	تعريف	
معن��ى	العظم��ة	ورافًع��ا	م��ن	قيم��ة	اخلدمة	ومعلًنا	ع��ن	جانب	اآخر	حي��وي	وهام	من	

جوان��ب	الطبيعة	الإلهية.	
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سياق السجود  •
م��ن	امله��م	اأن	ن��درك	اأن	كل	ه��ذا	ح��دث	يف	�س��ياق	اأه��م	عم��ل	�س��جود	يف	ال�س��نة	
اليهودي��ة.	كان	طع��ام	الف�س��ح	ي��وؤكل	يف	البيوت	وم��ع	ذلك	كان	ي��وؤكل	اأثناء	خدمة	
�س��جود	تت�سم��ن	الرتني��م	والق��راءات	وال�س��الة	والت�س��بيح.	لق��د	نبع��ت	خدم��ة	ي�س��وع	
العملية	من	ال�سجود	الروحي	وكانت	جزًءا	منه.	وكانت	خدمته	هي	باحلق	�سجوده	

و�س��جوده	ه��و	خدمته.	

ي�س��جل	يوحن��ا	13	:	14	–	15	اأن	ي�س��وع	بع��د	اأن	خ��دم	الر�س��ل	دعاه��م	اإىل	القي��ام	
بخدم��ة	مماثل��ة.	لك��ن	يبدو	اأن	معظ��م	املوؤمنن	يف�سلون	اأن	تت��م	دعوتهم	اإىل	اإنكار	
ق��وي	لل��ذات	م��ن	اأج��ل	الب�س��ارة	عل��ى	اأن	يقوم��وا	بخدمة	تب��دو	غري	مهمة	مثل	غ�س��ل	

الأرجل.	

لك��ن	ي�س��وع	مل	ي��دُع	اأتباع��ه	فقط	اإىل	الت�س��بيح	املجي��د	واملهام	ال�سعب��ة	واخلطرية،	
ا	اإىل	ما	هو	اعتيادي	وماألوف،	اإىل	ما	هو	تافه	و�سهل،	اإىل	ما	هو	 لكنه	دعاهم	اأي�سً

غري	هام	وغري	ُملتفت	اإليه.	

القيادة والسلطة  •
راأين��ا	يف	الكث��ري	م��ن	اأج��زاء "�سل�س��لة	�س��يف	ال��روح"	وخا�س��ة	يف	كت��اب	"معرف��ة	
الب��ن"	كي��ف	تكم��ل	الب�س��ائر	الأرب��ع	بع�سه��ا	البع���س	وذل��ك	بالرتكيز	عل��ى	جوانب	
خمتلفة	من	طبيعة	ي�س��وع	واإر�س��اليته.	راأينا	على	�س��بيل	املثال	اأن	متى	يوؤكد	على	
�س��لطان	ي�س��وع	بينم��ا	يرك��ز	مرق���س	على	خدمته	ولوق��ا	على	ب���ريته	ويوحنا	على	

اإلوهيته.	
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م��ن	املده���س	اإًذا	اأن	يق��وم	يوحن��ا	ولي���س	مرق���س	اأو	لوق��ا	بت�س��جيل	حادث��ة	غ�س��ل	
الأرج��ل	يف	ب�س��ارته.	يب��ذل	يوحن��ا	الكث��ري	م��ن	اجله��د	يف	ب�س��ارته	حت��ى	يق��دم	لن��ا	
�س��خ�س	ي�س��وع	كل��ى	الإلوهية،	ي�س��وع	الذي	ه��و	الإعالن	الكامل	ع��ن	اهلل	وواحد	مع	

الآب	يف	اجلوه��ر،	ي�س��وع	"اأهي��ه"	ال��ذي	اأعل��ن	ذات��ه	ملو�س��ى	يف	الربي��ة	وهك��ذا.	

وه��ذا	يعن��ي	اأن	خدم��ة	ي�س��وع	باملن�س��فة	لي�س��ت	جمرد	مثال	على	ال�س��لوك	الإن�س��اين	
املث��ايل.	لكنه��ا	والأه��م	م��ن	ذل��ك	اإع��الن	فع��ال	عن	طريق��ة	اهلل	يف	الت���رف،	حيث	
تو�س��ح	لن��ا	كي��ف	مار���س	"ال��رب	واملعل��م" "اأهي��ه	ال��ذي	اأهي��ه"	قيادت��ه	ال�س��يادية	

و�س��لطته	املطلقة.	

عندم��ا	اأخ��ذ	ي�س��وع	املن�س��فة	وغ�س��ل	اأرجل	تالمي��ذه،	مل	يكن	يلغي	القيادة	وال�س��لطة	
لكنه	كان	يعيد	تعريفهما.	كان	يو�سح	اأن	اخلدمة	هي	لل�سيد	ولي�س	للخادم.	دائًما	
ما	علم	ي�سوع	عن	�سلطته	املوؤ�س�سة	على	العمل	ولي�س	على	املكانة	ودائًما	ما	اأعلن	
عن	قيادة	تخدم	النا���س	بدًل	من	اأن	ت�س��تغلهم	وتتحكم	فيهم.	نرى	ذلك	على	�س��بيل	

املث��ال	يف	متى	20	:	25	–	28.	

ي��دل	ه��ذا	عل��ى	اأن	ال�س��لطة	الروحي��ة	احلقيقي��ة	توج��د	يف	املن�س��فة	وقطع��ة	م��ن	
ال�ساب��ون	اأك��ر	مم��ا	توج��د	يف	املكان��ة	واللق��ب.

خدمة الرب الذايت: 
ل��و	اأردن��ا	اأن	نفه��م	ومنار���س	"اخلدمة	بال��روح	واحلق"	فعلينا	اأن	نف��رق	بينها	وبن	

"خدمة	الرب	الذاتي".	
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املجهود البرشي   •
دائًم��ا	م��ا	تاأت��ي	خدم��ة	ال��رب	الذات��ي	من	خ��الل	املجه��ودات	الب���رية.	وهي	حت�س��ب	
وتخطط	ب�س��اأن	كيفية	اخلدمة	وملن	ُتقدم.	اأما	اخلدمة	احلقيقية	فتنبع	على	العك���س	
م��ن	ذل��ك	من	حتري�سات	اهلل	التي	ي�س��معها	ال�س��خ�س	ال�س��اجد	يف	ح�رته.	نتناول	

ه��ذه	النقط��ة	بتف�سي��ل	اأك��ر	يف	كتابي	"ملك	اهلل"	و	"ال�س��تماع	اإىل	اهلل".	

اإنن��ا	نخ��دم	بال��روح	واحل��ق	فق��ط	لأننا	ا�س��تمعنا	اإىل	اهلل	ال��ذي	اأر�س��دنا	واأعدنا	لهذه	
اخلدمة.	

السعي نحو الظهور  •
خدمة	الرب	الذاتي	هي	خدمة	متفاخرة	ت�س��عى	نحو	الظهور	وتتاأثر	باأعمال	اخلدمة	
العظيم��ة.	اأم��ا	اخلدم��ة	احلقيقية	فال	متيز	بن	الأعمال	ال�سغ��رية	والأعمال	الكبرية	

حيث	ترحب	بجميع	الأعمال	مهما	كانت	�سغرية	وغري	ملحوظة.	

دائًم��ا	م��ا	ترغ��ب	خدم��ة	ال��رب	الذات��ي	يف	اأن	يراها	النا���س	وميتدحوه��ا	ويكافئوها.	
لك��ن	اخلدم��ة	احلقيقي��ة	ل	ت�س��عى	اإىل	ج��ذب	النتب��اه	بل	تقنع	بالختف��اء	عن	عيون	

النا���س	وتقدر	ال�ستح�س��ان	الإلهي	اأكر	مما	تقدر	املدح	الب���ري.	

انتقائية ووقتية  •
تتعل��ق	خدم��ة	ال��رب	الذات��ي	بالنتائ��ج	وتتمي��ز	بالنتقائي��ة	فيم��ا	يتعل��ق	مب��ن	ُتق��دم	
لهم.	اأما	اخلدمة	احلقيقية	فتفرح	مبا	تقدمه	لالأعداء	كما	لالأ�سدقاء،	لالأدنياء	كما	

للعظماء،	للجاحدي��ن	كما	للكرماء.	
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خدم��ة	ال��رب	الذات��ي	ه��ي	جم��رد	خدم��ة	وقتي��ة	تتاأث��ر	بامل�س��اعر	والرغب��ات.	لك��ن	
اخلدم��ة	احلقيقي��ة	ه��ي	اأ�س��لوب	حي��اة	دائ��م	يحكم��ه	اهلل	وح��ده.	

الرىض الذايت   •
خدم��ة	ال��رب	الذات��ي	ه��ي	يف	النهاية	�س��كل	من	اأ�س��كال	اإر�ساء	ال��ذات	ومتجيد	الذات.	

اإنها	خدمة	ت�س��تغل	النا���س	وتتحكم	بهم	وتدمر	املجتمع.	

اأم��ا	اخلدم��ة	احلقيقي��ة	فتهت��م	باحتياج��ات	الآخري��ن	ويك��ون	ل��دى	مقدمه��ا	م��ن	
نحوه��م	نف���س	املحب��ة	الت��ي	يكنه��ا	لذاته.	كما	اأنه��ا	ل	جترب	اأحًدا	عل��ى	ردها	وتبني	

ج�س��د	امل�س��يح	وجتل��ب	جم��ًدا	عظيًما	ل�س��خ�س	اهلل.	

مظاهر الخدمة: 
كم��ا	اأن��ه	م��ن	املمك��ن	اأن	نق��ع	يف	خط��اأ	العتق��اد	اأن	اخلدم��ة	ه��ي	م��ا	نق��وم	ب��ه	يوم	
الأحد،	من	ال�س��هل	كذلك	اأن	نقع	يف	خطاأ	العتقاد	اأنها	جمرد	قائمة	باأ�س��ياء	ميكن	

اأو	ينبغ��ي	اأن	نفعله��ا.	

لك��ن	كم��ا	اأن	�س��جودنا	ه��و	اأك��ر	م��ن	جم��رد	الرتني��م	وال�س��الة	وال�س��تماع،	هك��ذا	
خدمتن��ا	ه��ي	اأك��ر	من	جم��رد	التنظيف	والهتمام	و�سنع	الطعام.	راأينا	فيما	�س��بق	
اأن	اخلدم��ة	بال��روح	واحل��ق	ه��ي	اأ�س��لوب	حي��اة	م�س��تمر	اأم��ام	اهلل	وتوج��ه	قلبي	دائم	
ا	اأ�سلوب	 يتميز	بال�سجود	املحب	واخل�سية	املقد�سة.	اخلدمة	بالروح	واحلق	هي	اأي�سً
حي��اة	ولي���س	قانوًن��ا	اأخالقًي��ا	اأو	قائم��ة	م��ن	الأعم��ال.	ل	ينبغ��ي	اأن	نن�س��ى	اأب��ًدا	اأن	
هناك	فرًقا	بن	اأن	يت�رف	ال�سخ�س	منا	كخادم	عندما	يريد	ذلك	وبن	اأن	يكون	

خادًما	ط��وال	الوقت.	
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ل	يكف��ي	اأن	نرك��ز	عل��ى	الطبيع��ة	الداخلي��ة	للخدم��ة	لأن��ه	كما	نعرب	ع��ن	توجهنا	يف	
ا	 �سجودنا	باملو�سيقى	واحلركة	وال�سياح	وال�سالة	والت�سبيح	وال�سكر،	نحتاج	اأي�سً

اإىل	اأن	نع��رب	ع��ن	توجهن��ا	يف	اخلدم��ة	للكني�س��ة	وللعامل	م��ن	حولنا.	

ل	يحت��وي	الكت��اب	املقد���س	على	املقاب��ل	اأو	املكافئ	اخلدمي	ل�س��فر	املزامري.	لكنه	
يخرب	نف�سه	دائًما	باأمثلة	خدمة	ل	يالحظها	اأحد	يف	اأغلب	الأمر.	

مهام بسيطة   •
عندم��ا	نفك��ر	عل��ى	�س��بيل	املث��ال	يف	هوؤلء	الذين	ا�س��تخدمهم	اهلل	ك��ي	يح�روا	لنا	
العه��د	اجلدي��د،	فاإنن��ا	ع��ادة	م��ا	نفكر	يف	الر�س��ول	بول���س.	لقد	غريت	كتابات	بول���س	
الع��امل	حرفًي��ا	وغ��ريت	حي��اة	املالي��ن	واملالين	من	النا���س.	لكن	م��ن	منا	فكر	يف	

اخلدم��ة	الهادئة	التي	قام	بها	تيخيك���س؟	

م��ن	الوا�س��ح	اأن	بول���س	كت��ب	العدي��د	م��ن	ر�س��ائله	عندم��ا	كان	يف	ال�س��جن	ومل	يكن	
يف	ا�س��تطاعته	اأن	ي�س��لم	هذه	اخلطابات	بنف�س��ه.	وحيث	مل	يكن	هناك	خدمة	بريدية	
يف	وقته��ا،	كان	بول���س	يطل��ب	م��ن	�سديق��ه	تيخيك���س	اأن	ي�س��افر	مئ��ات	الأمي��ال	
حت��ى	ي�س��لمها.	ن��رى	ذل��ك	عل��ى	�س��بيل	املث��ال	يف	اأف�س���س	6	:	21	وكولو�س��ي	4	:	7	

وتيموثاو���س	4	:	12	وتيط���س	3	:	12.	

يعتق��د	معظ��م	دار�س��ي	الكت��اب	املقد���س	اأن	ر�س��الة	اأف�س���س	ُكتب��ت	عل��ى	�س��كل	ن���رة	
اأُر�سلت	اإىل	العديد	من	الكنائ�س.	ومن	املحتمل	اأن	يكون	تيخيك�س	قد	جاب	كل	اآ�سيا	
ال�سغرى	كي	يو�سل	ن�س��ًخا	من	"ر�س��الة	اأف�س���س"	للكنائ�س	املختلفة	يف	املنطقة.	



العبادة يف الروح و الحق

١٠٨

كان	عم��ل	تيخيك���س	خدم��ة	ب�س��يطة	وجمهول��ة	ورمب��ا	ب��دت	اعتيادي��ة	وغ��ري	مهم��ة	
يف	ذل��ك	الوق��ت،	حي��ث	اأن	اأي	�س��خ�س	كان	باإمكانه	القيام	بها.	لكن	لول	تيخيك���س	

وخدمت��ه	الأمين��ة	ملا	و�سل	اإلينا	العه��د	اجلديد	اليوم.	

مساعدة عملية  •
بالطب��ع	لي���س	ل��كل	اأعم��ال	اخلدم��ة	مث��ل	ه��ذا	التاأثري	العظيم.	ي�س��جل	اأعم��ال	9	:	39	
على	�س��بيل	املثال	كيف	خدمت	طابيثا	بطريقة	ب�س��يطة	اأثرت	يف	جمموعة	�سغرية	
من	املحتاجن	يف	جمتمعها	املبا�ر.	لكن	الروح	القد�س	راأى	وجوب	اإبراز	خدمتها	

يف	الكتاب	املقد�س	كي	تكون	مثاًل	لنا.	

يج��ب	علين��ا	اأن	نتعل��م	م��ن	ال��روح	القد���س	ذات��ه،	فه��و	ال��روح	املتوا�س��ع	ال��ذي	ينكر	
نف�س��ه	وال��ذي	يوج��د	ليوج��ه	كل	النتباه	اإىل	الب��ن.	عندما	نعي���س	يف	نطاق	الروح،	
���ريًعا	م��ا	نكت�س��ف	اأن	الق�ساي��ا	احلقيقي��ة	اإمن��ا	تتعل��ق	بالهتمام��ات	ال�سغ��رية	
لالآخري��ن	حي��ث	ياأت��ي	ال��ذات	يف	املرتب��ة	الثاني��ة	وحتت��ل	الأمور	ال�سغ��رية	املكانة	

املركزية.	

اخلدم��ة	بال��روح	واحل��ق –	عل��ى	امل�س��توى	الأ�سا�س��ي	–	ه��ي	جم��رد	م�س��اعدة	عملي��ة	
نافعة.	اإنها	م�ساعدة	ب�سيطة	يف	اأمور	تافهة	�سطحية	مثل	فتح	الباب	و�سنع	القهوة	
وغ�سل	الأطباق	وهكذا.	ويجب	األ	نن�سى	اأبًدا	اأن	ي�سوع	اأو�سح	لنا	من	خالل	املن�سفة	
اأنه	ما	من	اأحد	ميكن	اأن	يكون	هاًما	جًدا	اأو	م�سغوًل	جًدا	بحيث	ل	يقوم	باأقل	اأعمال	

اخلدمة.	
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قبول الخدمة  •
عل��ى	م�س��توى	اآخ��ر	تت�سم��ن	اخلدم��ة	اأن	ُنخ��دم	واأن	نقب��ل	اخلدم��ة.	مل	ي��رد	بطر���س	
اأن	يغ�س��ل	ي�س��وع	قدمي��ه	لي���س	لأن��ه	كان	متوا�سًع��ا	بل	لأنه	كان	متك��رًبا.	لقد	كانت	
خدمة	ي�س��وع	اإهانة	وحتٍد	لفكرة	بطر���س	عن	ال�س��لطة	والقيادة.	لو	كان	بطر���س	هو	

امل�س��ئول،	مل��ا	كان	م��ن	املمك��ن	اأبًدا	اأن	يقوم	بغ�س��ل	رجلي	اأي	�س��خ�س.	

عندم��ا	ن�س��مح	لالآخري��ن	اأن	يخدمونن��ا،	فاإنن��ا	نع��رتف	ب�س��لطتهم	علين��ا.	كم��ا	نقبل	
خدمته��م	دون	اأن	ن�س��عر	بوج��وب	رد	ه��ذه	اخلدمة	لهم.	

تقديم حسن الضيافة  •
ح�س��ن	ال�سياف��ة	ه��و	املظه��ر	الوحي��د	م��ن	مظاه��ر	اخلدم��ة	ال��ذي	يحثن��ا	الكت��اب	
املقد���س	عليه.	ت�س��جع	1	بطر���س	4	:	9	كل	املوؤمنن	عليه.	كما	جتعله	رومية	12	:	

13	و1	تيموثاو���س	3	:	2	وتيط���س	1	:	8	���رًطا	م�س��بًقا	للقي��ادة	الكن�س��ية.	

ميت��الأ	الكت��اب	املقد���س	بع��دة	اأمثل��ة	عل��ى	ح�س��ن	ال�سياف��ة	منه��ا	حماي��ة	راح��اب	
للجا�سو�س��ن	وم�س��اعدة	بوع��ز	لراع��وث	ونعم��ي	واهتم��ام	الأرمل��ة	باإيلي��ا	واألي�س��ع	

وترحي��ب	م��رمي	ومارث��ا	بي�س��وع	وتالمي��ذه.	

عندم��ا	اأر�س��ل	ي�س��وع	الأثن��ى	ع���ر	وال�س��بعن	ك��ي	يك��رزوا	بالب�س��ارة،	اأمره��م	ب��اأن	
يعتمدوا	على	كرم	ال�سيافة	–	وهو	ما	نراه	يف	كل	�سفر	الأعمال.	رمبا	تكون	ثقافة	
التج��ارة	احلديث��ة	املتمثل��ة	يف	النزول	يف	الفنادق	وتن��اول	الطعام	يف	املطاعم	قد	
حرمتنا	كثرًيا	من	التمتع	بالفرح	الكتابي	الذي	جنده	يف	تقدمي	ح�س��ن	ال�سيافة	اأو	

احل�س��ول	علي��ه.	



العبادة يف الروح و الحق

١١٠

السجود والخدمة والتواضع:
يج��ب	اأن	يك��ون	وا�سًح��ا	لن��ا	الآن	اأن	ال�س��جود/اخلدمة	ه��و	يف	الأ�سا���س	عم��ل	
كلمت��ان	 هم��ا	 "النحن��اء"	 اأي	 	)proskuneo(و 	)shachah( اأن	 راأين��ا	 متوا�س��ع.	
كتابيت��ان	اأ�سا�س��يتان	تع��ربان	عن	ال�س��جود/اخلدمة،	واأنه	على	ال�س��اجدين/اخلدام	
اأن	ينحن��وا	اأم��ام	اهلل	ل��و	اأرادوا	اأن	يقدم��وا	ل��ه	�س��جوًدا/خدمة	ي�س��تحقه	ويلي��ق	ب��ه.	

اكتساب التواضع   •
م��ن	املمك��ن	اأن	يب��دو	اكت�س��اب	التوا�س��ع	اأم��ًرا	�سعًب��ا.	يف	الواق��ع	رمب��ا	نب��دو	غ��ري	
متوا�سع��ن	بامل��رة	ل��و	اأنن��ا	ن�س��عى	�س��عورًيا	نحو	التوا�س��ع.	لكن	عندما	ن���رع	يف	
عم��ل	يوؤك��د	عل��ى	الت��واري	واخلفاء	ويركز	على	خري	الآخري��ن،	ميكننا	اأن	نتوقع	من	

ال��روح	القد���س	اأن	ُيعم��ل	توا�سع��ه	يف	حياتنا.	

الطبيع��ة	الب���رية	اجل�س��دية	ال�س��اقطة	ترف���س	اخلدم��ة	والت��واري	وتت��وق	ب��دًل	م��ن	
ذل��ك	اإىل	الراح��ة	واحل�س��ول	عل��ى	النتب��اه.	لك��ن	ه��ذه	رغب��ات	علين��ا	اأن "ن�سلبه��ا" 
بنف���س	القوة	والت�سميم	اللذين	ن�سلب	بهما	ال�س��هوات	اجلن�س��ية	اخلاطئة.	ن�سو�س	
مث��ل	1	يوحن��ا	2	:	16	ل	ت�س��ري	اإىل	ال�س��هوات	اجلن�س��ية	فق��ط	ب��ل	اإىل	كل	امل�س��اعر	

والأعم��ال	الإن�س��انية	الت��ي	ل	تق��ع	حت��ت	ال�س��يطرة	الكاملة	هلل.	

ي�س��ارع	معظ��م	النا���س	م��ع	ال�س��هوات	والرغبات	اخلاطئ��ة	لكنهم	ل	يعرف��ون	كيفية	
التعام��ل	معه��ا.	اكت�س��فت	الكثري	من	جماع��ات	املوؤمنن	على	مدار	تاريخ	الكني�س��ة	
اأن	مزيًج��ا	متوازًن��ا	م��ن	ال�س��جود	الروح��ي	واخلدم��ة	يف	اخلفاء	ه��و	الطريقة	املثلي	
للتحك��م	يف	ال�س��هوات	اجل�س��دية	واكت�س��اب	الرغبة	ال�ساحل��ة	يف	التوا�سع	ال�سحي.	
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كان	ه��ذا	ه��و	التوج��ه	الرئي�س��ي	ل��كل	احل��ركات	الرهباني��ة	الأوىل	الت��ي	ا�س��تخدمها	
اهلل	لن���ر	الب�س��ارة	يف	كل	اأورب��ا	ولغر���س	الكنائ���س	الأوىل	يف	بريطاني��ا	واأيرلندا.	

يف	الق��رن	الثام��ن	ع���ر	عندم��ا	اأر�س��ل	اهلل	نه�س��ة	اإىل	بريطاني��ا	م��ن	خ��الل	رج��ال	
مث��ل	وي�س��لي	وهوايتفيل��د،	األهم	رجاًل	من	جماعة	كن�س��ية	خمتلف��ة	متاًما	اإىل	كتابة	
واح��ًدا	م��ن	اأك��ر	الكت��ب	امل�س��يحية	تاأث��رًيا	يف	كل	الع�سور	وهو	كت��اب	"دعوة	جادة	

حلياة	مكر�س��ة	مقد�سة".	

عل��م	ولي��م	ل��وو	)William Law(	اأن	عل��ى	املوؤمن��ن	اأن	ينظ��روا	اإىل	كل	ي��وم	عل��ى	
اأن��ه	"ي��وم	توا�س��ع"	و	"ي��وم	خلدم��ة	الآخري��ن".	من	املده���س	اأن��ه	بينما	ا�س��تخدم	اهلل	
وي�س��لي	ل�س��م	مئ��ات	الآلف	م��ن	املوؤمن��ن	اجلدد	للكني�س��ة،	ا�س��تخدم	لوو	يف	نف���س	

الوق��ت	لب��دء	موج��ة	جديدة	من	القدا�س��ة	داخل	الكني�س��ة.	

اأ���ر	ل��وو	عل��ى	اأن��ه	باإمكانن��ا	اأن	نكت�س��ب	التوا�س��ع	ال��ذي	يري��د	اهلل	اأن	ي��راه	يف	
ال�س��اجدين	احلقيقي��ن	عندم��ا:	

"نتن��ازل	ع��ن	كل	�سعف��ات	ونقائ���س	اإخوانن��ا	يف	الب���رية	ونغط��ي	زلته��م	ونحب	
مميزاتهم	ون�سجع	ف�سائلهم	ون�سدد	احتياجاتهم	ونفرح	يف	رخائهم	ون�سفق	عليهم	
يف	�سدائدهم	ونقبل	�سداقتهم	ونتغا�سى	عن	ق�سوتهم	ونغفر	حقدهم	ونكون	خدام	

اخلدام	ونتنازل	اإىل	اأحط	م�ستويات	اأحط	الب�ر".	

عندم��ا	نطي��ع	اهلل	ونخ��دم	الآخري��ن	بنف���س	املحب��ة	الت��ي	نكنها	لأنف�س��نا،	�س��نجد	اأن	
توا�سًع��ا	)shachah(	و)proskuneo(	ينم��و	ويزده��ر	يف	حياتنا.	
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�س��نبداأ	يف	اأن	نك��ون	اأق��ل	ا�س��تعجاًل	واأك��ر	متتًعا	بال�س��الم.	�س��نبداأ	يف	النظر	مبحبة	
اإىل	ه��وؤلء	الذي��ن	حقدنا	عليهم	يوًما.	�س��نبداأ	يف	الهتمام	به��وؤلء	الذين	جتاهلنهم	
يوًما.	و�سنمتلئ	بح�س	جديد	من	التوحد	مع	املجروحن	التائهن	)ptochos(	الذي	

اأتى	ي�س��وع	كي	يطلبهم	ويخل�سهم.	

لك��ن	الأه��م	م��ن	كل	ذل��ك	ه��و	اأن	توا�سًع��ا	)shachah(	و)proskuneo(	�س��يحولنا	اإىل	
ا	على	ت�س��بيحه	ومتجيده.	�س��تكون	 �س��اجدين	حقيقين	اأكر	اإدراًكا	هلل	واأكر	حر�سً
خدمة	اخلفاء	�سالة	�س��كر	مفعلة.	وكلما	فا�س	�س��جودنا	الروحي	باخلدمة	العملية	

كلما	قادتنا	خدمتنا	اإىل	اهلل	ب�سورة	مبا���رة	كي	ن�س��بحه	ونعبده.	



١١٣

راأينا	اأن	العهد	اجلديد	يحثنا	على	تقدمي	ثالث	ذبائح	هلل	يف	�سجودنا	هي:	
ذبيحة	اأج�سادنا 	•
ذبيحة	ممتلكاتنا	 	•
ذبيحة	ت�سبيحنا	 	•

نناق���س	كل	جان��ب	م��ن	ه��ذا	اجلوان��ب	عل��ى	ح��دة	يف	ه��ذا	الف�س��ل	ويف	الف�سل��ن	
الثام��ن	والعا���ر،	اإل	اأنه��ا	جوان��ب	متداخل��ة	ومكمل��ة	لبع�سها	البع���س	فيما	يتعلق	

بال�س��جود/اخلدمة	بال��روح	واحل��ق.	

اهلل	ل	يدعون��ا	اإىل	الختي��ار	ب��ن	اأعم��ال	اخلدمة	غ��ري	الظاهرة	والعطاء	ال�س��خي،	اأو	
بن	الت�سبيح	الفرح	وامل�ساعدة	العملية.	لكنه	يدعونا	اإىل	اأن	ن�سجد	له/نخدمه	بكل	
كيانن��ا	وه��ذا	يت�سمن	اخلدمة	والعطاء	والت�س��بيح.	ول��و	جتاهلنا	اأي	جانب	من	هذه	

اجلوانب،	لن	يكون	ال�س��جود	الذي	نقدمه	هلل	هو	�س��جود	بالروح	واحلق.	

��ا	اأن	ال�س��جود	ه��و	رد	فعلن��ا	الب���ري	نح��و	مب��ادرة	اهلل	يف	اإعالن��ه	ع��ن	 راأين��ا	اأي�سً
ذاته،	واأن	رد	فعلنا	هذا	اإمنا	يتحدد	بناء	على	طبيعة	اهلل.	على	�س��بيل	املثال،	نقدم	
هلل	�س��جوًدا	مقد�ًس��ا	لأنه	قدو���س	ون�سحي	بذواتنا	يف	خدمتنا	له	لأنه	اأعلن	لنا	اأنه	
اإله	م�سحي	ون�س��جد	له	بالت�س��بيح	لأنه	ممتلئ	ابتهاًجا	وت�س��بيًحا،	ونخدمه	بغ�س��ل	

العطاء والسجود

الجزء السابع
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اأرجل	الآخرين	لأنه	اهلل	الذي	يغ�س��ل	اأرجلنا	املت�س��خة،	ون�س��جد	له	بالعطاء	لأنه	اهلل	
العاطي.

و�س��واء	فكرن��ا	يف	اهلل	م��ن	منطل��ق	اخلليق��ة	اأو	النعمة	اأو	املحب��ة	اأو	احلق	اأو	الرحمة،	
�سرى	دائًما	اأنه	العاطي	القدو�س.	

متث��ل	رد	فع��ل	ال�س��عب	يف	العه��د	الق��دمي	جت��اه	ك��رم	اهلل	الغني	يف	ثالثة	اأ�س��كال	من	
العطاء:	

الذبائح	املقدمة	هلل.	 	•
الع�سور	املقدمة	للفقراء	والقادة	الدينين.	 	•
تقدميات	اختيارية	للم�روعات	اخلا�سة 	•

الذبائح   •
كان��ت	الذبائ��ح	عب��ارة	ع��ن	عطايا	ُتقدم	هلل	ب�سورة	مبا���رة.	وق��د	حتدثنا	عنها	يف	
اجل��زء	الثال��ث	وتناولتها	بالتف�سيل	يف	كت��اب	"اخلال�س	بالنعمة"،	حيث	راأينا	اأنه	

حينما	كان	�س��عب	اإ���رائيل	يتوجه	اإىل	اهلل	كانوا	ي�س��جدون	له	بتقدمي	الذبائح.	

يعتق��د	بع���س	املوؤمن��ن	اأن	اليه��ود	كان��وا	يقدم��ون	الذبائ��ح	هلل	فقط	لك��ي	يغفر	لهم	
خطاياه��م.	لك��ن	العهد	القدمي	يو�سح	اأنهم	كانوا	يقدمون	الذبائح	عندما	يبتهجون	
وعندما	يبكون.	كما	كانوا	يقدمون	اأف�سل	ما	لديهم	يف	ال�سكر	والتكري�س	وال�سفاعة	

والت�سبيح	وال�سجود	وكذلك	يف	التوبة	وطلب	املغفرة.	

العشور  •
كان��ت	الع�س��ور	عطي��ة	�س��نوية	يق��دم	ال�س��خ�س	مبقت�ساه��ا	10%	م��ن	دخ��ل	اأ���رته	
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للفق��راء	وللق��ادة	الديني��ن	كذل��ك.	ل	يحدثن��ا	العه��د	الق��دمي	ع��ن	الرتتيب��ات	الدقيقة	
جلمع	الع�س��ور،	ويبدو	اأن	هذه	املمار�س��ة	تغريت	عرب	القرون.	لكن	لوين	27	:	30	

–	32	يو�س��ح	اأن	كل	املحا�سي��ل	وكل	احليوان��ات	كان	ينبغ��ي	اأن	ُتع���ر.

كان	عل��ى	ال�س��عب	حينم��ا	يب��داأ	يف	جن��ي	املحا�سي��ل	اأن	يحف��ظ	ع���رها	جانًب��ا.	
كما	كانت	كل	اأ���رة	حت�سى	ما�س��يتها	مرة	كل	�س��نة	بينما	ترعي.	ولكي	ت�سمن	اأن	
اختيارها	من	املا�س��ية	هو	اختيار	عادل،	كانت	تع���ر	من	كل	نوع	من	احليوانات	
التي	متلكها.	مل	يكن	من	حق	اأي	�سخ�س	اأن	ي�ستخدم	الع�سور	كو�سيلة	للتخل�س	من	
احليوان��ات	الت��ي	ل	يريده��ا.	لك��ن	مل	يك��ن	علي��ه	يف	ذات	الوق��ت	اأن	يخت��ار	الأف�س��ل	

منه��ا	كم��ا	يف	حالة	الذبائح.	

من	املهم	اأن	نفهم	اأن	قيمة	ما	كانت	الأ���رة	تقدمه	من	ذبائح	على	مدار	ال�س��نة	مل	
تكن	ُتخ�سم	اأو	ُتقتطع	من	الع�سور،	حيث	اأن	الذبائح	كانت	ُتقدم	من	الت�سعة	اأع�سار	

املتبقية	من	الدخل	بعد	اقتطاع	الع�ر.	

يو�س��ح	لوي��ن	27	:	30	ومالخ��ي	3	:	6	–	12	اأن	الع�س��ور	تخ���س	اهلل	واأنه��ا	كانت	
تعطى	هلل.	لكن	على	عك�س	الذبائح،	كانت	الع�سور	هي	عطية	اهلل	ملجموعات	معينة	

من	ال�سعب.	

كانت	كل	اأ���رة	تدفع	ع�س��ورها	لالوين	والكهنة	امل�س��ئولن	عن	العبادة	يف	الأمة	
مل��دة	�س��نتن	م��ن	كل	ث��الث	�س��نوات.	اأما	يف	ال�س��نة	الثالث��ة	فكانت	تعطي	ع�س��ورها	
للفقراء	يف	جمتمعها	املحلي.	ي���رح	عدد	18	:	21	–	32	وتثنية	14	:	29	اأ�س��باب	

اإعطاء	الع�س��ور	لهاتن	الفئتن	من	ال�س��عب.	
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م��ن	امله��م	اأن	نالح��ظ	اأن	الع�س��ور	يف	العه��د	الق��دمي	مل	تك��ن	ُتدف��ع	لت�س��ييد	املب��اين	
اأو	اإقام��ة	امل���روعات	اخلا�س��ة،	حي��ث	كان��ت	ه��ذه	مت��ول	بالعطاي��ا	والتقدم��ات	
الختياري��ة.	لك��ن	الع�س��ور	كان��ت	ُت�س��تخدم	بكامله��ا	لتاأم��ن	دخ��ل	لالأ�س��خا�س	

العامل��ن	يف	اخلدم��ة	ومل��ن	ه��م	يف	حاج��ة	�س��ديدة.	

العطايا االختيارية   •
كان��ت	ه��ذه	العطاي��ا	ع��ادة	م��ا	ُتق��دم	لبن��اء	اأو	اإ�سالح	الأبني��ة	اخلا�سة.	على	�س��بيل	

املث��ال	ُقدمت	ه��ذه	العطايا	من	اأجل:	
خيمة	الجتماع	)خروج	25	:	1	–	4	و	35	:	1	–	29	و	36	:	2	-	7(.	 	•

الهيكل	الأول	)1	اأخبار	28	-	29(.	 	•
الهي��كل	الث��اين	)ع��زرا	1	:	2	–	6	،	2	:	68	–	69	و	3	:	5	و	7	:	16	ونحمي��ا	 	•

	.)72 	- 	70 	: 	7

مل	تك��ن	ه��ذه	العطاي��ا	ع�س��وًرا	حي��ث	مل	يك��ن	لزاًم��ا	عل��ى	ال�س��خ�س	اأن	يعط��ي	ن�س��بة	
معينة	من	دخله.	لكنها	كانت	عطايا	وتقدمات	"اختيارية"	ومن	ثم	مل	يكن	يتعن	
عل��ى	ال�س��خ�س	اأن	يقدمه��ا.	لك��ن	من	اأراد	كان	يعطي	كثرًيا	اأو	قلياًل	ح�س��بما	يختار.	
بالإ�ساف��ة	اإىل	ذل��ك	كان��ت	ه��ذه	التقدم��ات	حم��ددة	دائًم��ا،	حي��ث	كان	ال�س��عب	يعلم	
م��اذا	علي��ه	اأن	يق��دم	وفيم��ا	�ست�س��تخدم	تقدمات��ه.	كم��ا	كان��وا	يتوقفون	ع��ن	العطاء	

عندم��ا	تكتمل	احلاجة.	

كان	واجًب��ا	عل��ى	�س��عب	اهلل	كذل��ك	اأن	يعط��ي	للفق��راء	ب�س��خاء	م��ن	خ��الل	عطاي��ا	
اختياري��ة	منتظم��ة.	ن��رى	ذل��ك	على	�س��بيل	املث��ال	يف	تثني��ة	10	:	17	–	19	و	15	:	

	.11	– 	6	: –	22	واإ�س��عياء	58	 	10	: –	11	و	24	 	7
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العطاء ويسوع: 
اأ���رنا	كث��رًيا	يف	�سل�س��لة	"�س��يف	ال��روح"	اإىل	اأن	ي�س��وع	علم	عن	الأم��ور	املالية	اأكر	
من	اأي	مو�سوع	اآخر	با�ستثناء	ملكوت	اهلل.	اأعطى	ي�سوع	الكثري	من	الوقت	ملو�سوع	
امل��ال.	ونق��راأ	يف	مرق���س	12	:	41	اأن��ه	كان	ي�س��اهد	ما	يقدمه	النا���س	عندما	ياأتون	

لي�س��جدوا،	مميًزا	روح	عطائهم	ومعلًقا	على	م�ستواها.	

مت��ى	6	:	24	ه��و	اأ�سا���س	كل	تعالي��م	ي�س��وع	ع��ن	امل��ال.	يق��ول	ي�س��وع	هن��ا	اإن	امل��ال	
هو	قوة	–	اإله	كاذب	–	تريد	اأن	ت�سيطر	على	النا�س	وت�ستعبدهم	–	مما	يف�ر	�سعوبة	
ال�ستغناء	عن	املال	عند	العطاء	ويف�ر	كذلك	ملاذا	جاءت	الكثري	من	تعاليم	ي�سوع	

عن	املال	يف	�سياق	تب�سريي.	

تعاليم يسوع عن العطاء   •
يق��ول	يوحن��ا	املعم��دان	يف	لوق��ا	3	:	8	–	11	اإن	العط��اء	يج��ب	اأن	يك��ون	اأول	ثم��ار	
التوبة.	كما	يوؤكد	ي�س��وع	مراًرا	وتكراًرا	على	اأن	العطاء	هو	جزء	من	التزامنا	نحوه.	
ن��رى	ذل��ك	عل��ى	�س��بيل	املث��ال	يف	مت��ى	19	:	23	–	26	ولوق��ا	5	:	1	–	11	و	12	:	

33	–	34	و	18	:	18	–	23.	

يو�س��ح	ي�س��وع	يف	مثل��ه	ال�س��هري	ع��ن	اخل��راف	واجل��داء	يف	مت��ى	25	:	31	–	46	اأن	
اهلل	يريدن��ا	اأن	نعط��ى	املحتاج��ن	ب�س��خاء.	كم��ا	يوؤك��د	يف	لوق��ا	11	:	24	عل��ى	اأن	
الع�س��ور	يف	ح��د	ذاته��ا	لي�س��ت	بكافية	واأنه	علينا	كذل��ك	اأن	نقدم	للمحتاجن	عطايا	

اختياري��ة.	يوؤك��د	لوق��ا	10	:	29	–	37	عل��ى	ه��ذا	املبداأ	ب�س��ورة	متثيلية.	

يحت��وي	لوق��ا	16	عل��ى	اأعم��ق	تعالي��م	ي�س��وع	عن	ا�س��تخدام	امل��ال	والت��ي	يو�سحها	
م��ن	خ��الل	ق�س��ة	الغنى	ولعازر.	اأما	اأقوى	تعاليم��ه	عن	العطاء	فتوجد	يف	املوعظة	
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على	اجلبل.	يكرر	ي�س��وع	يف	متى	5	:	42	املبداأ	الأ�سا�س��ي	الذي	اأر�س��اه	يف	لوقا	6	:	
30	–	38	)علينا	األ	نن�سى	اأبًدا	اأن	املكافاآت	املوعودة	يف	عدد	38	ترتبط	بالعطاء	

املاأم��ور	به	يف	عدد	30(.

ُيتبع	ي�سوع	تعاليمه	عن	العطاء	يف	متى	6	:	1	–	3	بو�سف	لكيفية	العطاء.	ي�رح	
ي�سوع	اأننا	نقوم	مب�سادرة	مكافاآتنا	ال�سماوية	عندما	جنذب	النتباه	لعطائنا.	ثم	
ي�س��تمر	يف	الأع��داد	19	–	21	يف	احلدي��ث	ع��ن	تخزي��ن	كن��وز	يف	ال�س��ماء	يف	مقاب��ل	
ال�ستثمار	يف	كنوز	الأر�س	الفانية.	وبعد	ذلك	ويف	�سياق	حديثه	عن	الحتياجات	
العملية	للحياة	اليومية	من	ماأكل	وملب���س،	ي�س��جع	ي�س��وع	املوؤمنن	على	اأن	يطلبوا	

"اأوًل	ملكوت	اهلل	وبره"	واعًدا	اإياهم	باأن	هذه	كلها	"�ستزاد" لهم	)عدد	33(.

ي�س��جل	لوق��ا	14	:	12	–	14	تعالي��م	ي�س��وع	ع��ن	ك��رم	ال�سياف��ة.	ويو�س��ح	هن��ا	م��رة	
اأخ��رى	اأن	اهلل	يريدن��ا	اأن	جنع��ل	العط��اء	للمحتاج��ن	اأولويتن��ا	لأنن��ا	به��ذه	الطريقة	
اإمن��ا	نعط��ى	اهلل.	يو�س��ح	مت��ى	17	:	24	–	27	و	22	:	15	–	22	ومرق���س	12	:	13	
��ا	اأن	يدفع��وا	م��ا	عليه��م	من	 –	17	ولوق��ا	20	:	20	–	26	اأن	ي�س��وع	عل��م	النا���س	اأي�سً

�رائ��ب	–	وق��د	فعل	هو	نف�س��ه	ذلك.	

��ا	ع��ن	الع�س��ور	يف	مت��ى	23	:	23.	يف	ه��ذا	اجل��زء	يوب��خ	ي�س��وع	 حت��دث	ي�س��وع	اأي�سً
الفري�سين	الذين	تركوا	اأثقل	النامو�س	اأي	احلق	والرحمة	والإميان	لأنهم	يع�رون	
مبنتهى	الدقة.	من	املده�س	اأن	توبيخ	ي�سوع	لهم	مل	يبطل	الع�سور	لكنه	على	العك�س	
من	ذلك	اأكد	عليه	وا�سًعا	اإياه	�ريًعا	يف	�سياقه	ال�سحيح	املتمثل	يف	موقف	القلب	

وجوهر	النامو�س	و"اأثقله".	

ي��ربز	ه��ذا	التوبي��خ	موق��ف	ي�س��وع	جت��اه	النامو���س	وال��ذي	نتناول��ه	بالتف�سي��ل	يف	
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كتاب	"ملك	اهلل"	من	�سل�سلة	"�سيف	الروح".	يعلمنا	العهد	اجلديد	بو�سوح	اأن	امل�سيح	
مت��م	النامو���س	وذل��ك	كم��ا	نق��راأ	يف	رومي��ة	10	:	4	وغالطية	3	:	23	–	25	واأف�س���س	
2	:	15.	لقد	متم	ي�س��وع	كاًل	من	اأقوال	الأنبياء	يف	النامو���س	عن	نف�س��ه	)لوقا	24	:	
44(	وكذل��ك	املطال��ب	الفعلي��ة	للنامو���س	الت��ي	تدع��و	اإىل	الطاع��ة	الكاملة	)غالطية	
3	:	10	،	13(.	وهذا	يعني	اأن	النامو���س	مل	يعد	ملزًما	���رعًيا	وقانونًيا	للم�س��يحي	
املوؤمن	�سواء	كان	من	اليهود	اأو	من	الأمم.	لهذا	جند	ي�سوع	يعلن	يف	بع�س	الأجزاء	

الكتابي��ة	مث��ل	مرق���س	7	:	19	اأن	كل	الأطعمة	هي	طاهرة.	

لك��ن	ه��ذا	ل	يعن��ي	اأن	النامو���س	لي���س	لدي��ه	م��ا	يعلم��ه	للم�س��يحين	الي��وم	)1	
كورنثو���س	9	:	8	-	10(.	وم��ن	اجلدي��ر	باملالحظ��ة	اأن	ي�س��وع	اأك��د	–	وخا�س��ة	فيما	
يتعل��ق	بالأخ��الق	–	عل��ى	املب��ادئ	الإلهي��ة	للنامو���س	بل	ودع��ا	تالمي��ذه	اإىل	اإتباع	
مقايي�س	اأعلى	مما	يتطلبه	النامو�س.	على	�سبيل	املثال	�سبه	ي�سوع	الغ�سب	بالقتل	
وال�س��هوة	بالزن��ا	يف	مت��ى	5	:	21	– 22	،	27	–	28.	وعل��م	اأن	الإن�س��ان	باإمكان��ه	
اأن	ميتن��ع	ع��ن	القت��ل	لكنه	ي�س��تمر	يف	الكراهي��ة.	وباإمكانه	اأن	ميتنع	ع��ن	الزنا	لكن	
تبق��ى	ال�س��هوة	يف	قلب��ه.	لذل��ك	وج��ه	ي�س��وع	تالمي��ذه	م��ن	ح��رف	النامو���س	اإىل	قلب	
الأمور.	ومع	ذلك	جند	اأن	نامو�س	مو�سى	باعتباره	النظام	املركزي	املنظم	لعالقة	
�س��عب	اإ���رائيل	باهلل	قد	مت	بكامله	من	خالل	حياة	وخدمة	وموت	وقيامة	ي�س��وع.	

وه��ذا	يعن��ي	اأن	امل�س��يحين	غري	ملزم��ن	اأو	مطالبن	باحلياة	حتت	النامو���س.

لك��ن	كي��ف	نطب��ق	ذل��ك	على	الع�س��ور؟	رمب��ا	يقال	اأن	ال�س��بب	وراء	تاأكيد	ي�س��وع	على	
الع�س��ور	يف	مت��ى	23	:	23	ه��و	اأن��ه	كان	يخاط��ب	جمه��وًرا	يهودًي��ا،	واأن��ه	اإن	كان	
جمه��وره	م��ن	الأمم	لق��ال	�س��يًئا	خمتلًف��ا.	اأًي��ا	كان	م��ا	مييز	ه��ذا	الفكر،	اإل	اأنه	يف�س��ل	
يف	معرفة	اأن	الع�س��ور	هي	مبداأ	�س��ابق	حتى	للنامو���س.	�س��رى	فيما	يلي	من	تعليق	
على	عربانين	7	اأن	امل�س��يحين	اليوم	عليهم	اأن	يع���روا	لي���س	لأن	النامو�س	يقول	
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ذل��ك	ب��ل	لأن	الع�س��ور	ه��ي	رد	فعل	لئق	ومنا�س��ب	خلدمة	ي�س��وع	كرئي���س	كهنة.	من	
امله��م	اأن	نالح��ظ	اأن	ي�س��وع	مل	يل��ِغ	الع�س��ور	اأب��ًدا	لكن��ه	اأكد	عليه	يف	املث��ال	الكتابي	
ا	 احلقيق��ي	ال��ذي	ن�س��تمع	فيه	اإىل	كلماته	املبا���رة	املتعلقة	بالأم��ر	)كما	ذكر	اأي�سً
فري�سي	يدفع	ع�سوره	يف	لوقا	18	:	9	-	14(.	اإننا	نع�ر	لأن	الع�سور	هي	مبداأ	اإلهي	

�سالح	يفوق	نامو���س	مو�سى.	

يسوع ومناسبات العطاء   •
ت�س��جل	الب�س��ائر	العديد	من	املنا�س��بات	التي	اأعطى	النا���س	فيها	ي�س��وع	والتي	حث	

ي�س��وع	النا���س	فيها	على	العطاء	وعلق	على	عطائهم.	على	�س��بيل	املثال:
املجو�س	�سجدوا	لي�سوع	بتقدمي	عطايا	)متى	2	:	9	-	12(. 	•

الن�س��اء	�س��جدن	لي�س��وع	بدهن��ه	بطي��ب	)مت��ى	26	:	6	–	13	ومرق���س	14	:	 	•
	.)11 	- 	1 	: 	12 ويوحن��ا	 	50 	- 	36	: 	7 ولوق��ا	 	9 	– 	3

الن�س��اء	اأعطن	عملًيا	مل�س��اندة	خدمة	ي�س��وع	)لوقا	8	:	1	–	3	و10	:	38 –  	•
.)12 	- 	1 	: 	12 و	 	45 	– 	1 	: 	11 ويوحن��ا	 	42

يو�س��ف	اأعط��ى	ي�س��وع	ق��ربه	)مت��ى	27	:	57	–	60	ومرق���س	15	:	42	–	47	 	•
	.)54	-	50	: ولوق��ا	23	

كيلوبا�س	ورفيقه	اأعطيا	ي�سوع	طعاًما	لياأكل	)لوقا	24	:	13	-	35(.	 	•
�س��اب	غن��ي	رف���س	اأن	يعط��ي	ح�س��ب	ق��ول	ي�س��وع	)مت��ى	19	:	16	–	22	 	•

.)23 	- 	18 	: 	18 ولوق��ا	 	22 	– 	17 	: 	10 ومرق���س	
زكا	اأعطى	اأكر	من	توجيهات	ي�سوع	)لوقا	19	:	1	-	10(. 	•

�سبى	اأعطى	طعامه	لي�سوع	)يوحنا	6	:	9(.	 	•
اأرمل��ة	اأعط��ت	كل	م��ا	متل��ك	عن��د	�س��جودها	)مرق���س	12	:	41	–	44	 	•

.)4 	- 	1 	: 	21 ولوق��ا	
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اأبر�س	اأطاع	ي�س��وع	واأعطى	ب�س��كر	)متى	8	:	1	–	4	ومرق���س	1	:	40	–	44	 	•
ولوق��ا	5	:	12	-	14(.	

عطيت��ا	ال�سب��ي	والأرمل��ة	لهم��ا	اأهمي��ة	خا�س��ة.	كال	العطيت��ن	م��ن	وجه��ة	النظ��ر	
الب���رية	ل	قيم��ة	لهم��ا	لكنهم��ا	عظيمتان	ج��ًدا	من	وجهة	النظر	الإلهية.	كان	فل�س��ا	
امل��راأة	–	وهم��ا	الأق��ل	يف	يومه��ا	–	اأعظ��م	م��ن	كل	عطاي��ا	الآخري��ن	مًع��ا	يف	نظ��ر	

ي�سوع.	

ي��دل	ه��ذا	عل��ى	اأن	اهلل	ل	يقي���س	م��ا	نعطي��ه	عن��د	�س��جودنا	ب��ل	م��ا	نبقيه	لدين��ا.	رمبا	
كان��ت	عطي��ة	ال�سب��ي	�سغرية	عل��ى	الأر�س.	لكن	لأنه	اأعطى	كل	م��ا	لديه	فقد	كانت	
عظيمة	يف	ال�س��ماء.	وقد	جعل	ي�س��وع	عطيته	تظهر	على	الأر�س	مبا	هي	عليه	حًقا	
من	عظمة	يف	ال�س��ماء،	وذلك	من	خالل	معجزة	اإ�س��باع	اخلم�س��ة	اآلف	�س��خ�س.	لقد	

مكن	ي�س��وع	اجلموع	من	ال�س��تفادة	من	احلجم	الروحي	لعطية	ال�سبي.
	

وه��ذا	يعن��ي	اأن	م��ن	يعط��ي	اأق��ل	)يف	نظرن��ا(	رمب��ا	يك��ون	ه��و	م��ن	يعط��ي	اأك��ر	يف	
الواق��ع.	ورمب��ا	يك��ون	ه��وؤلء	الذي��ن	يقدم��ون	عطاي��ا	عظيم��ة	ل	يعط��ون	يف	الواق��ع	
�سوى	اأقل	القليل.	ل	ينبغي	اأن	نقلق	اأبًدا	اإن	اأعطينا	القليل	–	اإن	كان	هذا	القليل	هو	

كل	م��ا	منل��ك	–	لأن	اهلل	ميك��ن	اأن	ي�س��تخدمه	ا�س��تخداًما	عظيًم��ا.	

العطاء والكنيسة األويل: 
تب��داأ	ق�س��ة	الكني�س��ة	الأوىل	بعطي��ة	خا�س��ة	م��ن	اهلل.	ي�س��ف	اأعم��ال	2	:	1	–	4	كي��ف	
اأعط��ى	اهلل	نف�س��ه،	روح��ه،	قوت��ه	للموؤمن��ن.	ولق��د	اأعط��ى	كل	ه��ذا	بحري��ة	ودون	اأي��ة	
���روط	م�س��بقة	لنف���س	الأ�س��خا�س	الذي��ن	ترك��وا	ابن��ه	واأنك��روه	منذ	ب�سعة	اأ�س��ابيع	

م�ست.	



العبادة يف الروح و الحق

١٢٢

يف	ذل��ك	الي��وم	وكنتيج��ة	مبا���رة	لعطي��ة	اهلل	اآم��ن	واعتم��د	ح��وايل	ثالث��ة	اآلف	
�س��خ�س.	كان	ذل��ك	الي��وم	ه��و	اأول	اإع��الن	ع��ن	مب��داأ	العه��د	اجلديد	القائ��ل	اإن	العطاء	

النم��و.	 اإىل	 يق��ود	

مجتمع العطاء  •
ي�س��ف	اأعم��ال	2	:	42	–	47	م��ا	ح��دث	للموؤمن��ن	اجلدد،	حيث	انعك�س��ت	توبتهم	يف	

تغري	�سلوكهم	املايل	واأ�سبح	العطاء	مركزًيا	حلياتهم	املكر�سة	الآن	للم�سيح.	

عندم��ا	كان	ه��وؤلء	املوؤمن��ن	ي��رون	احتياًج��ا،	كان��وا	يعط��ون	لت�س��ديده	وكان	ه��ذا	
العط��اء	يق��ود	اإىل	الت�س��بيح	وال�س��جود.	لق��د	جعله��م	كرمه��م	فرح��ن	واأث��ر	كث��رًيا	يف	

الآخري��ن	واأدى	اإىل	من��و	الكني�س��ة	ب�س��ورة	عظيم��ة.	

يو�س��ح	اأعم��ال	3	:	1	–	9	اأن	جمتم��ع	العط��اء	ه��ذا	كان	يق��وده	ق��ادة	كرم��اء،	حي��ث	
ي�س��جل	كي��ف	اأعط��ى	بطر���س	ويوحنا	لل�س��حاذ	الأع��رج.	مل	يتجاهل	بطر���س	ويوحنا	
الرج��ل	املحت��اج	ومل	مينح��اه	عطي��ة	�سغ��رية.	لكنهم��ا	وع��داه	ب��دًل	م��ن	ذل��ك	ب��اأن	
يعطي��اه	م��ا	ميل��كان.	علين��ا	هن��ا	األ	نوؤخ��ذ	مبعج��زة	ال�س��فاء	بدرج��ة	نتجاه��ل	معها	

روحهم��ا	املعطاءة.	

ي�سف	اأعمال	4	:	32	–	35	كذلك	كرم	املوؤمنن.	علينا	مرة	اأخرى	هنا	اأن	نحر�س	
عل��ى	ع��دم	ف�س��ل	�س��هادة	الر�س��ل	ع��ن	�س��ياق	هذا	العط��اء.	لق��د	كان	عط��اء	املوؤمنن	
ج��زًءا	م��ن	�س��هادتهم	ع��ن	قيامة	ي�س��وع	وكان��وا	يعط��ون	بت�سحية	ا�س��تجابة	لعطية	

ي�س��وع	امل�سحي��ة.	كم��ا	اأثب��ت	كرمهم	وعطاوؤهم	اأن	ي�س��وع	لزال	حًيا.	
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هن��اك	تط��ور	ه��ام	يف	ه��ذه	الأع��داد	يتمث��ل	يف	اأن	الكني�س��ة	الأوىل	ولأول	مرة	بداأت	
يف	تنظي��م	العط��اء	حت��ى	ُت�س��تخدم	العطايا	ب�س��ورة	اأكر	فاعلية.	ب��داأ	املوؤمنون	يف	
تق��دمي	عطاياه��م	اإىل	�سن��دوق	مركزي	يقوم	بتوزيعها	على	املحتاجن.	وذلك	بدًل	

من	تقدميها	اإىل	الفقراء	ب�سورة	مبا���رة.	

يف	العه��د	الق��دمي	كان��ت	ع�س��ور	ال�س��نة	الثالث��ة	جُتم��ع	مًع��ا	يف	كل	مدين��ة	عل��ى	حدة	
مكون��ة	خم��زون	ع��ام	يح�سل	منه	الفق��راء	على	الطعام.	وقد	اتبعت	الكني�س��ة	الأوىل	

نف���س	هذا	املنهج.

حنانيا وسفرية   •
يب��دو	اأن	لوق��ا	يتعم��د	اأن	يعطين��ا	يف	كاًل	م��ن	ب�س��ارته	و�س��فر	الأعم��ال	العدي��د	م��ن	
املواق��ف	املتناق�س��ة.	يف	الب�س��ارة	عل��ى	�س��بيل	املث��ال	يقاب��ل	ب��ن	موقف��ي	ال�س��اب	
الغن��ى	وزكا.	ويف	اأعم��ال	4	:	36	–	51	يقاب��ل	ب��ن	برناب��ا	وحناني��ا	و�س��فرية.	

ب��اع	برناب��ا	حق��اًل	ل��ه	واأعط��ى	كل	ثمن��ه	ل�سن��دوق	الكني�س��ة	امل�س��رتك.	اأم��ا	حناني��ا	
و�س��فرية	فقام��ا	ببي��ع	ج��زء	م��ن	ممتلكاتهم��ا	واأعطي��ا	ج��زًءا	فق��ط	م��ن	ثم��ن	البي��ع	
لل�سن��دوق.	لق��د	اأرادا	اأن	يح�س��ال	عل��ى	تقدي��ر	النا���س	لعطائهم��ا	الك��رمي	لكنهم��ا	مل	

يتحم��ال	ال�س��تغناء	ع��ن	كل	م��ا	ميل��كا	م��ن	مال.	

يو�س��ح	بطر���س	يف	اأعم��ال	5	:	4	اأن��ه	مل	يك��ن	لزاًم��ا	عل��ى	حنانيا	و�س��فرية	اأن	يبيعا	
ا	اأن	يعطيا	الكني�س��ة	جزًءا	فقط	من	ثمن	البيع.	 ممتلكاتهم��ا.	وكان	باإمكانهم��ا	اأي�سً

لكنهم��ا	كذب��ا	حن	ق��ال	اإن	ما	اأعطياه	هو	كل	الثمن.	

كان	م��وت	حناني��ا	و�س��فرية	حتذي��ًرا	قوًي��ا	ع��ن	العط��اء.	فكم��ا	ب��داأت	ق�سة	اإ���رائيل	
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برف���س	عطي��ة	قاي��ن،	هك��ذا	ب��داأت	ق�سة	الكني�س��ة	الأوىل	برف���س	اهلل	لزوجن	كان	
عطاوؤهم��ا	غ��ري	مقبول	لديه.	

مشاكل متعلقة بالعطاء   •
ي�س��ف	اأعم��ال	6	:	1	–	7	واح��دة	م��ن	اأوائل	م�س��كالت	الكني�س��ة	الأويل.	كان	عدد	من	
يقبل��ون	الإمي��ان	يتزايد	ب���رعة	كبرية	وعلى	الرغم	من	وجود	ال�سندوق	امل�س��رتك،	
اإل	اأنه	كانت	هناك	جمموعة	من	الأرامل	ُين�سن	اأثناء	التوزيع	اليومي	للطعام.	لقد	
كان	ل��دى	الر�س��ل	العدي��د	م��ن	امله��ام	لدرج��ة	اأنه��م	مل	يتمكنوا	م��ن	القي��ام	بالكرازة	

وتوزي��ع	العطاي��ا	مًع��ا.	

ق��ام	الر�س��ل	بح��ل	ه��ذه	امل�س��كلة	عن	طريق	تر�س��يح	واختيار	�س��بعة	رج��ال	ممتلئن	
من	الروح	القد���س	كي	يتحملوا	مًعا	م�س��ئولية	الأمور	املالية	وذلك	ل�سمان	الإدارة	
اجليدة	للعطايا.	وقد	�س��هدت	الكني�س��ة	الأوىل	يف	اأور�سليم	نتيجة	لتعاملها	مع	مبداأ	
العطاء	بهذه	اجلدية	ازدياد	ن�ر	كلمة	اهلل	وت�ساعف	عدد	املوؤمنن	ب�سورة	عظيمة.	

املؤمنون والعطاء   •
العطاء	بح�س��ب	لوقا	هو	ال�سفة	املميزة	للم�س��يحي	املوؤمن.	دائًما	ما	يعلق	لوقا	يف	
ب�سارته	على	عطاء	�سخ�س	ما.	هناك	على	�سبيل	املثال	قائد	املائة	يف	كفرناحوم	
)7	:	5	-	6(	ويون��ا	و�سو�س��نة	)8	:	1	-	3(	وزكا	)19	:	8	-	10(	والأرمل��ة	)21	:	

1	-	4(	ويو�سف	)23	:	50	-	54(.	

ينطب��ق	نف���س	الأم��ر	عل��ى	�س��فر	الأعم��ال	حيث	يعلق	مث��اًل	على	عط��اء	برنابا	يف	4	:	
36	–	37	وطابيث��ا	يف	9	:	36	–	39	وكرنيليو���س	يف	10	:	1	–	2.	
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العطاء ألشخاص بعيدين  •
ي�س��جل	اأعم��ال	11	:	27	– 32	تط��وًرا	هاًم��ا	فيم��ا	يتعل��ق	بالعط��اء.	كان	برناب��ا	
وبول�س	يعلمان	املوؤمنن	من	الأمم	يف	اأنطاكية	ب�سوريا –	وهي	تبعد	حوايل	400	
ميل	عن	�س��مال	اأور�س��ليم	– حينما	زارهما	بع�س	الأنبياء	وتنبئوا	بحدوث	جماعة	

عظيمة.	

مل	يخ��رب	الأنبي��اء	موؤمن��ي	اأنطاكي��ة	مب��ا	عليهم	فعل��ه.	لكنهم	اأخربوه��م	فقط	بوجود	
حاجة	و�س��يكة.	فكان	قرار	موؤمني	اأنطاكية	هو	�س��د	هذه	احلاجة	عن	طريق	اإر�س��ال	

عطايا	اختيارية	اإىل	املوؤمنن	يف	اإ���رائيل.	

حت��ى	تل��ك	اللحظ��ة	كان	العط��اء	يتعل��ق	دائًم��ا	ب�س��د	الحتياج��ات	املحلي��ة.	كان��ت	
الع�س��ور	والذبائ��ح	والتقدم��ات	مُتنح	للقادة	املحلين	وللفق��راء	يف	حميط	املجتمع	
ا	م�سئولية	 املحلي.	لكن	املوؤمنن	اأدركوا	من	خالل	هذا	احلدث	اأنهم	يتحملون	اأي�سً

املحتاج��ن	الذي��ن	مل	يتقابل��وا	معهم	اأبًدا	ولن	ي�س��تطيعوا	اأن	يروهم.	

وم��ن	اجلمي��ل	اأن	موؤمن��ي	اأنطاكي��ة	الذي��ن	اأعط��وا	كان��وا	اأول	جماع��ة	ت�س��مى	
"م�س��يحين".	ول��و	اأردن��ا	اأن	ن�س��مي	اأنف�س��نا	با�س��مهم،	فيج��ب	علين��ا	اأن	نعط��ى	كم��ا	

اأعط��وا.	

عظة بولس الوداعية عن العطاء   •
ي�س��جل	اأعمال	20	:	17	–	37	عظة	بول���س	الوداعية	ملوؤمني	اأف�س���س	الذين	خدمهم	
لأكر	من	�سنتن.	كان	باإمكان	بول�س	اأن	يعظ	عن	اأي	�سيء.	لكنه	اختار	اأن	يعظ	عن	
العط��اء.	كان	باإمكان��ه	اأن	يعل��ق	عل��ى	اي	ن���س	كتاب��ي.	لكن��ه	اخت��ار	كلمات	ي�س��وع	

عن	العطاء.	
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كان	العط��اء	عل��ى	قم��ة	اأولويات	بول���س	لدرجة	اأنه	جعله	اآخر	�س��يء	ُيحدث	تالميذه	
عنه.	وكلما	تذكر	اأهل	اأف�س�س	بول�س،	كانوا	يتذكرون	بالطبع	عظته	الوادعية.	

ل	تظه��ر	كلم��ات	ي�س��وع	يف	اأعم��ال	2	:	35	يف	الب�س��ائر.	لكنه��ا	تلخ���س	تعالي��م	
ي�سوع	وبول�س	وحياة	الكني�سة	الأويل.	كانت	الكني�سة	الأوىل	تعلم	اأن	العطاء	يجلب	

ال�س��عادة	وي��وؤدي	اإىل	النم��و	واأنه	طريق	اهلل	ل�س��عبه.	

ل	ينبغ��ي	اأن	ن�س��تغرب	م��ن	اختي��ار	بول���س	لعظت��ه،	حي��ث	ي�س��جل	�س��فر	الأعم��ال	
��ا	دائًم��ا	عل��ى	جم��ع	امل��ال	م��ن	اأجل	الآخري��ن.	راأينا	اأن	بول���س	كان	 اأن��ه	كان	حري�سً
يف	اإنطاكي��ة	عندم��ا	اأعط��ى	موؤمن��ي	الكني�س��ة	هناك	ب�س��خاء	من	اأج��ل	اإغاثة	موؤمني	
اأور�س��ليم	م��ن	املجاع��ة	واأن��ه	اخ��ذ	ه��ذه	العطاي��ا	ه��و	وبرناب��ا	اإىل	اأور�س��ليم.	تو�سح	
بع���س	الأج��زاء	الكتابي��ة	مث��ل	رومي��ة	12	:	8	،	13	،	20	و	15	:	27	–	29	اهتم��ام	

بول���س	بق�سي��ة	�س��خاء	املوؤمن��ن	يف	العطاء.	

العشور والذبائح   •
راأين��ا	كي��ف	ا�س��تمر	املوؤمن��ون	الأوائ��ل	يف	دف��ع	ع�س��ورهم	لق��ادة	اليه��ود	الديني��ن	
ويف	تق��دمي	الذبائ��ح	يف	هي��كل	اأور�س��ليم.	وق��د	كان��وا	يفعل��ون	ذلك	لأنه��م	يهود.	

لك��ن	عندم��ا	دخ��ل	الأمم	يف	الإمي��ان،	دارت	مناق�س��ات	ب�س��اأن	املب��ادئ	اليهودي��ة	
الت��ي	عليه��م	اإتباعه��ا.	وبع��د	جممع	ُعق��د	يف	اأور�س��ليم،	قرر	الر�س��ل	اأن	املوؤمنن	من	
الأمم	عليه��م	المتن��اع	فق��ط	ع��ن	الزيج��ات	غ��ري	ال���رعية	وع��ن	اأي	�س��يء	دن�س��ته	
الأ�سن��ام.	والمتن��اع	كذل��ك	عن	حلوم	احليوانات	املخنوقة.	لك��ن	مل	يكن	عليهم	اأن	

يقدم��وا	الذبائ��ح	اأو	يختتنوا	اأو	يع���روا	بح�س��ب	نامو���س	مو�س��ي.	
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لك��ن	وعل��ى	الرغ��م	م��ن	اأن	الكني�س��ة	الأوىل	مل	يك��ن	لديه��ا	قان��ون	منظم	للع�س��ور،	اإل	
اأنه��ا	اأق��رت	بوج��وب	توف��ري	دخ��ل	منا�س��ب	ملن	يخدم��ون.	يو�سح	بول���س	ه��ذا	املبداأ	
جلًي��ا	يف	1	تيموثاو���س	5	:	17.	عندم��ا	توق��ف	املوؤمن��ون	ع��ن	تق��دمي	ذبائح	هلل	يف	
الهيكل	بدءوا	يف	تقدمي	اأ�س��كال	اأخرى	من	الذبائح	له.	نرى	ذلك	على	�س��بيل	املثال	
يف	رومي��ة	12	:	1	واأف�س���س	5	:	1	–	2	وفيلب��ي	4	:	15	–	20	وعرباني��ن	13	:	16.	

يرف���س	بع���س	معلم��ي	الكت��اب	املقد���س	الع�س��ور	كمب��داأ	م��ن	مب��ادئ	العه��د	اجلديد.	
وهي	بالطبع	لي�س��ت	من	�سمن	���ريعة	العهد	اجلديد.	لكن	العطاء	هو	جزء	هام	من	
�س��جودنا	والع�س��ور	ب�سف��ة	خا�س��ة	ه��ي	رد	فع��ل	منا�س��ب	لالع��رتاف	بخدمة	ي�س��وع	

كهنة.	 كرئي�س	

ميكنن��ا	يف	ه��ذا	ال�س��ياق	اعتب��ار	الر�س��الة	اإىل	العرباني��ن	ر�س��الة	ل	مثي��ل	له��ا	يف	
متجي��د	�س��خ�س	وعم��ل	ي�س��وع.	تهتم	الر�س��الة	بتو�سي��ح	اأف�سلية	عهد	ي�س��وع	اجلديد	
على	عهد	مو�سى	القدمي.	يحاول	الكاتب	يف	كل	الر�سالة	تو�سيح	كيفية	تفوق	العهد	
اجلدي��د	عل��ى	العه��د	الق��دمي.	لك��ن	م��ن	اجلي��د	اأن	نالح��ظ	كيف	تن��اول	ق�سية	الع�س��ور	

"القدمية".	

يعق��د	كات��ب	العرباني��ن	يف	الإ�سح��اح	ال�س��ابع	مقارن��ة	ب��ن	اإعط��اء	الع�س��ور	حت��ت	
النامو�س	واإعطائها	حتت	النعمة.	كما	يفرق	بن	عهدين	)القدمي	واجلديد(	ونوعن	
م��ن	الكهن��وت	)كهن��وت	لوي	وكهنوت	ملكي	�سادق(	ونوعن	من	الع�س��ور	)ع�س��ور	
اإبراهي��م	وع�س��ور	النامو���س(.	م��ن	امله��م	اأن	نالح��ظ	هن��ا	اأن	الكات��ب	ميت��دح	ع�س��ور	
اإبراهيم	مللكي	�سادق	وي�سري	يف	الوقت	نف�سه	–	كما	يف	6	:	20	–	اإىل	اأن	ي�سوع	هو	
رئي���س	كهنة	على	رتبة	ملكى	�سادق.	نفهم	من	ذلك	اأنه	كما	جلبت	ع�س��ور	اإبراهيم	
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املج��د	مللك��ي	�س��ادق،	هك��ذا	ع�س��ورنا	الي��وم	ه��ي	رد	فع��ل	وا�س��ح	خلدم��ة	ي�س��وع	
كهنة.	 كرئي�س	

لك��ن	الع�س��ور	مل	تع��د	���ريعة	ول	ي�س��تطيع	الق��ادة	ب��ل	ول	يج��ب	عليه��م	اأن	يج��ربوا	
اأع�س��اء	كني�س��تهم	عل��ى	دفعه��ا	اإن	كانوا	ل	يرغبون.	حتت	النامو���س	كانت	الع�س��ور	
�ريبة	لكنها	حتت	النعمة	عمل	�سكر	يقدمه	�ساحبه	باإرادة	حرة	كي	يكرم	ي�سوع	

ويعرتف	بعمله	كرئي���س	كهنة.	

الع�س��ور	الي��وم	ه��ي	مبثاب��ة	موؤ���ر	ي��دل	عل��ى	احل��د	الأدنى	للعط��اء	امل�س��يحي.	ومن	
اجلدي��ر	بالذك��ر	اأن	هن��اك	العديد	من	الربكات	الكتابية	املرتبطة	بالع�س��ور	والعطاء	

كم��ا	نق��راأ	يف	مالخ��ي	3	:	10	و2	كورنثو���س	9	:	6	عل��ى	�س��بيل	املثال.	

اأن	 7،	عل��ى	كل	م�س��يحي	 	: 	9 2	كورنثو���س	 بول���س	يف	 يق��ول	 ولك��ن	كم��ا	
يعط��ي	م��ا	ا�س��تقر	قلب��ه	علي��ه	تبًع��ا	لقي��ادة	ال��روح	القد���س	ومب��ا	ينا�س��ب	

	.)2 	: 	16 1	كورنثو���س	 ( دخل��ه	

املعلمون الكذبة: 
كان	م��ن	املمك��ن	بالطب��ع	اأن	ي�س��تغل	بع���س	الق��ادة	تعالي��م	بول���س	ع��ن	"الإك��رام	
امل��زدوج"	لإجب��ار	املوؤمن��ن	عل��ى	اأن	يعط��وا	له��م	ب�س��ورة	�س��خ�سية.	ي�س��ري	العه��د	
اجلدي��د	اإىل	هذا	ال�س��تغالل	اخلطري	وي�س��مى	هوؤلء	الق��ادة	"معلمن	كذبة"	كما	نقراأ	

يف	1	تيموثاو���س	6	:	2	–	13	و2	بطر���س	2	:	3	عل��ى	�س��بيل	املث��ال.	
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املسيحيون األغنياء: 
هن��اك	بع���س	املوؤمن��ن	الأغنياء	الذين	باركهم	اهلل	مالًيا	مث��ل	برنابا	وزكا	ومرمي	
ومارثا.	حتتوي	1	تيموثاو���س	6	:	7	–	19	على	توجيهات	بول���س	لهوؤلء	الأغنياء.	
ل	ياأمره��م	بول���س	ب��اأن	يعط��وا	كل	اأمواله��م	وي�سبح��وا	فق��راء.	لكن��ه	يذكره��م	
مب�س��ئوليتهم	اخلا�س��ة	فيم��ا	يتعلق	بالكرم	وال�س��خاء	ويحذرهم	م��ن	خطر	العتماد	

عل��ى	النوع	اخلاطئ	م��ن	الغنى.	

يخربنا	روؤيا	3	:	15	–	22	اأن	كني�س��ة	لودكية	كانت	غنية	ولكن	ب�س��بب	اعتمادها	
على	النوع	اخلاطئ	من	الغنى.	

العطاء السخي: 
راأين��ا	فيم��ا	�س��بق	اأن	2	كورنثو���س	8	–	9	حتت��وي	عل��ى	تعاليم	ع��ن	العطاء	اأكر	من	
اأي	جزء	اآخر	من	العهد	اجلديد.	يف	هذه	الإ�سحاحات	الهامة	يحث	الر�س��ول	بول���س	
موؤمن��ي	كورنثو���س	عل��ى	اأن	يت�س��بهوا	بعطاء	موؤمن��ي	فيلبي.	ويعطي	ثالثة	اأ�س��باب	

لوجوب	�س��خاء	موؤمني	كورنثو���س	يف	العطاء:	
لإثبات	اأن	حمبتهم	هي	حمبة	�سادقة.	 	-

اإتباًعا	ملثال	امل�سيح.	 	-
لإر�ساء	امل�ساواة	بن	القدي�سن.	 	-

ينه��ي	بول���س	هذي��ن	الإ�سحاح��ن	ع��ن	العط��اء	يف	9	:	6	–	15	ب�سل�س��لة	م��ن	
الت�ريح��ات	والوع��ود	الهام��ة.	والأه��م	من	ذلك	اأنه	يختت��م	الإ�سحاحن	بتو�سيح	
اأن	عطاءن��ا	يج��ب	اأن	يك��ون	ا�س��تجابة	�س��كر	لعط��اء	اهلل	واأن��ه	يرت�س��ب	ع��ن	الت�س��بيح	

وال�س��كر	وال�س��جود	م��ن	ب��ن	اأ�س��ياء	اأخ��رى.	
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الإ�سحاح��ن	الثام��ن	والتا�س��ع	م��ن	�س��فر	الأمث��ال	هم��ا	اح��د	الإ�سحاح��ات	النبوية	
الرائع��ة	يف	الكت��اب	املقد���س.	راأين��ا	يف	كت��اب	"اخلدم��ة	بال��روح"	اأن	معظ��م	اأنبي��اء	
العه��د	الق��دمي	حتدث��وا	بكلم��ة	يه��وه	واأعلن��وا	اأف��كاره.	لك��ن	اأمث��ال	8	:	4	–	36	و	9	:	

4	–	12	عل��ى	العك���س	م��ن	ذل��ك	ي�س��جل	كلم��ات	"احلكمة".	

يدل��ل	اأمث��ال	8	:	22	–	30	عل��ى	اأن	احلكم��ة	كائ��ن	"اإله��ي" "متمايز	ع��ن	اهلل".	ولذلك	
يعت��رب	ه��ذا	اجل��زء	الكتابي	واح��ًدا	من	بن	عدد	قليل	جًدا	م��ن	ن�سو�س	العهد	القدمي	
التي	تو�سح	اأن	اهلل	"اأكر	من	واحد"	يف	طبيعته.	نتناول	هذا	املو�سوع	بالتف�سيل	

يف	كتاب	"معرفة	الآب".	

راأين��ا	كذل��ك	يف	كت��اب	"معرف��ة	الب��ن"	اأن	غالبي��ة	نب��وات	العه��د	الق��دمي	ت�س��ري	اإىل	
امل�س��يا،	عب��د	ال��رب،	اب��ن	داود،	ي�س��وع.	اأم��ا	اأمث��ال	8	و	9	فتتخطى	ذلك	حيث	تن�س��خ	
كلمات	ي�س��وع	نف�س��ه	قبل	جت�س��ده.	تو�سح	الدرا�س��ة	الدقيقة	لهذين	الأ�سحاحن	اأن	
كلم��ات	حكم��ة	اهلل	ي��رد	�سداه��ا	وتتحق��ق	ب�س��ورة	رائع��ة	يف	تعالي��م	كلم��ة	اهلل	يف	

ب�س��ارة	يوحنا.	

اإن	اأمث��ال	8	:	22	–	31	ه��و	اأو�س��ح	و�س��ف	كتاب��ي	لعم��ل	اهلل	قب��ل	اخلليق��ة.	يو�سح	
ع��دد	30	اأن	"الف��رح	بوج��ود	عالق��ة"	كان	ه��و	قل��ب	حياة	اهلل	وقتها.	ولذلك	وب�س��بب	
الت�س��اق	الذات��ي	هلل	يج��ب	اأن	يك��ون	ه��ذا	"الفرح"	هو	قلب	حياته	الي��وم	واإىل	الأبد.	

الفرح والسجود

الجزء الثامن
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مل	يخلق	اهلل	العامل	لأنه	كان	ي�س��عر	بامللل.	لكنه	خلقه	لأنه	كان	يفرح	بالعالقات	
املوجودة	داخل	�سخ�سه.	اإن	تنوع	وحياة	وجمال	اخلليقة	اإمنا	هو	جمرد	تعبري	عن	

فرح	اهلل	داخل	ومع	�سخ�سه.	

ي�س��ف	ع��دد	31	ف��رح	اهلل	بالع��امل	اجلدي��د.	ينعك���س	ه��ذا	الف��رح	يف	تل��ك	املالحظ��ة	
املتك��ررة	يف	تكوي��ن	1	اأن	اهلل	وج��د	كل	�س��يء	خلق��ه	"ح�س��ًنا".	

فرح الرب: 
الف��رح	الإله��ي	ه��و	قل��ب	حي��اة	ي�س��وع.	ي�س��جل	لوق��ا	2	:	10	اأن	ي�س��وع	دخ��ل	الع��امل	
على	�سوت	تهليل	وابتهاج	عظيمن.	كما	ي�سف	لوقا	19	:	37	فرح	النا�س	عندما	
دخ��ل	ي�س��وع	اإىل	اأور�س��ليم.	ويو�س��ح	يوحن��ا	15	:	11	اأن��ه	ت��رك	فرح��ه	لتالمي��ذه	

بينما	كان	ي�س��تعد	ليغ��ادر	العامل.	

الإ�سحاح��ان	الأول	والث��اين	م��ن	ب�س��ارة	لوق��ا	ب�سفة	خا�سة	ميت��الأن	باأحداث	فرح	
مكثف.	على	�سبيل	املثال:	

اأخرب	املالك	زكريا	اأن	كثريين	�سيفرحون	مبيالد	ابنه	)1	:	14(.	   •

كانت	اأوىل	كلمات	املالك	ملرمي	هي	"ابتهجي"	)1	:	28(.	   •

ابتهج��ت	األي�ساب��ات	وابته��ج	اجلن��ن	يف	بطنه��ا	عندم��ا	راأي��ا	م��رمي	وعلما	 	•
م��ن	حتم��ل	)1	:	44(.	

مرمي	ابتهجت	)1	:	47(. 	•
اجلريان	فرحوا	)1	:	58(. 	•
زكريا	فرح	)1	:	64(. 	•

اح���ر	امل��الك	للرع��اة	اأخب��ار	ف��رح	عظيم	–	فرح	�سي�س��رتكون	في��ه	مع	كل	 	•
	.)10	: 	2( النا���س	
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املالئكة	فرحوا	)2	:	13(. 	•
الرعاة	فرحوا	)2	:	20(. 	•
حنة	فرحت	)2	:	38(.	 	•

سنة اليوبيل
ا�س��تخدم	لوق��ا	ه��ذا	اجل��و	العام	من	الف��رح	كي	ميهد	الطريق	لإعالن	ي�س��وع	يف	لوقا	

4	:	18	–	19	والذي	نتناوله	بال�رح	يف	كتاب	"الو�سول	للتائهن".	

يعتق��د	الكث��ري	م��ن	دار�س��ي	الكت��اب	املقد���س	اأن	"البي��ان"	ال��ذي	اأ�س��دره	ي�س��وع	ع��ن	
طبيعة	عمله	واإر�ساليته	كان	اإعالًنا	عن	�سنة	يوبيل	جديدة.	يقول	ي�سوع	يف	لوقا	4	
:	19	اإنه	ُم�سح	بالروح	كي	يعلن	"�سنة	الرب	املقبولة".	وهي	"�سنة	ف�سل	ومعروف	

الرب"،	ال�س��نة	التي	عينها	يف	رحمته	كي	يرينا	خال�سه.	

لي���س	يف	ذل��ك	اأي��ة	اإ�س��ارة	اإىل	"�س��نة	اليوبي��ل"	الت��ي	تاأ�س�س��ت	يف	لوي��ن	25.	كانت	
هذه	ال�سنة	�سنة	حترير	تاأتي	كل	25	�سنة	ُتراح	فيها	الأر�س	وُت�سقط	الديون	وُيحرر	

العبي��د	وُتعاد	كل	املمتلكات	اإىل	اأ�سحابها	الأ�سلين.	

ول��و	اأن	م��ا	يقول��ه	ه��وؤلء	الدار�س��ون	�سحيًحا،	فاأن��ه	يعني	اأن	"�س��نة	اليوبيل"	مثلها	
مث��ل	كل	الأعي��اد	والذبائ��ح	واملنا�س��بات	الطق�س��ية	الأخ��رى	يف	العه��د	القدمي	كانت	
رمًزا	نبوًيا	ي�س��ري	اإىل	حقيقة	اإر�س��الية	ي�س��وع	املخل�سة.	اإن	�سنة	اليوبيل	على	الرغم	
م��ن	كل	روعته��ا	ه��ي	جم��رد	اإ�س��ارة	اإىل	�س��نة	اليوبي��ل	النهائي��ة	التي	اأعلنها	ي�س��وع	

ومتمها.	

كانت	�س��نة	اليوبيل	هي	�س��نة	فرح	ل	نهائي	يحتفل	ال�س��عب	فيها	بعطاء	اهلل	الكرمي.	
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يو�سح	لوين	25	:	21	اأن	ال�س��عب	عليه	اأن	يثق	يف	اهلل	الذي	ي�س��دد	الحتياجات،	
واأن	ف��رح	ال�س��نة	بكامله��ا	اإمنا	هو	موؤ�س���س	على	التحرر	م��ن	القلق	والهتمام.	

ل��و	اأن	ي�س��وع	كان	يعل��ن	ان��ه	ُم�س��ح	كي	يبداأ	�س��نة	اليوبي��ل	النهائية،	فه��ذا	يعني	اأنه	
علين��ا	اأن	نبته��ج	بع���ر	اخلال���س	ونفرح	في��ه	فرًحا	ل	يتوقف	موؤ�س���س	على	عطاء	

الك��رمي.	 اهلل	

يجب	اأن	يكون	وا�سًحا	اأن	الفرح	والبتهاج	العظيم	هو	رد	الفعل	الوحيد	املنا�س��ب	
عندم��ا	ي�س��مع	الفق��راء	واملجروح��ون	الأخب��ار	ال�س��ارة	وعندم��ا	ُيطل��ق	املاأ�س��ورون	

ويب���ر	العميان	ويتحرر	املن�س��حقون.	

هن��اك	بالطب��ع	مع��اين	اجتماعي��ة	عظيم��ة	مت�سمنة	يف	مبداأ	�س��نة	اليوبي��ل	الدائمة،	
حي��ث	اأنن��ا	ل	ن�س��تطيع	فق��ط	اأن	"ن�سفي	معنى	روحي"	على	اإع��ادة	التنظيم	الدورية	

للرتتيبات	الجتماعية	كي	ت�س��ود	امل�س��اواة	يف	املجتمع.	

لق��د	حق��ق	خال���س	ي�س��وع	ق��دًرا	م��ن	الغف��ران	وال�س��فاء	واحلري��ة	وامل�س��اواة	كان	
م�س��تحياًل	يف	�س��نوات	يوبيل	العهد	القدمي.	لكن	خال�سه	مل	يلِغ	الأبعاد	الجتماعية	

ليوبي��ل	العه��د	الق��دمي	ب��ل	متمه��ا	واأكملها	برفع��ه	اإياها	اإىل	م�س��توى	اأعلى.	

ل	يه��م	ك��م	ه��و	�سع��ب	بالن�س��بة	لن��ا	اأن	نفهم	ونطب��ق	الأبع��اد	"الدنيوي��ة"	للخال�س	
والت��ي	حتدثن��ا	عنه��ا	يف	كت��اب	"معرف��ة	الآب".	علين��ا	فقط	األ	نن�س��ى	اأبًدا	اأن	ي�س��وع	
كان	يب��داأ	�س��نة	اليوبي��ل	الأبدي��ة.	وق��د	اأراد	ي�س��وع	اأن	يك��ون	ع���ر	اخلال���س،	ع�ر	

ال��روح،	ع���ر	الكني�س��ة	هو	ع�ر	الف��رح	والبتهاج	العظيم.
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اهلل	يري��د	اأن	ميت��الأ	�س��عبه	م��ن	الف��رح	ال��ذي	ه��و	يف	مرك��ز	�س��خ�سه.	ويري��د	اأن	يكون	
الف��رح	ال��ذي	يتمت��ع	ب��ه	داخل	�س��خ�سه	هو	فرحنا	في��ه.	ويريد	اأن	يك��ون	الفرح	الذي	
ع��رب	عن��ه	عن��د	روؤيت��ه	للخليق��ة	الأوىل	ه��و	فرحن��ا	ببع�سن��ا	البع�س	وب��كل	اخلليقة.	
ويري��د	اأن	يك��ون	الف��رح	ال��ذي	اأعلن��ه	عن��د	معمودي��ة	وجتل��ى	ابن��ه	ه��و	فرحن��ا	بابنه	

ومبج��ده –	وهك��ذا.

راأين��ا	فيم��ا	�س��بق	اأن	رد	فعلن��ا	جت��اه	اهلل	ينبغ��ي	اأن	يتح��دد	بن��اء	عل��ى	اإعالن��ه	لن��ا.	
كم��ا	راأين��ا	اأنن��ا	نعطي	لأنه	يعطي	ونخ��دم	لأنه	يخدم	ون�سحي	لأنه	�سحى	وبذل	– 
وهك��ذا.	وبنف���س	الطريق��ة	يج��ب	اأن	يك��ون	رد	فعلن��ا	جت��اه	فرح��ه	وابتهاج��ه	ه��و	اأن	

نعي���س	يف	يوبي��ل	ال��روح	الدائ��م	بفرح	عظيم.

الفرح الكتايب: 
الفرح	يف	الكتاب	املقد�س	هو	�سفة	ولي�س	جمرد	�سعور.	وهو	موؤ�س�س	على	�سخ�س	
اهلل	وم�س��تمد	منه.	كما	اأنه	�سفة	مميزة	ل�س��عبه	واإ�س��ارة	اإىل	ما	�س��يكون	من	ابتهاج	
واغتب��اط	للوج��ود	م��ع	اهلل	اإىل	الأب��د	يف	ملكوت	ال�س��موات.	ن��رى	ذلك	يف	مزمور	16	
:	11	ورومي��ة	15	:	13	وفيلب��ي	4	:	4	و1	بطر���س	1	:	8	وروؤي��ا	19	:	7	عل��ى	�س��بيل	

املثال.	

فرح العهد القديم  •
كلمت��ا	)simchah(	و	)sameach(	العربيت��ان	هم��ا	اأك��ر	الكلم��ات	وروًدا	مبعن��ى	
"ف��رح"	و	"يف��رح".	ت��رد	هات��ان	الكلمت��ان	يف	�س��ياق	الحتف��ال	بالأعي��اد	والذبائ��ح	
املعت��ادة	كم��ا	يف	تثني��ة	12	:	6	– 7	و1	�سموئي��ل	18	:	6	و1	مل��وك	1	:	39	–	40.	

ل	ت��رد	كلم��ة	)simchah(	فق��ط	يف	�س��ياق	الأح��داث	املبهج��ة	�س��ابقة	الإع��داد،	حي��ث	
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يو�س��ح	�س��فر	املزام��ري	اأن	الف��رح	التلقائ��ي	هو	جزء	من	ال�س��جود	الفردي	واجلماعي	
كم��ا	نق��راأ	عل��ى	�س��بيل	املث��ال	يف	مزم��ور	4	:	7	و	42	:	4	و	43	:	4	و	81	:	1.	

الف��رح	ه��و	فك��رة	خا�س��ة	يتناوله��ا	النب��ي	اإ�س��عياء،	حي��ث	يو�س��ح	اأن��ه	مرتبط	مبلء	
خال���س	اهلل	واأن��ه	�س��ُيتمم	وُيكم��ل	يف	امل�س��تقبل	–	كم��ا	يف	اإ�س��عياء	49	:	13	و	61	:	

10	–	11	عل��ى	�س��بيل	املث��ال.

فرح العهد الجديد  •
كلمت��ا	)chara(	و	)chairo(	اليونانيت��ان	هم��ا	اأك��ر	الكلم��ات	وروًدا	مبعن��ى	"ف��رح"	
و "يف��رح".	وهم��ا	ي�س��ريان	اإىل	"ف��رح	عظي��م".	كم��ا	اأنهم��ا	�س��ديدتا	الرتب��اط	بكلم��ة	

)charis(	اليوناني��ة	الت��ي	تعن��ي	"نعمة".	

ت��دل	العالق��ة	ب��ن	كلمت��ي	)chara(	و	)charis(	عل��ى	اأن	الف��رح	الب���ري	ه��و	ال��رد	
الوحي��د	املنا�س��ب	عل��ى	النعم��ة	الإلهية.	نفهم	م��ن	يوحنا	15	:	11	و	16	:	22 –	24	
اأن	ي�س��وع	نف�س��ه	ه��و	م��ن	ينقل	هذا	الف��رح،	واأن	ذلك	هو	نتيجة	عالقتن��ا	العميقة	به	

من	خ��الل	النعمة.	

يو�س��ح	اأعم��ال	2	:	46	و	8	:	8	و	13	:	52	و	15	:	3	اأن	ه��ذا	الف��رح	ال�س��ديد	مي��ز	
حياة	الكني�سة	الأويل،	فقد	ارتبط	على	�سبيل	املثال	بعطية	الروح	واملعجزات	التي	

نعت	با�س��م	امل�س��يح	وقبول	الأمم	لالإميان	والحتفال	بع�س��اء	الرب.	 �سُ

يعلم	الر�سول	بول�س	يف	ر�سائله	اأربع	حقائق	اأ�سا�سية	عن	الفرح:	
قب��ول	املوؤمن��ن	اجل��دد	لالإمي��ان	ومنوهم	امل�س��يحي	هو	اأحد	اأ�س��باب	الفرح	 	•

	.)20	-	19	: ت�س��الونيكي	2	 :	2	و1	 )فيلب��ي	2	
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املعاناة	من	اأجل	امل�س��يح	ميكن	اأن	ت�س��بب	الفرح	لأن	الرب	هو	من	ين�س��ئه	 	•
فين��ا	ول�س��نا	نح��ن	�س��ببه	)2	كورنثو���س	6	:	10	و	كولو�س��ي	1	:	24(.	
الفرح	هو	من	الثمار	الفعالة	للروح	القد�س	)غالطية	5	:	22(.	 	•

كل	موؤم��ن	مدع��و	اإىل	ال�س��رتاك	يف	ف��رح	امل�س��يح	عن��د	طري��ق	الدخ��ول	يف	 	•
���ركة	معه	وعن	طريق	ممار�س��ة	فرح	معرفة	�س��خ�سه	ومعرفة	خال�سه	)فيلبي	3	:	

1	و	4	:	4	و1	ت�س��الونيكي	5	:	16(.	

الف��رح	املوؤ�س���س	عل��ى	النعم��ة	ه��و	اأحد	اأ�سا�س��يات	العهد	اجلديد	لدرجة	اأنه	لي���س	من	
ال�سهل	اأن	نتغا�سى	عن	الأ�س�س	العديدة	واملتنوعة	التي	ي�سوقها	له	وعن	منا�سبات	

الفرح	التي	ي�سفها.	يفرح	امل�سيحيون	املوؤمنون	–	على	�سبيل	املثال	–	يف:	
الرب	)فيلبي	3	:	1	و	4	:	4(.	 	•

جت�سده	)لوقا	1	:	14(.	 	•
قوته	)لوقا	13	:	17(.	 	•

وجوده	مع	الآب	)يوحنا	14	:	28(.	 	•
وجوده	معهم	)يوحنا	16	:	22	و	20	:	20(.	 	•

انت�ساره	النهائي	)يوحنا	8	:	56(.	 	•
�سماع	الب�سارة	)اأعمال	13	:	48(.	 	•

خال�سهم	)اأعمال	8	:	39(.	 	•
قبولهم	للرب	)لوقا	19	:	6(.	 	•

كتابة	اأ�سمائهم	يف	ال�سماويات	)لوقا	10	:	20(.	 	•
حريتهم	يف	امل�سيح	)اأعمال	15	:	31(.	 	•

رجائهم	)رومية	12	:	12(.	 	•
مكافاآتهم	)متى	5	:	12(.	 	•

طاعة	املوؤمنن	الآخرين	)رومية	16	:	19(.	 	•
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اإعالن	�سخ�س	امل�سيح	)فيلبي	1	:	18(.	 	•
ح�ساد	الب�سارة	)يوحنا	4	:	36(.	 	•

املعاناة	مع	امل�سيح	)اأعمال	5	:	41(.	 	•
املعاناة	من	اأجل	الب�سارة	)2	كورنثو�س	13	:	9(.	 	•
املعاناة	ب�سبب	ال�سطهاد	)2	كورنثو�س	6	:	10(.	 	•

اإظهار	النعمة	)اأعمال	11	:	23(.	 	•
مقابلة	املوؤمنن	الآخرين	)1	كورنثو�س	16	:	17(.	 	•

قبول	ال�ركة	)فيلبي	4	:	10(.	 	•
فرح	الآخرين	)رومية	12	:	15(.	 	•

	معرفة	اأن	الآخرين	يف	حال	جيدة	)1	ت�سالونيكي	3	:	6(.	 	•

عندم��ا	نتنب��ه	اإىل	وج��ود	ف��رح	عمي��ق	وبهج��ة	يف	العه��د	اجلدي��د،	فاإنن��ا	نب��داأ	يف	
مالحظ��ة	وج��ود	روح	احتف��ال	بالف��رح	لي�س��ت	موج��ودة	يف	العدي��د	م��ن	قطاع��ات	

الكني�س��ة	الي��وم.

لكننا	لن	نتمتع	بفرح	كتابي	حقيقي	يف	حياتنا	لو	اأن	خدمتنا	املكر�سة	ومبادئنا	
ال�ساحلة	غري	خممرة	باأوقات	من	الحتفال	بفرح	الرب.	

ذبيحة التسبيح: 
نحمي��ا	8	:	10	ه��و	اأ�س��هر	ع��دد	كتاب��ي	ع��ن	الف��رح	وهو	يو�س��ح	اأن	ف��رح	اهلل	يقوينا.	
ل	ي�س��تطيع	الإن�س��ان	اأن	يواظب	على	العديد	من	الأ�س��ياء	من	دون	الفرح.	ميكننا	اأن	
نب��داأ	اأي	عم��ل	باإرادتن��ا	ال�س��خ�سية.	لكننا	لن	ن�س��تمر	فيه	اأم��ام	ال�سعوبات	واملحن	

دون	اختب��ار	الفرح	احلقيق��ي	اأو	توقع	اختباره.	
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كث��رًيا	م��ا	ن�س��ري	يف	�سل�س��لة	"�س��يف	ال��روح"	اإىل	"طاع��ة	الب�س��ارة"	ونقاب��ل	بينه��ا	
وبن	الطاعة	التي	كان	اهلل	يطالب	بها	حتت	العهد	القدمي.	لكن	طاعة	الب�سارة	هذه	
ميك��ن	اأن	تتح��ول	دون	روح	الف��رح	اإىل	اأداة	ب��ال	حي��اة	ل	تختل��ف	كث��رًيا	عن	الطاعة	

النامو�س��ية	الت��ي	كان	الفري�س��يون	من	اليهود	ميار�س��ونها.	

يج��ب	اأن	تتمي��ز	كلماتن��ا	واأفعالن��ا	بالف��رح	العمي��ق	وال�س��كر	العظيم	لأنه��ا	يجب	اأن	
تك��ون	رد	فع��ل	ملب��ادرة	اهلل	الكرمي��ة.	اإنن��ا	نق��ول	ونفعل	م��ا	ن�س��مع	اهلل	يقوله.	ولأن	
كلماتن��ا	واأفعالن��ا	تاأت��ي	م��ن	اهلل	ال��ذي	يت�سف	بالت�س��اق	الذاتي	فه��ي	تاأتي	مغلفة	

ال�سخ�سي.	 بفرحه	

الطريق إىل الفرح
ا	اأن	 ميكنن��ا	الق��ول	اإنن��ا	مدع��وون	اإىل	طاع��ة	اهلل	بفرح	ب�س��بب	نعمته.	وميكنن��ا	اأي�سً
نقول	اإن	الفرح	ياأتي	بالنعمة	من	خالل	الطاعة	–	اأي	اأن	الفرح	هو	نتيجة	للطاعة.	

يف	لوق��ا	11	:	27	–	28	عل��ى	�س��بيل	املث��ال	يعلمن��ا	ي�س��وع	اأن	الذي��ن	يعي�س��ون	يف	
طاع��ة	كلم��ة	اهلل	ه��م	مبارك��ون	اأكر	حتى	من	اأمه	التي	ولدت	امل�س��يا.	

وله��ذا	يدع��و	العه��د	اجلدي��د	اإىل	تق��دمي	ذبيح��ة	الت�س��بيح	املكلف��ة.	اإنن��ا	ل	نح�س��ل	
عل��ى	الفرح	هكذا	ب�س��هولة	عن	طريقة	ال��رتمن	ببع�س	الرتاتيل	بطريقة	معينة.	لكننا	

نح�س��ل	علي��ه	م��ن	خ��الل	الذبيحة،	م��ن	خالل	طاعة	الب�س��ارة.	

نتن��اول	"تطوبي��ات"	ي�س��وع	يف	مت��ى	5	:	3	–	12	ب�س��يء	م��ن	التف�سي��ل	يف	كت��اب	
"مل��ك	اهلل" ون��رى	اأن	ه��ذه	التطوبي��ات	ت�س��ري	يف	تدري��ج	روح��ي	ي�س��ل	اإىل	قمت��ه	يف	

احل�س��ول	على	البتهاج	والف��رح	العظيم.	
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الكث��ري	م��ن	الرتجم��ات	القدمي��ة	ت�سي��غ	كلم��ة	)makarios(	مبعن��ى	"مب��ارك" وذل��ك	
للتاأكي��د	عل��ى	اأنه��ا	�سف��ة	اآتية	من	اهلل.	لكن	العديد	من	الرتجم��ات	احلديثة	ت�سيغها	
مبعنى	"�س��عيد"	حيث	اأن	الكلمة	تنم	يف	الأ�سا���س	عن	معنى	"البت�س��امة	العري�سة".	

علين��ا	اأن	نفه��م	هات��ن	الفكرت��ن	هن��ا،	حي��ث	يق��ول	ي�س��وع	اأن	اهلل	�س��يمنح	النا���س	
ابت�س��امات	فرحة	وتوجه	قلبي	داخلي	مماثل	عندما	يعي�س��ون	وفًقا	لالأ�س��لوب	الذي	
يري��ده.	يدع��و	ي�س��وع	م��ن	خ��الل	التطوبي��ات	اإىل	التمت��ع	بحال��ة	م��ن	الر�س��ا	الف��رح	
ويو�سح	اأن	هذه	احلالة	اإمنا	تتحقق	نتيجة	ل�سماع	كلمة	اهلل	وطاعتها	–	اأي	نتيجة	

لطاعة	الب�س��ارة.	

وه��ذا	يعن��ي	اأنن��ا	لن	ن�س��تطيع	اأن	نخترب	الف��رح	احلقيقي	اإل	عندم��ا	يغري	اهلل	طريقة	
تعاملنا	مع	نوعية	اأحداث	احلياة	التي	تتناولها	"املوعظة	على	اجلبل".	اإن	متى	5	
:	13	–	7	:	29	ه��و	�سل�س��لة	م��ن	الأمثل��ة	العملي��ة	عل��ى	احلياة	وفًق��ا	للتطوبيات	وهو	

كذل��ك	و�سف	حلياة	منتجة	للفرح.	

يح��اول	بع���س	الق��ادة	–	يف	اإط��ار	العب��ادة	الكن�س��ية	العام��ة	الي��وم	– "�س��خ"	الف��رح	
يف	نفو���س	النا���س	عندما	ل	ت�س��هد	حياتهم	الكثري	من	التغيري	على	الرغم	من	اأنهم	
مل	ي�س��محوا	هلل	بالتدخ��ل	واخ��رتاق	روت��ن	حياته��م	اليوم��ي.	لك��ن	البته��اج	الإلهي	
الذي	هو	"بالروح	واحلق"	ينبع	فقط	من	حياة	غريها	اهلل	وجددها	بروحه	القدو�س.

فرح مستمر: 
يعلمنا	الر�سول	بول�س	عن	الفرح	يف	فيلبي	4	:	4	–	20

يعلمنا	اأن	نفرح	يف	الرب	دائًما	)عدد	4(.	 	•
يربط	بن	الفرح	واحللم	)عدد	5(. 	•
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يق��دم	جانب��ي	الف��رح:	عدم	الهتمام	ب�س��يء	ورفع	الطلبات	ب�س��كر	اأمام	اهلل	 	•
)ع��دد	6(.	

يعر���س	نتائ��ج	الف��رح:	�س��الم	اهلل	ال�س��خ�سي	�س��يحفظ	قلوبن��ا	وعقولن��ا	يف	 	•
امل�س��يح	ي�س��وع	)ع��دد	7(.

يعلمن��ا	بول���س	يف	ه��ذا	اجل��زء	اله��ام	كيفي��ة	الف��رح	با�س��تمرار.	اأوًل	علين��ا	"األ	نهت��م	
ب�س��يء".	يعطين��ا	ي�س��وع	نف���س	الن�سيح��ة	تقريًب��ا	يف	مت��ى	6	:	25	وه��ي	ن�سيح��ة	
م�س��تمدة	بو�س��وح	م��ن	لوي��ن	25	:	21	حي��ث	يع��د	اهلل	بت�س��ديد	الحتياج��ات	يف	
اليوبيل	حتى	يكون	فرح	ال�سنة	بكاملها	موؤ�س�ًسا	على	التحرر	من	القلق	والهتمام.	

لن	ن�س��تطيع	اأن	نفرح	بالروح	واحلق	حتى	نتعلم	األ	نهتم	ل�س��يء.	ولن	ن�س��تطيع	اأن	
نفعل	ذلك	حتى	يكون	لنا	الثقة	الكاملة	يف	اهلل.	

مل	يك��ن	م��ن	املمك��ن	بالن�س��بة	لأي	�س��خ�س	يف	العه��د	الق��دمي	اأن	يحتف��ل	باليوبي��ل	
حت��ى	يث��ق	يف	ق��درة	اهلل	عل��ى	ت�س��ديد	احتياجات��ه	ويف	م�س��يئته	لفع��ل	ذل��ك.	ينطبق	
نف���س	الأمر	علينا	نحن	الذين	نعي���س	يف	ع�ر	اليوبيل	الروحي	الدائم:	لن	ن�س��تطيع	
اأن	نف��رح	فرًح��ا	م�س��تمًرا	يف	ال��رب	حتى	نعتم��د	عليه	كلية	يف	ت�س��ديد	احتياجاتنا.

لك��ن	بول���س	ل	يتوق��ف	عن��د	ع��دد	7	ب��ل	ي�س��تمر	يف	توجيهن��ا	اإىل	حتوي��ل	كل	فكرن��ا	
نح��و	كل	م��ا	ه��و	ح��ق	وجليل	وعادل	وطاهر	وم���ر	و�سيته	ح�س��ن	يف	ه��ذه	احلياة.	
��ا	اأن	ن�سع	اأنظارنا	يف	ه��ذه	احلياة	على	 وكم��ا	ف��رح	اهلل	بخليقت��ه،	علين��ا	نحن	اأي�سً

كل	م��ا	ه��و	�سال��ح.	وهذه	طريقة	اإلهية	اأخرى	نح��و	الفرح	يف	الرب.	

يعتق��د	الكث��ري	م��ن	املوؤمن��ن	اأنه��م	�سي�س��عرون	بالف��رح	فق��ط	ع��ن	طري��ق	ال�س��الة	
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والرتني��م.	لك��ن	الف��رح	والرتني��م	هم��ا	طريقت��ان	للتعب��ري	ع��ن	الف��رح	ولي���س	طريًق��ا	
ح�رًيا	نحو	الفرح.	لو	اأننا	نثق	يف	اهلل	ثقة	كاملة	ومناأ	حياتنا	بالأ�سياء	الب�سيطة	

واجلميل��ة	يف	خليقت��ه،	ف�س��نعرف	معن��ى	الف��رح.	وه��ذا	وع��د	مطلق.	

له��ذا	يعت��رب	الت�س��بيح	ذبيح��ة	وال�س��جود	خدم��ة.	اإرادتن��ا	غارق��ة	يف	طاع��ة	الب�س��ارة	
ويف	الثق��ة	الكامل��ة	يف	اهلل	ويف	تركي��ز	كل	فكرن��ا	عل��ى	م��ا	ه��و	جليل	وجمي��ل.	اإنها	

طريق��ة	فك��ر	وفع��ل	خمت��ارة	عن	وع��ي	ول	عالقة	لها	باجله��د	الذاتي.	

راأين��ا	يف	كل	ه��ذه	ال�سل�س��لة	اأنن��ا	عندما	ن�س��تجيب	بالإميان	ملب��ادرة	اهلل	الكرمية	– 
يف	كل	مناح��ي	عم��ل	ال��روح	-	ي�سل	�س��فاونا	اإىل	اأعماق	حياتن��ا	كي	ينمي	اإمياننا	

ويقوي	ثقتنا.	وحينها	تكون	النتيجة	احلتمية	هي	فرح	من	الرب	ويف	الرب.	

مظاهر الفرح: 
ف��رح	ي�س��وع	يف	حيات��ه	اإىل	التم��ام	لدرج��ة	اأن	الق��ادة	الديني��ن	يف	اأيام��ه	اتهم��وه	
باأنه	نهم	�س��كري.	لالأ�س��ف	ال�سديد	�سهدت	الكني�س��ة	دائًما	اأنا�ًسا	يهتمون	مبا	ي�سمونه	

"وق��اًرا"	اأك��ر	م��ن	اهتمامه��م	مب��ا	ي�س��ميه	الكت��اب	املقد���س "فرح".	

اأتب��اع	امل�س��يح	الذي��ن	ل	"يهتم��ون"	يج��ب	اأن	يكون��وا	الأك��ر	حت��رًرا	والأك��ر	حي��اة	
والأك��ر	طراف��ة	والأك��ر	ن�س��اًطا.	الف��رح	ي�سيف	البهج��ة	اإىل	خدمتن��ا	ويجعلنا	حًقا	

اأنا�ًس��ا	كامل��ن	نعي���س	عل��ى	مث��ال	اإلهنا	الفرح	غا�س��ل	الأرجل.	

راأين��ا	يف	اجلزاأي��ن	الثال��ث	والراب��ع	م��ن	ه��ذا	الكت��اب	كي��ف	اأن	اأنا���س	العه��د	الق��دمي	
�س��بحوا	اهلل	باملو�س��يقى	والرتاني��م	وال�سي��اح	والرق���س	وجوق��ة	الإن�س��اد	والأغ��اين	
النبوي��ة	والأعي��اد	والحتف��الت	والعط��اء	وك��رم	ال�سيافة	يف	الهي��كل	ويف	البيوت.	
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وهن��اك	الكث��ري	لنتعلم��ه	م��ن	غن��ى	تن��وع	ت�س��بيحهم.	لك��ن	علين��ا	اأن	ن��درك	اأن	ه��ذه	
جم��رد	اأمثل��ة	للف��رح	ولي�س��ت	اأ�س��كاًل	كتابية	ُنطالب	به��ا.	نتناول	يف	اجلزء	التا�س��ع	
ا�س��تخدام	الإبداع	يف	ال�س��جود	ونرى	كيف	يدمج	مًعا	كل	امل�س��اعر	الإن�س��انية	وكل	

الفن��ون	الإبداعية.	

علين��ا	اأن	نتعل��م	–	مث��ل	بطر���س	يف	اأعم��ال	10	–	اأن��ه	م��ا	م��ن	�س��يء	متنح��ه	ي��د	اهلل	
الكرمي��ة	يك��ون	جن�ًس��ا.	علين��ا	كذل��ك	اأن	ن��درك	اأنن��ا	اأح��رار	يف	الحتف��ال	بنعم��ة	اهلل	
و�سالحه	بكل	�سكل	من	اأ�سكال	الفن	والأعمال	اليدوية	وبكل	ذرة	يف	كياننا	وبكل	

الط��رق	التي	تتنا�س��ب	مع	ثقافتن��ا	وع�رنا.	

اإنن��ا	ل	ن�س��تطيع	اأن	ن�سن��ع	الف��رح	التلقائ��ي.	لك��ن	باإمكانن��ا	اأن	نح��ول	بع���س	
الأحداث	الأ�رية	املعتادة	–	مثل	اأعياد	امليالد –	اإىل	اأوقات	احتفال.	وعلى	الرغم	
م��ن	اأن	بع���س	الأعي��اد	املرتبط��ة	بال�س��نة	الزراعي��ة	مث��ل	عي��د	احل�س��اد	واحتفالت	
الأيام	الثالثة	الأخرية	قبل	�سعود	ال�س��يد	امل�س��يح	ل	تنا�س��ب	الكنائ���س	الواقعة	يف	
املدن،	اإل	اأنه	ميكننا	اأن	ن�ستخدم	الحتفالت	الأخرى	يف	ثقافتنا	بطريقة	اإبداعية	

ونحوله��ا	اإىل	احتف��الت	حقيقية.	

ب��دًل	م��ن	انتق��اد	عي��د	الهالووي��ن	مثاًل،	ميكنن��ا	اأن	منالأ	كنائ�س��نا	وبيوتن��ا	بالأنوار	
ونحتف��ل	بانت�س��ار	امل�س��يح	عل��ى	الظلمة.	كذلك	ميكننا	اأن	نح��ول	ليلة	31	اأكتوبر	–	
وهي	الوقت	التقليدي	لتذكر	القدي�سن	الذين	رحلوا	–	اإىل	احتفال	بحياة	املوؤمنن	
الذين	ا�ستخدمهم	اهلل	يف	كنائ�سنا	ونروي	ق�س�سهم	لالأجيال	اجلديدة	من	املوؤمنن.	

ميكنن��ا	كذل��ك	اأن	ن�س��تعيد	الحتف��الت	امل�س��يحية	الك��ربى	مث��ل	عي��د	املي��الد	
والقيام��ة	وال�سع��ود	اخلم�س��ن	ونحوله��ا	اإىل	اأوق��ات	خا�س��ة	لالحتف��الت	الإلهي��ة.	
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ميكننا	اأن	نوجد	منا�س��بات	خا�سة	نحتفل	فيها	بعودة	امل�س��يح	وبالكتاب	املقد���س	
وبالإر�ساليات	التي	تعمل	عرب	البحار	وبعمل	اهلل	يف	خمتلف	اأنحاء	بالدنا.	وميكن	
لالأ�س��خا�س	الذين	يعي�س��ون	يف	جمتمعات	متعددة	الأعراق	اأن	يتعلموا	ال�س��تمتاع	

ب��كل	اأ�س��كال	ف��ن	الثقاف��ات	الأخرى	مبا	يف	ذل��ك	الطعام	واملو�س��يقى	والرق�س.

كان	�س��عب	اهلل	يف	العهد	القدمي	يحتفل	بنحو	�س��بعة	اأعياد	عظمى	كل	�س��نة.	وكانت	
بع�س	هذه	الأعياد	ت�ستمر	لعدة	اأيام.	وكما	راأينا	كانت	هذه	الأعياد	حتتفل	مبختلف	
جوان��ب	معام��الت	اهلل	م��ع	ال�س��عب.	كما	كان��ت	اأوق��ات	للبهجة	والفرح	واملو�س��يقى	

وال�سخب	والتوبة	واللتزام	املتجدد	نحو	اهلل	واحلياة	الجتماعية	ال�سادقة.	

وف��وق	ذل��ك	كل��ه	مكن��ت	احتف��الت	العهد	القدمي	�س��عب	اهلل	من	اخل��روج	من	حياتهم	
اخلا�س��ة	اإىل	احلي��اة	العامة	وفهم	واختبار	قوميتهم.	

هن��اك	مب��داأ	اإله��ي	وراء	ه��ذه	الأح��داث:	عل��ى	الرغ��م	من	اأنن��ا	قد	حتررنا	يف	امل�س��يح	
من	كل	قواعد	العهد	القدمي	اخلا�سة	بال�سبت،	اإل	اأننا	نحتاج	اإىل	العي�س	ح�سب	مبداأ	
اأعمق	لل�سبت	نح�سل	مبقت�ساه	على	راحة	دورية	من	العمل.	وبنف�س	الطريقة	وعلى	
الرغ��م	م��ن	اأن	امل�س��يح	متم	كل	اأعياد	العه��د	القدمي،	اإل	اأننا	لزلنا	نحتاج	اإىل	اإيجاد	

وقت	لالحتفال	حتى	نقدر	ون�ستمتع	بقومية	كني�ستنا	ووحدانيتنا	كج�سد.	

اإن	ف��رح	ال��رب	ه��و	قوتن��ا	واملنا�س��بات	الحتفالي��ة	تعطين��ا	دفع��ة	ومتكنن��ا	م��ن	
ال�س��تمرار	خ��الل	الف��رتات	الأك��ر	دنيوي��ة	على	م��دار	العام.	ه��ذا	هو	اأ�س��لوب	احلياة	
امل�ستمد	من	اهلل،	فقد	خلق	اهلل	عامًلا	مليًئا	بالف�سول،	باأوقات	احلر	واأوقات	الربد،	
اأوق��ات	الذب��ول	واأوق��ات	النم��و،	اأوق��ات	الزده��ار	واأوق��ات	احل�س��اد،	لي��اًل	ونه��اًرا	

	. ا وهك��ذ
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الف��رح	يف	ال��رب	يعطين��ا	ق��وة	ك��ي	نخ��دم	الآخري��ن	ويلهمن��ا	يف	�س��جودنا	هلل	يف	
خ�سم	تفا�سيل	حياتنا	املعتادة.	كما	يهيوؤنا	اأن	نعطي	ب�سخاء	للمحتاجن	ولعمل	

الرب.	

عندم��ا	نب��داأ	يف	م��لء	حياتن��ا	باخلدم��ة	الإلهي��ة	والعط��اء	الإله��ي	والف��رح	الإله��ي،	
�س��ن�سبح	ه��وؤلء	ال�س��اجدون	الذي��ن	يبح��ث	اهلل	عنه��م	ويطلبه��م.	�س��نكون	�س��اجدون	

بال��روح	واحلق.	





١٤٧

اأكدنا	على	مدار	هذا	الكتاب	اأن	ال�سجود	احلقيقي	هو	ال�سجود	بالروح	واحلق.	وقلنا	
اإن	الآب	يبحث	عن	�ساجدين	يقدمون	له	�سجوًدا	نابًعا	من	قلوب	�سادقة	مم�سوحة	
بق��وة	ال��روح	القد���س	وم�س��تنارة	باإع��الن	كلم��ة	اهلل.	كم��ا	راأين��ا	يف	اجلزاأي��ن	الث��اين	
واخلام���س	اأن	ال�س��جود	هو	اأكر	من	جمرد	املمار�س��ات	ال�س��كلية	للعبادة	اجلماعية	
الت��ي	تق��دم	اأثن��اء	اخلدم��ات	الكن�س��ية،	حي��ث	يرتبط	بكل	احلي��اة	التي	نحياه��ا	اأمام	
اهلل.	اإن	مل	تك��ن	املمار�س��ة	اجلماعي��ة	لل�س��جود	نابع��ة	من	حياة	يحياه��ا	الأفراد	يف	
ح�رة	اهلل	ي�س��جدون	له	فيها	�س��جوًدا	�س��خ�سًيا	وميار�س��ون	حياة	�ساحلة	يف	هذا	
العامل	فهي	غري	�سادقة	ول	معنى	لها.	احلياة	املمتلئة	بالروح	حًقا	�سوف	تعك�س	
ذل��ك	ال�س��جود	املبه��ج	ال��ذي	ي�سفه	بول���س	يف	اأف�س���س	5	:	18	–	21	كما	�س��تقود	اإىل	
حي��اة	ممتلئ��ة	بال��روح	يف	اإطار	الزواج	واملنزل	والعائلة	ومكان	العمل	كما	ي���رح	

بول���س	يف	اأف�س���س	5	:	22	– 6	:	9.	

يف	مت��ى	15	:	8	ومرق���س	7	:	6	يطب��ق	ي�س��وع	النب��وة	ال��واردة	يف	اإ�س��عياء	29	:	13	
على	ممار�س��ات	العبادة	اخلالية	من	الروح	والتي	كانت	منت���رة	يف	اأيامه.	اإن	كل	
اأ�س��كال	العب��ادة	اخلارجي��ة	الت��ي	ل	تنب��ع	ب�سدق	م��ن	القلب	ل	معن��ى	لها	بل	وتهن	
اهلل.	لكن	ال�س��كل	اخلارجي	هو	من	اأ�سا�س��يات	التعبري	عن	ال�سجود	والعبادة.	وتعترب	
كلمات	التعبد	والعرتاف	والندم	وال�س��كر	والرتجي	والت�س��بيح	والفرح	هي	اأحد	اأهم	
هذه	الأ�س��كال	اخلارجية.	لكن	الكلمات	لي�س��ت	هي	الطريقة	الوحيدة	التي	نتوا�سل	
ا	املمار�سات	اجل�سدية	من	عطاء	 بها	مع	اهلل	ونعرب	بها	عن	�سجودنا	له.	هناك	اأي�سً

السجود واإلبداع

الجزء الجا ع
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وخدمة	وهي	جزء	ل	جدال	ب�س��اأنه	من	ال�س��جود.	بل	ويقول	بول���س	يف	رومية	12	:	
1	–	2	اإن	اهلل	يريدن��ا	اأن	نق��دم	اأج�س��ادنا	ذبيح��ة	حي��ة	ل��ه	يف	ال�س��جود	–	وه��ذه	ه��ي	

الطريق��ة	الوحي��دة	املعقولة	التي	جُنيب	به��ا	على	نعمته	ورحمته	يف	حياتنا.	

اإن	ال�س��جود	ج�س��دي	كم��ا	ه��و	روح��ي.	تو�س��ح	1	كورنثو���س	6	:	19	–	20	اأنن��ا	
مدع��وون	اإىل	متجي��د	اهلل	يف	اأج�س��ادنا	كم��ا	يف	اأرواحن��ا.	ونح��ن	كموؤمن��ون	تخ�سع	
�سخ�سيتنا	بالكامل	)من	ج�سد	وروح	وفكر	واإرادة	(	لقيادة	و�سيطرة	الروح	القد�س	
ويجب	اأن	نقدم	�س��جودنا	لالآب	من	خالل	كل	اجلوانب	التي	ت�س��كل	اإن�س��انيتنا.	فكل	
م��ا	اأعطان��ا	اهلل	اإي��اه	ه��و	م��ن	اأج��ل	متجي��د	ا�س��مه.	ال�س��كل	ال�سال��ح	م��ن	اأ�س��كال	الف��ن	
مث��اًل	ه��و	نتيج��ة	للتعبري	الإبداعي	ال��ذي	يتولد	فينا	عندما	يق��رتب	اهلل	منا	وعندما	
ا	كنتيج��ة	جلذب	ال��روح	اآخرين	اإىل	 ن�س��تجيب	نح��ن	له��ذا	الق��رتاب.	وهو	ياأت��ي	اأي�سً

امل�س��يح	بطريق��ة	اإبداعية	خالقة.

عطية اإلبداع: 
لقد	خلق	اهلل	الإن�سان	على	�سورته	مما	يعني	اأن	الإن�سان	يت�سارك	بطريقة	حمدودة	
يف	ق��درات	واإمكاني��ات	اهلل.	اإنن��ا	خملوق��ات	عاقل��ة	ق��ادرة	عل��ى	التفك��ري	والختيار	
وال�س��عور	والتعب��ري	ع��ن	اأنف�س��نا	من	خالل	اللغ��ة	والأعمال	اجل�س��دية.	وتكمن	كرامة	
اإن�س��انيتنا	يف	م��ن	خلقن��ا	اهلل	لنكون	ويف	ماذا	دعانا	لك��ي	نكون	اأمامه.	لقد	ُخلقنا	
كي	ن�س��جد	هلل	ومنجده.	وهذا	بالتاأكيد	يعني	اأنه	علينا	اأن	ن�س��تخدم	كل	قوتنا	وكل	

مواهبن��ا	وقدراتن��ا	كي	نكرم	ا�س��مه	يف	ه��ذا	العامل	ويف	اإطار	عالقتنا	به.	

الإن�س��ان	مب��دع	بطبيعت��ه	وه��ذا	الإب��داع	ه��و	عطي��ة	م��ن	اهلل.	وه��و	كذل��ك	انعكا���س	
لقدرات	اهلل	التي	منحنها	اإياها	ب�سورة	حمدودة.	اهلل	يخلق	من	العدم	كما	نقراأ	يف	
تكوي��ن	1	:	1	ويوحن��ا	1	:	1	–	3	وعرباني��ن	11	:	3.	الك��ون	حولن��ا	اأتى	اإىل	الوجود	
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من	خالل	الكلمة	اأي	امل�سيح	وهو	باقي	من	خالل	نف�س	هذه	القوة	اخلالقة.	تو�سح	
كولو�س��ي	1	:	15	–	17	ه��ذه	احلقيق��ة	وت�سي��ف	اأن	اخلليق��ة	كله��ا	توؤك��د	عل��ى	جالل	
امل�س��يح	وتوج��د	لتمج��ده.	وه��ذا	يعن��ي	اأن	اإبداعنا	يج��ب	اأن	ُي�س��تخدم	لتمجيد	عظمة	
وج��الل	اهلل.	اإن	الإب��داع	ه��و	اأح��د	اأه��م	واأثم��ن	الق��درات	الإن�س��انية،	حي��ث	اأننا	نكون	
اأك��ر	�س��بًها	ب��اهلل	ونح��ن	نب��دع.	لكنن��ا	عل��ى	عك���س	اهلل	ل	نب��دع	م��ن	ع��دم	ب��ل	ندخل	
اإىل	مي��دان	اإبداع��ه	ونع��رب	ع��ن	قدرت��ه	الإبداعي��ة	فين��ا.	اإن	كل	اخ��رتاع	وكل	خط��وة	
تخطوه��ا	الإن�س��انية	عل��ى	طري��ق	الكت�س��افات	العلمي��ة	والبحث	العلم��ي	والفن	اإمنا	

ه��ي	مظه��ر	من	مظاه��ر	الإبداع	الذي	اأعط��اه	اهلل	لنا.	

لك��ن	املاأ�س��اة	ه��ي	اأنن��ا	–	ب�سفتن��ا	ب���ر	�س��اقطن	–	اأحياًن��ا	م��ا	ن�س��تخدم	اإبداعن��ا	
لغت�س��اب	�س��لطة	اهلل	علين��ا.	عندم��ا	نه��ن	اهلل	ب��دًل	م��ن	اأن	منج��ده	فنح��ن	ن�س��يء	
ا�س��تخدام	قدرتن��ا	الإبداعي��ة.	ونتائ��ج	ذل��ك	مدم��رة.	علم��اء	ال��ذرة	�سنع��وا	القناب��ل	
لتدم��ري	الآخري��ن،	والتق��دم	الطب��ي	دف��ع	النا���س	اإىل	"القي��ام	ب��دور	اهلل"	فيم��ا	يتعلق	
باجلينات	الب���رية،	واأ�سبح	الفن	و�س��يلة	حقرية	للتعبري	عن	النف���س	ال�س��اقطة	بدًل	
م��ن	متجي��د	ا�س��م	اهلل.	يج��ب	علين��ا	كخليق��ة	جدي��دة	يف	امل�س��يح	اأن	نقل��ق	من	اإ�س��اءة	
ا�س��تخدام	الإبداع	بهذه	الطريقة.	وعلينا	ك�س��اجدين	هلل	اأن	ن�سغل	اأنف�سنا	بعمل	الآب	
املتمثل	يف	و�سع	القدرات	الإبداعية	قيد	العمل	وفًقا	خلطة	اهلل	الأ�سلية	لها.	وهذا	
يت�سم��ن	روؤي��ة	الفن	كو�س��يلة	لتمجي��د	اهلل	يف	العامل	وللتعبري	ع��ن	الإبداع	يف	حياة	

امل�س��يحين	الفردي��ة	واجلماعية.	

الفن يف املجتمع: 
اأ�سب��ح	الف��ن	ج��زًءا	م��ن	ن�س��يج	املجتم��ع	الب���ري	بطريق��ة	اأو	باأخ��رى	من��ذ	البداي��ة	
وحت��ى	يومن��ا	ه��ذا.	كانت	املجتمعات	البدائية	تر�س��م	على	�سخ��ور	كهوفها،	وتعرب	
ع��ن	ق�س�سه��ا	القبلي��ة	م��ن	خ��الل	الأغ��اين	واحلكاي��ات	وال�س��عر	واملو�س��يقي.	اأم��ا	
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جمتم��ع	الع�س��ور	الو�س��طى	فق��د	ا�س��تخدم	الف��ن	لرواي��ة	الق�س���س	الديني��ة	من	خالل	
اللوحات	الزيتية	والت�سوير	اجل�سي	والر�س��م	امللون	على	زجاج	النوافذ.	واعتمدت	
املجتمع��ات	ال�س��فاهية	عل��ى	ه��ذه	الو�س��ائل	يف	التوا�س��ل	مع	جموع	النا���س.	كانت	
الكني�سة	لع�سور	عديدة	راعية	للفن.	ميكننا	هنا	اأن	ن�سري	اإىل	اأعمال	ر�سامن	عظام	
مث��ل	ليون��اردو	دي	فن�س��ي	ومايكل	اأجنلو	ورمرباندت،	واأعمال	موؤلفن	مو�س��يقين	
عظ��ام	مث��ل	هان��دل	)Handel(.	كت��ب	هان��دل	مقطوعت��ه	املو�س��يقية	"امل�س��يا"	يف	
اأ�سابيع	قليلة	لكنها	مقطوعة	حتمل	مل�سة	الإلهام	الإلهي.	هناك	كذلك	�سعراء	عظام	
اأعطونا	تف�سريات	فنية	للحقائق	الكتابية	مثل	جون	ملتون	يف	ملحمته	"الفردو�س	
املفقود"،	ومهند�سون	بنوا	كنائ�س	وكاتدرائيات	من	اأجل	جمد	اهلل.	لقد	اُ�ستخدم	كل	

ف��رع	م��ن	ف��روع	الف��ن	يف	وق��ت	م��ا	ك��ي	يعك���س	جم��د	اهلل	يف	العامل.	

وحتى	الفنانن	الذين	لي���س	لديهم	اإميان	واع	باهلل	يعك�س��ون	�س��يًئا	من	�سالح	اهلل	
يف	فنهم	حن	يكر�س��ون	اأنف�س��هم	ملوهبتهم	فينتجون	مو�سيقى	ملهمة	واأعماًل	تنم	
ع��ن	ف��ن	عبق��ري.	مثل	ه��وؤلء	الفنان��ون	اأثروا	احلي��اة	الثقافية	والفني��ة	ملالين	من	
النا�س	عرب	الع�سور.	الفن	يتعلق	بروؤية	وهو	القدرة	على	الإدراك	واحل�س	وتو�سيل	
هذا	احل���س	وهذه	الروؤية	للحياة	واحلقيقة	لالآخرين	من	خالل	و�س��يلة	فنية	معينة.	
جنحت	روايات	ت�سارلز	ديكنز	مثل	"اأوليفر	تو�سيت"	يف	اإيقاظ	ال�سمري	الجتماعي	
لربيطانيا	يف	الع�ر	الفيكتوري	و�ساعدت	على	اإحداث	تغيريات	ت�ريعية	ل�سالح	
الفق��راء.	ميكنن��ا	اأن	ن��رى	ه��ذا	اجلانب	"النبوي"	تقريًبا	يف	كل	جيل	يف	تاريخ	الفن.	
الأف��الم	الي��وم	ه��ي	اأمث��ال	الع���ر	وه��ي	غالًب��ا	م��ا	تتن��اول	ق�سايا	حقيقي��ة	تتعلق	
باحلياة	وتثري	اأ�سئلة	ثاقبة	وتف�سح	يف	بع�س	الأحيان	ال�سعف	املوجود	يف	القيم	

التي	يتقبلها	املجتمع.	
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كل	ه��ذا	يعطين��ا	ملح��ة	عم��ا	ميك��ن	اأن	يكون��ه	الف��ن.	وي��ا	ل��ه	م��ن	اأم��ر	حم��زن	ح��ن	
ل	نع��رتف	ب��اأن	اهلل	ه��و	م�سدر	املوهب��ة	الفنية	وحن	ي�س��تخدم	الفنانون	موهبتهم	
لتمجي��د	اأنف�س��هم	وللعم��ل	�س��د	مقا�س��د	اهلل.	الفن	هو	و�س��يلة	قوي��ة	للتوا�سل	وميكن	
ا�س��تخدامها	لل���ر	كما	للخري.	احلكومات	مثاًل	وغريها	من	املوؤ�س�س��ات	التي	ت�س��عي	
اإىل	ال�س��يطرة	عل��ى	املجتم��ع	ت�س��تخدم	الف��ن	كو�س��يلة	للدعاي��ة.	تكم��ن	ق��وة	الفن	يف	
اأن��ه	يع��رب	عم��ا	ل	ميك��ن	و�سع��ه	يف	اإط��ار	الو�سف	ال�ري��ح	للحقائق.	اإن��ه	يعرب	عن	
امل�س��اعر	وع��ن	غ��ري	املنط��وق	بطريق��ة	ل	ميك��ن	اأن	ي�س��ل	اإليه��ا	عر���س	املعلوم��ات	

اجلافة.	

ل	عج��ب	اإًذا	اأن	ي�س��تخدم	ال�س��يطان	الف��ن	ل��ريوج	ملقا�س��ده.	لق��د	اأف�س��د	اأب��و	الك��ذاب	
الفن	واأ���ره	ون���ر	ر�س��الته	عن	اخلطية	والياأ���س	من	خالل	بع�س	الأ�س��كال	الفنية	
مثل	املو�س��يقى	والأدب	والأفالم.	لقد	حان	الوقت	كي	يدخل	امل�س��يحيون	اإىل	عامل	
الفن	ويعودوا	به	اإىل	حتقيق	مقا�سده	الأ�سلية	من	اإلهام	وتنوير	عن	طريق	العر�س	

غ��ري	املريح	للحقيقة	م��زوًدا	بتاأثري	عاطفي.	

عهدان – إنجيل واحد: 
اأو�سحن��ا	عل��ى	م��دار	�سل�س��لة	"�س��يف	ال��روح"	اأن	العهد	الق��دمي	هو	اأ�سا���س	كل	تعاليم	
العه��د	اجلدي��د.	وق��د	بذلنا	ق�سارى	جهدنا	لبيان	اأن	كل	عقيدة	حتدث	عنها	امل�س��يح	
اإمنا	لها	جذورها	يف	العهد	القدمي.	كما	راأينا	يف	اجلزء	اخلام�س	من	هذا	الكتاب	اأن	
مب��ادئ	العهد	القدمي	املتعلقة	بال�س��جود	والت��ي	ن�سفها	يف	اجلزاأين	الثالث	والرابع	
ا	اأن	اأ�س��كال	ال�س��جود	يف	 ه��ي	اأ�سا���س	ال�س��جود	يف	العه��د	اجلدي��د.	لكنن��ا	نع��رف	اأي�سً
العهد	القدمي	تختلف	اختالًفا	جذرًيا	عن	�سكل	ال�سجود	بالروح	واحلق	الذي	يتحدث	
عنه	ي�س��وع	يف	يوحنا	4،	فلي���س	هناك	اأ�س��خا�س	بعينهم	واأماكن	ومالب���س	واأ�سياء	
بعينه��ا	ه��ي	اأك��ر	قدا�س��ة	م��ن	غريه��ا.	ونح��ن	نتجن��ب	اأي	منوذج	لل�س��جود	يتاأ�س���س	
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عل��ى	ه��ذا	ال�س��كل	م��ن	العب��ادة	م��ن	العهد	الق��دمي.	اإننا	ل	نحت��اج	اإىل	كهن��ة	وهياكل	
ومالب���س	معين��ة	وطقو���س	ديني��ة	ومرا�س��م	وذبائ��ح	واحتف��الت	مقد�س��ة	وطع��ام	
خا�س	وخدمات	معدة	كي	ن�سجد	هلل.	اإننا	ن�سجد	بالروح	ول	ن�سع	ثقتنا	يف	اجل�سد	
بتاًتا	كما	يقول	بول���س	يف	فيلبي	3	:	3.	وبدًل	من	ت�س��كيل	�س��جودنا	بح�س��ب	مناذج	
"�س��جود	اجل�س��د"	املبطل��ة	يف	العه��د	الق��دمي،	نتب��ع	املب��ادئ	الروحي��ة	املت�سمنة	يف	

تل��ك	النم��اذج	ونطبقه��ا	على	حياتنا	من	خ��الل	اإبداع	الروح.	

يف	اأوقات	كثرية	على	مدار	تاريخها	�س��قطت	الكني�س��ة	يف	خطاأ	تعين	فئة	خا�سة	
من	النا�س	)الكهنة(	لتاأدية	اأعمال	خا�سة	)مثل	تكري�س	اخلبز	واخلمر(.	وهذه	الفئة	
اخلا�س��ة	تدع��ى	اأنه��ا	تتمت��ع	بقوى	خا�سة	)مث��ل	غفران	اخلطايا(.	منوذج	ال�س��جود	
ه��ذا	ه��و	من��وذج	قائ��م	عل��ى	ظالل	العه��د	القدمي	النق�سي��ة.	تو�سح	كولو�س��ي	2	:	17	
وعرباني��ن	8	:	5	و	10	:	1	اأن	ه��ذه	الظ��الل	اإمن��ا	ت�س��ري	اإىل	جوه��ر	امل�س��يح.	وعندما	
تك��ون	احلقيق��ة	حا���رة،	ُتبط��ل	من��اذج	العب��ادة	القدمي��ة.	ال�س��جود	بال��روح	واحلق	
يعن��ي	اأن	ن�س��جد	بال��روح	ونرف���س	الأ�س��كال	اخلارجي��ة	للعب��ادة	اجل�س��دية	القائم��ة	
عل��ى	من��وذج	العه��د	الق��دمي.	كان	لأ�س��كال	العب��ادة	ه��ذه	مكانه��ا	يف	خط��ة	اهلل	التي	
مه��دت	لق��دوم	امل�س��يح.	اأم��ا	الآن	فيمكنن��ا	الق��رتاب	م��ن	الآب	بالروح	وال�س��جود	له	

بقلوبن��ا	املتجددة.	

ق��ادت	ه��ذه	احلقيق��ة	بع���س	الق��ادة	امل�س��يحين	اإىل	رف���س	كل	مظاه��ر	التعب��ري	
الإبداعية	يف	العبادة	اجلماعية.	يقول	هوؤلء	القادة	اإن	هذه	املظاهر	مثل	الت�سفيق	
بالأي��ادي	والرق���س	والتمثي��ل	تقع	خارج	نطاق	تعاليم	العهد	اجلديد	عن	ال�س��جود،	
م�سيف��ن	اأن	العه��د	اجلدي��د	ل	يورد	اأية	اأمثلة	عن	ا�س��تخدام	الرق�س	والتمثيل	اأو	اأية	
اأ�س��كال	اأخ��رى	م��ن	الأداء	الفن��ي	يف	ال�س��جود.	كم��ا	ذه��ب	بع�سه��م	اإىل	الق��ول	بع��دم	
وجود	اأي	مثال	يف	العهد	اجلديد	على	ا�س��تخدام	الآلت	املو�س��يقية	يف	ال�س��جود،	بل	
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ويرف�سون	ا�س��تخدام	الرتانيم	املوؤلفة	م�رين	على	اأن	الطريقة	ال���رعية	الوحيدة	
لل�سجود	هلل	هي	ا�ستخدام	كلمات	�سفر	املزامري.	ومن	املحتمل	اأن	يقوموا	با�ستثناء	

مزم��ور	150	ال��ذي	يحثن��ا	بو�سوح	على	ت�س��بيح	اهلل	بدف	ورق�س.	

مث��ل	ه��ذا	التوجه	يحرم	امل�س��يحين	من	ال�س��جود	هلل	عن	طريق	واح��دة	من	القدرات	
الأ�سا�س��ية	الرائع��ة	الت��ي	منحه��ا	اهلل	للب���رية	األ	وهي	الإب��داع.	اإن	الإبداع	املمتلئ	
بال��روح	ه��و	اأح��د	اأكر	الطرق	الطبيعية	املقبولة	للتعبري	عن	�س��جودنا	وحمبتنا	هلل.	
اهلل	الآب	خل��ق	الع��امل	م��ن	خ��الل	اهلل	البن	بوا�س��طة	اهلل	الروح	القد���س.	وبكل	تاأكيد	
يتلذذ	الثالوث	املقد�س	عندما	ن�سجد	له	با�ستخدام	مواهبنا	على	التعبري	الإبداعي.	
وك��ون	ه��ذه	الأم��ور	الإبداعي��ة	غري	مذك��ورة	اأو	مدرجة	يف	العه��د	اجلديد	ل	يعني	اأن	
اهلل	مينعه��ا.	لك��ن	معن��ى	ذل��ك	هو	اأننا	اأح��رار	يف	اأن	ننقاد	بال��روح	يف	اإطار	الكتاب	
املقد���س	كي	نعرب	عن	�س��جودنا	كما	يوجهنا.	ل	يفر�س	العهد	اجلديد	�س��كاًل	واحًدا	
حم��دًدا	لل�س��جود،	ف�س��كل	ال�س��جود	ميك��ن	اأن	يتغ��ري	من	وقت	اإىل	اآخر	وم��ن	مكان	اإىل	
اآخ��ر	تبًع��ا	للعوام��ل	الثقافي��ة.	اإنن��ا	ل	نتبع	قوان��ن	العهد	القدمي	اخلا�سة	بال�س��جود	
لكننا	نتعلم	من	العهد	القدمي	مبادئ	البتهاج	والفرح	والت�سبيح	والإبداع	يف	العهد	
اجلدي��د.	هن��اك	عه��دان	لك��ن	كتاب	مقد���س	واح��د.	وبكل	تاأكي��د	ميكن	للروح	القد���س	
ال��ذي	م��الأ	ب�سلئي��ل	واأعط��اه	الق��درة	الإبداعي��ة	على	ت�سني��ع	مواد	خيم��ة	الجتماع	
ملو�س��ى	اأن	ميالأن��ا	نح��ن	بالإبداع	حتى	ن�س��جد	هلل	بكل	كيانن��ا	ومواهبنا	وقدراتنا.	
يو�س��ح	خ��روج	30	:	30	–	35	اأن	ب�سلئي��ل	مل	يع��ِط	جم��رد	الق��درة	عل��ى	الت�سمي��م	
��ا	الق��درة	على	تعليم	هذه	املهارة	لآخرين.	م��ن	الوا�سح	اأن	اهلل	يقدر	 الفن��ي	ب��ل	اأي�سً
ا�ستخدام	الفن	من	اأجل	حتقيق	مقا�سده	العامة	وكذلك	فيما	يتعلق	بال�سجود	كاأمر	

خا�س.	
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الفن يف حياة الكنيسة: 
��ا	جمموع��ة	مم��ا	ميك��ن	اأن	 الكت��اب	املقد���س	ه��و	كلم��ة	اهلل	للب���رية	لكن��ه	اأي�سً
ن�سف��ه	بالكتاب��ات	الإبداعي��ة.	لق��د	ا�س��تخدم	اهلل	اأنا�ًس��ا	يتمتع��ون	بروؤي��ة	فني��ة	ك��ي	
"ي��روا"	الع��امل	بعيني��ه	وينقل��وا	ه��ذه	الروؤي��ة	ل�س��عبه	وللع��امل	كل��ه	م��ن	خالل	تف�س��ري	
وعر�س	اإبداعي	حلق	اهلل.	لقد	ا�ستخدم	اهلل	�سعراء	كما	ا�ستخدم	�سيادين،	وا�ستخدم	
مو�س��يقين	كما	ا�س��تخدم	حكام،	وا�س��تخدام	اأدباء	كما	ا�س��تخدم	رعاة	غنم.	تعك���س	
بع�س	اأعمال	الأنبياء	فًنا	على	اأعلى	م�ستوى	من	التعبري.	لننظر	على	�سبيل	املثال	
اإىل	�س��عر	اإ�س��عياء	الرفي��ع	واإىل	ق�س��ة	احل��ب	يف	ن�س��يد	�س��ليمان	وف��ن	التقلي��د	ال��ذي	
يقدمه	حزقيال	والدراما	يف	حياة	هو�س��ع	الذي	ق�سة	حبه	و�س��فقته	مثل	معرو�س	

اأم��ام	ال��كل	ل��ريوه.	اإن	الكت��اب	املقد���س	بحق	يعك���س	اهلل	املب��دع	وهو	يعمل.	

راأين��ا	اأن	اإب��داع	اهلل	اح���ر	اخلليق��ة	القدمي��ة	اإىل	الوج��ود.	كذل��ك	ا�س��تخدم	اهلل	ق��واه	
الإبداعي��ة	ك��ي	يخلقن��ا	ثانية	يف	امل�س��يح.	اإنن��ا	حتفة	اهلل	يف	امل�س��يح	وعمله	الفني.	
تو�س��ح	اأف�س���س	2	:	10	عم��ل	اهلل	الإبداع��ي	يف	اخلليق��ة	اجلدي��دة،	حيث	يقول	بول���س	
اأننا	"عمله"	اأي	"اإبداعه"	يف	امل�س��يح.	الكلمة	التي	ي�س��تخدمها	بول���س	هنا	هي	كلمة	
"poiema" امل�س��تقة	م��ن	كلم��ة "poem"	اأي	"ق�سي��دة".	له��ذا	ميكنن��ا	اأن	نث��ق	يف	
اأن	اهلل	يريدن��ا	اأن	ن�س��تخدم	الف��ن	يف	الكني�س��ة	كو�س��يلة	قوي��ة	للتوا�س��ل	مع��ه	وم��ع	
الآخري��ن.	يج��ب	اأن	يت�سم��ن	ال�س��جود	كل	اأ�س��كال	التعب��ري	الإبداعي��ة	املمكن��ة	حت��ت	

قيادة	الروح	القد���س.	

استخدام الفن يف العبادة: 
يتعل��ق	الف��ن	بالتخي��ل	الإبداع��ي.	وت�سب��ح	احلقيق��ة	الروحي��ة	وا�سح��ة	وواقعي��ة	
وملمو�س��ة	م��ن	خ��الل	التفك��ري	والتاأم��ل	الإبداعي��ن.	التعبري	الفني	امللمو���س	يجعل	
احلقيقة	الروحية	�سخ�سية	ومفهومة	وجذابة.	ا�ستخدم	املبادئ	الفنية	يف	تعاليمه	
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وذلك	بر�سم	�سور	دقيقة	ل	ُتن�سى	يف	اأذهان	النا�س	عن	طريق	اإبداع	ق�س�س	خالقة	
اأ�س��خا�سها	ينتم��ون	اإىل	الواق��ع	ويت�رف��ون	عل��ى	اأر�س��ه	يف	اإط��ار	مواقف	حياتية	
يومي��ة	ا�س��تطاعت	اأن	ترب��ط	اأتباع��ه	بحقائق	امللكوت.	باإمكاننا	اأن	جنعل	�س��جودنا	
اأكر	جماًل	واأكر	ات�ساًل	بواقعنا	عن	طريق	الفن.	اإن	الفن	من	�س��اأنه	اأن	ي�س��اعدنا	
على	ال�س��جود	هلل	ب�سورة	اأقوى	من	جهة	امل�س��اعر	واملعنى	وذلك	لأن	اأ�س��كال	الفن	
امل�ستخدمة	يف	العبادة	جتعلنا	نفكر	يف	اهلل	بطريقة	ت�سويرية	وا�سحة	وت�ساعدنا	

بالت��ايل	عل��ى	التعب��ري	عم��ا	ل	ميكن	اأن	نعرب	عنه	باأي��ة	طريقة	اأخرى	غري	الفن.	

لي���س	هن��اك	ح��د	للط��رق	الت��ي	ميك��ن	اأن	ن�س��تخدم	به��ا	الو�س��ائل	الفني��ة	املختلف��ة	
كج��زء	مفي��د	م��ن	عبادتنا:	

املوسيقي
يكم��ن	جم��ال	املو�س��يقى	يف	اأنه��ا	"لغ��ة	عاملي��ة"	تع��رب	ع��ن	كل	امل�س��اعر	الإن�س��انية	

من	فرح	وحزن	و�س��الم	و�س��كينة	وحمبة.

الغناء
يتمت��ع	ُكت��اب	الأغ��اين	بالقدرة	على	ا�س��تخدام	اللغ��ة	للتعبري	عن	الأفكار	وامل�س��اعر	

بكلمات	تنطق	مبا	يف	اأعماق	القلب	الب���ري.	

الرسم
اللوح��ات	العظيم��ة	ت�سع	مفاهيم	واأفكار	القلب	الب���ري	يف	اإطار	ملمو���س.	وغالًبا	
م��ا	يك��ون	�س��وت	ال�س��ورة	اأعلى	واأو�سح	من	�س��وت	اللغة	الواقعي��ة	املنثورة	واأكر	
ك�س��ًفا	ع��ن	قل��ب	اإع��الن	اهلل.	املتح��دث	املوه��وب	ه��و	م��ن	ي�س��تخدم	اللغ��ة	امل�س��ورة	
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لتو�سي��ل	احلقيق��ة	ل�س��امعيه.	اأم��ا	الفنون	املرئي��ة	فتاأخذ	هذه	احلقيقة	اإىل	م�س��توى	
اأعلى.	

الرقص
اجل�سد	الإن�ساين	هو	هبة	من	اهلل	وهو	معد	بطريقة	فائقة	كي	يعرب	عن	ال�سجود	هلل.	
احلركات	واملوا�سع	اجل�س��دية	املختلفة	مثل	الركوع	ورفع	الأيادي	كلها	تعبريات	
طبيعي��ة	وهام��ة	م��ن	قبل	الروح	الب���رية	يف	العديد	من	ال�س��ياقات	الب���رية.	ميكن	
للرق���س	اأن	ينم��ي	ه��ذه	الق��درة	ويجع��ل	منه��ا	تعب��رًيا	قوًي��ا	ع��ن	ال�س��جود	والإع��الن	

النبوي.	

التمثيل
متثي��ل	املواق��ف	وال�س��يناريوهات	والق�س���س	يبن��ي	ج���ًرا	م��ن	التوا�س��ل	ب��ن	
املمثلن	واجلمهور.	ميكن	اأن	ي�سيف	التمثيل	بعًدا	هاًما	لل�سجود	حن	يرى	النا�س	
اأنف�س��هم	يف	املوق��ف	املمث��ل	وم��ن	خالل	هذه	الروؤي��ة	ي�س��تجيبون	هلل	ب�سورة	اأعمق	

م��ن	ذي	قبل.	

الشعر
ال�س��عر	اجلي��د	ي�س��تدعي	ال�س��ور	اخليالي��ة	ويو�سل	الأفكار	وامل�س��اعر	باأ�س��لوب	اأنيق	
متط��ور،	حي��ث	اأن	التعب��ري	ال�س��عري	غن��ى	ويعط��ي	ا�س��تنارة.	يكت�س��ب	ال�س��جود	غن��ى	
عندم��ا	تاأخ��ذ	الأم��ور	العقلي��ة	العادي��ة	معًن��ا	جديًدا	يوجهن��ا	اإىل	ح�س��ور	وعمل	اهلل	

العامل.	 يف	
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 فن العامرة
يوج��د	ف��ن	العم��ارة	�س��ياًقا	ملمار�س��ة	�س��جود	ه��ادف	ذي	معن��ى.	كان��ت	املجام��ع	
اليهودي��ة	ُت�سم��م	بحيث	يوجد	بها	فناء	يف�سل	بن	خداع	و�سجيج	احلياة	اليومية	
واملكان	الرئي�سي	املخ�س�س	للعبادة	ودرا�سة	الكلمة.	وقد	�ساعد	مثل	هذا	الت�سميم	
النا���س	على	ترك	جمال	احلياة	اليومية	بكل	م�س��اغلها	وت�سوي�س��ها	واإعداد	اأنف�س��هم	
للرتكي��ز	عل��ى	�س��خ�س	اهلل.	مب��اين	الكنائ���س	جيدة	الت�سمي��م	متنح	امل�سل��ن	مكاًنا	
يعينه��م	عل��ى	ال�س��جود.	وه��ذا	يعن��ي	يف	بع���س	الأحي��ان	اأن	يك��ون	امل��كان	ف�س��يًحا	

م��زوًدا	باإ�س��اءة	جي��دة	وديكور	منا�س��ب	يجذب	النظر	وال��روح	اإىل	اهلل.	

األفالم
الأف��الم	ه��ي	اأمث��ال	الع���ر	والتقني��ات	ال�س��ينمائية	ميك��ن	اأن	تاأخ��ذ	النا���س	بعي��ًدا	
عن	اأنف�س��هم	اإىل	عامل	اآخر	يرون	ويعي�س��ون	فيه	جتربة	تغنيهم	وتغريهم.	ا�س��تخدام	
امل�س��اهد	امل�س��ورة	والو�س��ائط	املتع��ددة	م��ن	�س��اأنه	اأن	يق��وي	ال�س��جود	يف	ع���ر	

التكنولوجي��ا	واملرئي��ات.	

الديكور
الديك��ور	اجلي��د	لي���س	جم��رد	زين��ة	للمب��اين،	حي��ث	ميك��ن	ل��ه	اأن	يوج��د	بيئ��ة	ت�س��اعد	
على	ال�سجود.	ميكن	اأن	يعرب	ديكور	املبنى	عن	طبيعة	و�سخ�س	اهلل:	الألوان	الدافئة	
تعرب	عن	�سالح	اهلل	والألوان	امل���رقة	تعرب	عن	جمد	اهلل	وحياته.	اأما	ظالل	اللون	

الأخ���ر	فتع��رب	عن	راحة	اهلل	والع��امل	الطبيعي	الذي	خلقه	–	وهكذا.	

خشبة املرسح
و�سعي��ة	خ�س��بة	امل���رح	ميك��ن	اأن	ت�س��اعد	عل��ى	ال�س��جود	اأو	تعوق��ه.	كم��ا	اأن	ترتيب	
املقاعد	بطريقة	امل�رح	ت�ساعد	اجلمهور	على	ال�سرتاك	يف	الوعظ	والتعليم	وقيادة	
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العبادة.	وترتيبها	بطريقة	�سل�س��ة	ي�س��اعد	على	التوا�سل	وال���ركة	بن	املجتمعن	
وبع�سهم	البع�س.	يجب	اأن	نفكر	يف	هذه	الأمور	جيًدا	وبطريقة	اإبداعية	حتى	نغنى	

اختبار	الكني�سة	لل�سجود.	

تجنب األخطار:
الف��ن	ميك��ن	اأن	يك��ون	اأداة	خط��رية،	فه��و	ميك��ن	اأن	يك��ون	م�س��در	اإزع��اج	كم��ا	ميكن	
اأن	يكون	م�سدر	ت�سجيع،	ويكون	م�سدر	توبيخ	وم�سدر	ا�ستنارة.	وهذه	كلها	اأ�سياء	
ح�س��نة.	لك��ن	الف��ن	ميكن	اأن	يغوى	ويخ��دع.	ل	عجب	اإًذا	اأن	عدو	اأرواحنا	اخرتق	هذا	
اجلان��ب	م��ن	جوان��ب	الثقاف��ة	الب���رية،	حيث	يعلم	اأن��ه	ميكن	اأن	يخ��دع	القلب	ويعم	
الع��ن	ويقي��د	الإرادة	م��ن	خ��الل	الف��ن.	والي��وم	الأكاذيب	التي	تلب���س	ث��وب	الفن	اأمر	
�س��ائع	يف	جمتمع��ات	الع��امل.	يج��ب	عل��ى	الكني�س��ة	اأن	حتذر	من	الأخط��ار	التي	تبدو	

متاأ�سل��ة	يف	تبن��ي	الف��ن	خلدم��ة	اهلل.	

عبادة األصنام
انت�س��ار	بع�س	الأ�س��كال	الفني��ة	والحتفاء	ال�سخم	باملمثل��ن	الناجحن	يف	العامل	
يقرتب	يف	بع�س	الأحيان	من	حافة	عبادة	الأ�سنام.	الفن	يف	الكني�سة	غري	حم�سن	
�سد	هذا	اخلطر	وعلينا	اأن	نحميه	باأل	ن�س��مح	اأبًد	للفن	والفنانن	اأن	ياأخذوا	مكان	
روح	اهلل	يف	حياتن��ا	اأو	يف	خدمتن��ا	ل��ه.	تتعل��ق	واح��دة	م��ن	نق��اط	اخلط��ر	يف	الف��ن	
بتمثيل	الذات	الإلهية.	اهلل	روح	ول	ميكننا	اأن	ن�سنع	�سورة	لروح	دون	النتقا�س	
م��ن	جوه��ره.	راأين��ا	يف	اجل��زء	الثالث	اأن	�سنع	اأي	�سورة	وثنية	هلل	يف	�س��جودنا	هو	
اأم��ر	�س��د	الو�سي��ة	الثانية.	�سنع	امللك	يربعام	عجلن	من	ذهب	و�سع	اإحداهما	يف	
دان	والآخر	يف	بيت	اأيل	وذلك	لكي	يجذب	�س��عب	مملكة	اإ���رائيل	ال�س��مالية	حديثة	
التاأ�سي���س	بعي��ًدا	ع��ن	هي��كل	اأور�س��ليم.	نفهم	من	1	مل��وك	12	:	25	–	31	اأنه	مل	يكن	
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بال���رورة	يق�س��د	اأن	يجع��ل	م��ن	هذين	العجل��ن	�سنمن	اأو	يجعلهم��ا	ت�سويًرا	هلل.	
لكن��ه	اأراد	اأن	يك��ون	لل�س��عب	رم��ز	م��ادي	يج��ذب	ب��ه	انتباهه��م.	لكن	ه��ذا	الفعل	كان	
حج��ر	ع��رة	و�سع��ه	اأم��ام	�س��عب	اإ���رائيل.	كم��ا	اأدان	الأنبي��اء	ه��ذا	الفع��ل	لأجي��ال	
واأجي��ال	بع��ده	كما	يت�سح	من	كل	�س��فر	هو�س��ع	وبع�س	الن�سو���س	النبوية	الأخرى	
مث��ل	اإ�س��عياء	2	:	8	واإرمي��ا	50	:	2	وحزقي��ال	6	:	4	–	6	وميخ��ا	1	:	7	وحبق��وق	2	:	

18	وزكري��ا	13	:	2.	

نق��راأ	يف	ق�س��اة	8	:	27	و	17	:	5	و2	مل��وك	18	:	4	ع��ن	ال�س��هولة	الت��ي	تل�س��ق	
الوثني��ة	به��ا	نف�س��ها	بقل��ب	الإن�س��ان.	بل	ويق��ول	اإرميا	7	:	1	–	15	اإن	الهيكل	نف�س��ه	
حت��ول	اإىل	�سن��م	يرتب��ط	ب��ه	ال�س��عب	بطريق��ة	خرافي��ة	معتقدي��ن	اأن��ه	باإمكانه��م	اأن	
يثقوا	به	"كتعويذة"	حتميهم	�سد	دمار	اجليو�س	الغازية.	ل	ينبغي	اأبًدا	اأن	ن�ستخدم	

الف��ن	كعام��ل	م�س��اعد	على	الوثنية	يف	ال�س��جود.	

الجيتو الثقايف
هن��اك	خط��ر	اآخ��ر	علين��ا	اأن	نتجنب��ه	وه��و	ا�س��تخدام	الف��ن	لتكوين	جيتو	م�س��يحي	اأو	
ثقاف��ة	م�س��يحية	منعزل��ة.	بعب��ارة	اأخرى	علين��ا	األ	نرتك	الفن	عل��ى	النطاق	العاملي	
الأو�س��ع	لل�س��يطان.	وكم��ا	ن�س��جع	الف��ن	يف	الكني�س��ة	علين��ا	اأن	ن�س��تخدم	فننا	خارج	
الكني�س��ة	ونندم��ج	كلي��ة	م��ع	الثقاف��ة	حولن��ا.	حتدثن��ا	يف	اجل��زء	الث��اين	ع��ن	حقيق��ة	
اأن	العب��ادة	الكتابي��ة	احلقيقي��ة	ت�س��مل	كل	احلي��اة	مبعن��ى	اأن	ي�س��وع	ه��و	رب	عل��ى	
كل	جوان��ب	حياتن��ا	ولي���س	عل��ى	اجلوان��ب	الديني��ة	فق��ط.	وباملث��ل	علين��ا	األ	نتبن��ى	
مب��داأ	"املقد���س" �س��د "العلم��اين"	يف	الف��ن،	حي��ث	اأن	ه��ذا	م��ن	�س��اأنه	اأن	ي�س��ع	م��ا	
نعت��ربه	علمانًي��ا	يف	ي��د	ق��وى	ال���ر	ومن	�س��اأنه	كذل��ك	اأن	يجعلنا	نهم��ل	واجبنا	يف	
الت���رف	كمل��ح	ون��ور	هذا	العامل.	علينا	اأن	مننح	فنانينا	امل�س��يحين	حرية	تطوير	
فنهم	يف	العامل	واأل	نتوقع	منهم	دائًما	اأن	ينتهجوا	فًنا	مقبوًل	يف	نطاق	اخلدمات	
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الكن�س��ية	فقط.	هذه	طريقة	اأخرى	لقول	اإن	ال�س��جود	هو	لكل	احلياة	ولي���س	مقت�ًرا	
على	اخلدمة	الكن�س��ية.	الروائي	امل�س��يحي	اأو	املو�س��يقى	امل�س��يحي	يكون	خادًما	هلل	
عندم��ا	يتن��اول	فنه	مواقف	من	احلياة	اليومية	بنف���س	الق��در	الذي	يكون	به	خادًما	
له	عندما	يروي	ق�س�س	كتابية	اأو	يغني	مو�سيقى	الب�سارة	–	ب�رط	اأن	يكون	اأميًنا	

نح��و	اإميانه	امل�س��يحي	عندم��ا	يفعل	ذلك.	

الحسية 
لأن	الف��ن	ع��ادة	م��ا	يت�سم��ن	ا�س��تخدام	الأحا�سي���س	اجل�س��دية،	ميك��ن	ا�س��تخدامه	
لرتوي��ج	ن��وع	خاط��ئ	من	الأحا�سي���س.	احل�س��ية	يف	ح��د	ذاتها	هي	�سف��ة	منحها	اهلل	
للب���ر.	اأعطانا	اهلل	خم���س	حوا���س	ومعها	القدرة	على	اإدراك	اجلمال	وتقدير	القيمة	
اجلمالي��ة.	لك��ن	الجن��ذاب	للجم��ال	ميك��ن	اأن	يك��ون	م��ن	الق��وة	بحي��ث	يول��د	رد	فعل	
خاطئ	يف	قلوب	النا���س.	اجل�س��م	الب���ري	امل�س��تخدم	يف	الرق�س	على	�سبيل	املثال	
ه��و	خليق��ة	جميل��ة	�سنعته��ا	يد	اهلل	م��ن	الناحية	الفني��ة.	لكن	من	الناحية	احل�س��ية،	
يجب	على	الراق�سن	وجمهورهم	اأن	يتاأكدوا	يف	قلوبهم	اأنهم	�سلبوا	اجل�سد	معطن	
كل	احلري��ة	لل��روح	القد���س.	اإن	الف��ن	ال��ذي	ياأت��ي	حًقا	باإله��ام	من	الروح	القد���س	لن	
يكون	له	تلك	التاأثريات	احل�سية	التي	يولدها	الفن	اجل�سدي.	الت�سليم	الكامل	هلل	هو	

الطريق	الوحيد	لل�س��ري	قدًما.	

األداء
يتعل��ق	الأداء	بدواف��ع	القل��ب. "الفن��ون	الأدائي��ة"	له��ا	بالطب��ع	بع��د	اأدائ��ي.	لك��ن	ل��و	
اأن	الأداء	ه��و	ه��دف	القل��ب	الوحيد،	حينها	ي�سبح	الفن	جمرد	عر�س	اأو	ا�س��تعرا�س.	
مث��ل	ه��ذا	التوج��ه	يول��د	رد	فعل	خاطئ	ويتدخل	بال�س��لب	يف	جتربة	ال�س��جود.	يجب	
اأن	يكون	الفن	–	�سواء	غناء	اأو	رق�س	اأو	مو�سيقى	اأو	متثيل	–	خا�سًعا	دائًما	للروح	
القد���س	ومقدًم��ا	كفع��ل	�س��جود	هلل.	وه��ذا	م��ن	�س��اأنه	اأن	يقت��ل	"روح	الأداء"	ويعط��ي	
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فر�س��ة	هلل	ك��ي	يعم��ل	يف	حي��اة	كاًل	م��ن	الفن��ان	ومن	يق��درون	فنه.	وكم��ا	راأينا	يف	
كت��اب	"مل��ك	اهلل"	ل	تقت���ر	م�س��كلة	الأداء	عل��ى	الف��ن	والفنانن.	علين��ا	يف	كل	مرة	
ن�سل��ي	فيه��ا	اأو	ن�س��وم	اأو	نعط��ي	اأن	نحر�س	على	األ	نفعل	ذل��ك	بروح	الأداء	جلذب	

انتب��اه	ومدي��ح	م��ن	حولن��ا،	حيث	اأننا	نفعل	ذل��ك	هلل	وهلل	فقط.	

التسلية
يرتب��ط	خط��ر	الأداء	بخط��ر	اآخ��ر	ه��و	اأن	ت�سب��ح	الت�س��لية	ه��ي	اله��دف	الوحي��د	م��ن	
ا	كل	�س��يء.	ل��و	اأن	دافع	الفنان	هو	 ا�س��تخدام	الف��ن	يف	العب��ادة.	الداف��ع	هنا	هو	اأي�سً
ج��ذب	النتب��اه	لنف�س��ه،	ف�س��يوؤدي	للجمه��ور	واجلمه��ور	ب��دوره	�س��يتجاوب	م��ع	فن��ه	
على	انه	جمرد	ت�س��لية.	رمبا	يحدث	هذا	يف	الفن	لكن	لي���س	يف	الفن	امل�س��تخدم	يف	
العب��ادة.	ال�س��جود	بال��روح	واحل��ق	ه��و	دائًم��ا	�س��جود	لالآب	يه��دف	اإىل	متجيد	ا�س��مه	

ولي���س	اإىل	متجيدن��ا	نحن.	

التشتيت
تلخ���س	ه��ذه	النقط��ة	كل	م��ا	حتدثن��ا	عن��ه	م��ن	اأخط��ار	متعلق��ة	با�س��تخدام	الفن	يف	
العبادة.	اإن	املبالغة	يف	التاأكيد	على	ال�سجود	الإبداعي	من	�ساأنها	اأن	ت�ستت	اأذهاننا	
بعيًدا	عن	اهلل.	الفن	دائًما	يجب	اأن	يكمل	الوعظ	والتعليم	ل	اأن	ياأخذ	مكانهما،	يجب	
اأن	يقودن��ا	اإىل	حم���ر	اهلل	ل	اأن	ياأخذن��ا	بعي��ًدا	عن��ه.	دائًم��ا	م��ا	كان	قب��ول	اأ�س��كال	
جدي��دة	م��ن	العب��ادة	يف	التقالي��د	الكن�س��ية	اأم��ًرا	�سعًب��ا	وكث��رًيا	ما	قابلت	الكنائ���س	
اأي��ة	مب��ادرة	جدي��دة	باملقاوم��ة	يف	اأول	الأم��ر.	لكن	بعد	ذلك	اأ�سب��ح	البتكار	تقليًدا	
جدي��ًدا	وهك��ذا	ب��داأت	العملية	ثانية.	كان	الأرغن	يف	بدايت��ه	اإ�سافة	خمزية	للعبادة	
يف	الكني�س��ة.	لكن��ه	الي��وم	يعت��رب	ج��زًءا	م��ن	عب��ادة	الكني�س��ة	التقليدية.	الت�س��تيت	اإًذا	
ل	يتعل��ق	ب��رد	الفع��ل	ال�س��لبي	جتاه	الأ�س��كال	اجلديدة	من	ال�س��جود،	لكنه	يتعلق	باأن	
ي�سبح	هذا	ال�س��كل	الفني	هدًفا	يف	حد	ذاته.	اليوم	ي�س��تخدم	الروح	القد���س	الرق�س	
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والتمثيل	واملو�سيقى	احلديثة	وكل	اأ�سكال	الفن	الأخرى	لكي	ي�ساعدنا	على	ال�سجود	
هلل	بطريق��ة	اأك��ر	جم��اًل	وق��وة	وحمب��ة.	الف��ن	ال��ذي	يخ�سع	هلل	ل	ي�س��تتنا	اأب��ًدا	بعيًدا	
عنه.	وعلينا	األ	نخ�س��ى	من	اأن	ندع	اهلل	ي�س��تخدم	كل	�س��يء	ميكننا	اأن	نقدمه	له	يف	

�س��جودنا	بالروح	واحلق.	

عطية لل امل: 

تناولن��ا	يف	اجل��زء	الث��اين	ال��دور	ال��ذي	يلعب��ه	ال�س��جود	يف	حياتن��ا	خ��ارج	نط��اق	
اخلدم��ات	الكن�س��ية.	راأين��ا	اأن	ال�س��جود	ه��و	ل��كل	احلي��اة،	فم��ن	ناحي��ة	كل	م��ا	نفعل��ه	
"لل��رب"	ه��و	�س��جود.	ينطب��ق	نف���س	الأم��ر	عل��ى	الف��ن	امل�س��يحي.	عندما	ُنخ�س��ع	فننا	
لل��رب،	ف�س��وف	نح�س��ن	م��ن	ال�س��جود	يف	الكني�س��ة	ويف	الوق��ت	نف�س��ه	�س��نقدم	فنن��ا	
كعطي��ة	م��ن	اهلل	للع��امل.	ميكنن��ا	م��ن	خ��الل	فنن��ا	اأن	نح��دث	النا���س	ع��ن	م�س��اعر	اهلل	
جتاه	التائهن	الهالكن	والذين	يعانون،	وعن	كرهه	للظلم	وم�سيئته	لكل	الب�رية	
ب��اأن	جت��ده	وحتق��ق	ق�سده	عل��ى	هذا	الكوكب.	به��ذه	الطريقة	ميكنن��ا	اأن	نوؤثر	تاأثرًيا	
حقيقًيا	على	العامل.	نناق���س	احلاجة	اإىل	الندماج	يف	املجتمع	يف	اجلزء	ال�ساد���س	

م��ن	�سل�س��لة	"�س��يف	الروح"	بعن��وان	"الو�س��ول	للتائهن".	

يج��ب	عل��ى	الفنان��ن	قبل	كل	�س��يء	اأن	يكونوا	�س��اجدين	مكر�س��ن	ل��الآب،	حيث	هذا	
من	�ساأنه	اأن	ياأخذ	عملهم	اإىل	م�ستوى	جديد	من	الإبداع	ويجعل	روؤية	اهلل	وا�سحة	
يف	فنهم.	يجب	اأن	يكون	فننا	جيًدا	كالفن	الذي	يقدمه	العامل	بل	واأف�سل	منه.	لهذا	
الف��ن	مهم��ة	نبوي��ة	حي��ث	يري��ح	احلزان��ى	ويح��زن	امل�س��رتيحن.	وهذا	كل��ه	جزء	من	

ال�سجود	بالروح	واحلق.	
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راأين��ا	يف	كت��اب	"املج��د	يف	الكني�س��ة" اأن	ال�س��جود	ه��و	الدع��وة	العلي��ا	لكل	الكني�س��ة	
امل�س��يحية،	فالكني�س��ة	العاملي��ة	)وكل	تعب��ري	حمل��ي	عنه��ا(	مدع��وة	اإىل	اأن	تك��ون	
جمتمع	�س��جود.	ولو	اأن	ال�س��جود	بالروح	واحلق	ل	يحتل	مركز	كل	جماعة	كن�س��ية،	

ف��كل	اأموره��ا	الأخ��رى	لن	تك��ون	يف	مكانها	ال�سحيح	ب��كل	تاأكيد.	

	by the Spirit(	"اهلل	"ب��روح	هلل	ن�س��جد	اأنن��ا	3	:	3	فيلب��ي	يف	بول���س	الر�س��ول	يعل��م
of God(.	القلي��ل	م��ن	الرتجم��ات	الإجنليزي��ة	للكت��اب	املقد���س	ت�سيغ	ه��ذه	العبارة	
ب���	)in the Spirit(	اأي	"بال��روح".	لك��ن	الف��رق	ب��ن	ال�سياغت��ن	لي���س	به��ام	حي��ث	

تو�س��ح	كلتاهم��ا	اأن	ال�س��جود	احلقيق��ي	يعتمد	كلية	على	الروح	القد���س.	

ل	ميكنن��ا	اأن	نق��دم	كلم��ة	�س��جود	واح��دة	اأو	عم��ل	�س��جود	واح��د	مقب��ول	ل��دى	الآب	
دون	م�س��اعدة	ال��روح	القد���س.	راأين��ا	يف	كت��اب	"معرف��ة	ال��روح"	اأن	ال��روح	ه��و	م��ن	
يله��م	ت�س��بيحنا	و�سلواتن��ا	هو	من	يقودنا	يف	احل��ق	ويبكتنا	على	خطيتنا	ويعطينا	

املواه��ب	الت��ي	ت�س��اعدنا	عل��ى	ال�س��جود	هلل	وخدمته.	

1	كورنثو���س	11	–	14	ه��ي	اأعظ��م	اإ�سحاح��ات	بول���س	ع��ن	العب��ادة	العام��ة.	يغل��ب	
عل��ى	ه��ذه	الإ�سحاح��ات	ا�س��تخدام	الفع��ل	اليون��اين "oikodomeo".	املعنى	احلريف	
لهذا	الفعل	هو	"يبني	بيًتا"	لكنه	عادة	ما	ُيرتجم	يف	الإجنليزية	اإىل	"edify" مبعنى	

الروح القدس والسجود

الجزء ال ارش
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"ين�ساأ"	اأو	"يهذب".	نفهم	من	1	كورنثو�س	14	:	26	اأن	كل	جانب	من	جوانب	ال�سجود	
يف	الكني�س��ة	يجب	اأن	يبني	اأع�ساء	اجل�س��د	مًعا	ويعلي	الكني�س��ة.	

راأينا	كذلك	على	مدار	هذا	الكتاب	اأن	ال�سجود	هو	اأكر	من	جمرد	الرتنيم	وال�سالة.	
ال�س��جود/اخلدمة	ه��و	ا�س��تجابة	كامل��ة	ملب��ادرة	الآب.	وه��و	يت�سم��ن	الطريقة	التي	
نقدم	بها	ذبيحة	اأج�سادنا	يف	اإطار	خدمة	غري	اأنانية،	وذبيحة	ممتلكاتنا	بالعطاء	
وك��رم	ال�سياف��ة،	وذبيح��ة	ت�س��بيحنا	بالفرح	امل�س��تمر.	كل	ذبائح	ال�س��جود/اخلدمة	

هذه	يجب	اأن	ُتقدم	يف	الروح	وبالروح.	كما	يجب	اأن	تبني	كني�س��ة	امل�س��يح.	

عم��ل	بع���س	الق��ادة	يف	حماول��ة	قيم��ة	منه��م	جلع��ل	الأم��ور	ب�س��يطة	و�س��هلة	الفه��م	
ف�ساًل	جانبي	العبادة	عن	بع�سهما	البع�س.	فهم	يعلمون	كيف	يقود	الروح	القد�س	

عبادتن��ا	ويعلم��ون	بالنف�س��ال	عن	ذلك	كيف	تبني	عبادتنا	الكن�س��ية.	

لك��ن	مث��ل	ه��ذا	التوج��ه	ميك��ن	اأن	يوح��ي	اأن	هذي��ن	اجلانب��ن	م��ن	جوان��ب	العب��ادة	
غ��ري	مت�سل��ن.	هذا	بينما	يعمل	الروح	بالعديد	من	الطرق	املتكاملة	بهدف	ت�س��كيل	
كني�س��ة	تق��دم	عب��ادة	مقبولة	ل��دى	اهلل	تبني	بها	نف�س��ها	يف	ذات	الوقت.	وهذا	يعني	
اأن	دور	ال��روح	يف	العب��ادة	ه��و	اأك��ر	م��ن	جم��رد	اإعطائنا	ترنيم��ة	اأو	خلق	مناخ	يدل	

عل��ى	ح�س��وره،	فال��روح	دائًم��ا	م��ا	ي�س��كلنا	مًع��ا	يف	حمب��ة.	

الروح يخلق الوحدانية: 
مزم��ور	133	ه��و	مزم��ور	نب��وي	رائ��ع	ع��ن	�س��عب	اهلل	ووحداني��ة	ال��روح.	ي�س��ف	هذا	
املزمور	ال�سالح	الأخالقي	واملتعة	ال�س��عورية	للوحدة،	ويربط	بينها	وبن	م�س��حة	
ال��روح	بالده��ن	الطي��ب،	مو�سًح��ا	اأن	اهلل	يبارك	وحدة	الروح	ه��ذه	باحلياة	الأبدية.	
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مزم��ور	133	ه��و	"ترنيم��ة	امل�ساع��د"	قب��ل	الأخ��رية	ويعتق��د	الكث��ري	م��ن	الدار�س��ن	
اأن	احلج��اج	يف	العه��د	الق��دمي	كانوا	يتغنون	بهذا	املزمور	يف	نهاية	رحلتهم	عندما	
ي�سلون	اإىل	هيكل	اأور�سليم	كي	ي�سجدوا	هلل	بتقدمي	الذبائح	يف	وقت	احتفال	بهيج.	

كان	احلج��اج	يرتك��ون	منازله��م	وقراه��م	ف��رادى	واأزواًج��ا	ويجتمع��ون	مًع��ا	يف	
جمموع��ة	كب��رية	بينم��ا	يلتقون	ببع�سهم	البع���س	على	الطريق.	تق��ول	اأحد	التقاليد	
ال�س��هرية	اإن	احلج��اج	كان��وا	يغن��ون	ه��ذا	املزم��ور	لالحتف��ال	بالوحداني��ة	الت��ي	
وجدوها	ومتتعوا	بها	يف	اهلل	ويف	مق�سدهم	امل�سرتك	وهو	ال�ستعداد	للتمتع	باأحد	

الأعي��اد	العظيمة.	

ي�س��ري	مزم��ور	133	اإىل	اأهمي��ة	حقيق��ة	اأنن��ا	نخ��رج	اإىل	اهلل	مبفردن��ا	وباإميانن��ا	
ال�سخ�سي	واأن	توجهنا	نحو	ال�سجود	هو	عمل	قائم	على	الإرادة	احلرة.	لكنه	يو�سح	
كذل��ك	اأن	اهلل	لدي��ه	خط��ط	اأعظ��م	واأن��ه	يعم��ل	ليبنين��ا	مًع��ا	حت��ى	نق��دم	ل��ه	�س��جوًدا	

جماعًي��ا	قائًم��ا	عل��ى	الوحدانية	الت��ي	�سنعها	ال��روح	بيننا.

ل	ي�س��ري	الر�س��ول	بول���س	اإىل	مزم��ور	133	يف	اأف�س���س	4	:	1	–	16	لكن��ه	يعلمن��ا	م��ع	
ذل��ك	نف���س	احلقيقة.	ي���رح	بول���س	اأن	ال��روح	يخلق	"وحدانية	بن	الك��رة	والتنوع" 
ووظيف��ة	املوؤمن��ن	ه��ي	اأن	يحافظ��وا	عل��ى	ه��ذه	الوح��دة	ل	اأن	يف�س��دوها.	وحداني��ة	
املوؤمن��ن	مثله��ا	مث��ل	الكث��ري	م��ن	الأم��ور	يف	احلياة	امل�س��يحية	هي	عطي��ة	من	اهلل.	

لك��ن	علين��ا	اأن	جنته��د	يف	ا�س��تخدامها	وتنميتها.	

م��ن	امل�س��تحيل	اأن	نبال��غ	يف	و�س��ف	ه��ذا	اجلان��ب	م��ن	عم��ل	ال��روح	القد���س	لأن��ه	
بالفع��ل	واح��ًدا	م��ن	الأفكار	العظيمة	يف	العهد	اجلديد	ويق��وم	عليه	الكثري	من	حياة	

وتعالي��م	الكني�س��ة	الأويل.	عل��ى	�س��بيل	املثال:	
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لي���س	هن��اك	اأي	جم��ال	للتفرق��ة	عل��ى	اأ�سا���س	الع��رق	واجلن���س	والطبق��ة	 	•
الجتماعي��ة	والتعلي��م	داخ��ل	كي��ان	اجل�س��د	الواح��د	)كولو�س��ي	3	:	11	ويعق��وب	2	:	

.)4 	- 	1
والطبق��ات	 الأع��راق	 ب��ن	 والع��داوة	 الطبيعي��ة	 الف��وارق	 ه��دم	 يج��ب	 	•

.)15 	: 	2 )اأف�س���س	 والثقاف��ات	 الجتماعي��ة	
لي���س	هن��اك	اأي	جم��ال	للكربي��اء	الذات��ي	لأن	كل	�س��يء	اإمن��ا	ه��و	عطي��ة	من	 	•

.)7 	: 	4 كورنثو���س	 	1( اهلل	
كل	جمه��ود	ُيب��ذل	يجب	اأن	يكون	بهدف	املحافظة	على	الوحدة	والتوا�سل	 	•
بن	جمموعات	املوؤمنن	املختلفة	)اأعمال	8	:	15	و	18	:	21	و	20	:	16	ورومية	

15	:	26	و1	كورنثو���س	16	:	1	و2	كورنثو���س	8	-	9(.
يج��ب	اأن	يتح��د	املوؤمن��ون	مًع��ا	ويخدم��وا	بع�سه��م	البع�س	)فيلب��ي	1	:	27	 	•

.)3	-	1	: –	2	و	4	 	1	: و	2	
ل	يوج��د	موؤم��ن	اأو	جماع��ة	موؤمن��ون	لديه��م	معرف��ة	خا�س��ة	)كولو�س��ي	1	:	 	•

	.)27 	، 	20 	: 	2 يوحن��ا	 و1	 	28 	– 	26
	

الوحسة ه إنطاكية

كني�س��ة	اأنطاكي��ة	ه��ي	مث��ال	لم��ع	ب��راق	للوحداني��ة	الت��ي	ي�سنعه��ا	ال��روح	ب��ن	
املوؤمنن.	يو�سح	اأعمال	13	:	1	–	2	اأن	القيادة	يف	الكني�سة	كانت	جماعية	وكانت	

ت�س��م	اأنبي��اء	ومعلم��ن	وخليًط��ا	مميًزا	م��ن	الرجال.	على	�س��بيل	املثال:	
برنابا	كان	رجاًل	غنًيا	ومالك	اأر�س	قرب�سي	من	�سبط	لوي.	 	•

�سمعان	كان	اأفريقًيا	اأ�سود.	 	•
لوكيو�س	كان	يهودًيا	من	�ستات	�سمال	اأفريقيا.	 	•
مناين	كان	رجاًل	متعلًما	يف	بالط	هريود�س.	 	•

�ساول/بول�س	كان	فري�سًيا	تتلمذ	على	يد	غمالئيل.	 	•
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عك�س��ت	ه��ذه	املجموع��ة	م��ن	الق��ادة	ن��وع	الوحدة	الت��ي	يوجدها	الروح	القد���س	بن	
املوؤمن��ن.	لق��د	حتققت	م�س��يئة	امل�س��يح	للكني�س��ة	)والتي	عرب	عنه��ا	يف	يوحنا	17	:	
21(	يف	ه��ذا	املجتم��ع	املختل��ط	م��ن	املوؤمنن	حت��ى	اأنهم	كان��وا	اأول	جماعة	يطلق	

عليها	ا�س��م	"م�سيحين".	

كان��ت	اأنطاكي��ة	ه��ي	جترب��ة	بول���س	الأوىل	يف	القي��ادة	ويبدو	اأنها	�س��كلت	فكره	عن	
الوحدانية.	وهذا	يف���ر	�س��بب	غ�سبه	ال�س��ديد	و�سيقه	عندما	�س��مع	عن	النق�سامات	
يف	كني�س��ة	كورنثو���س.	عل��م	بول���س	اأن	الو�س��ع	يج��ب	اأن	يك��ون	خمتلًف��ا	وميك��ن	اأن	

يكون	خمتلًفا.	

انشقاق ه كورنثوس

تتن��اول	الإ�سحاح��ات	الثالث��ة	الأوىل	م��ن	ر�س��الة	بول���س	اإىل	كني�س��ة	كورنثو���س	
تل��ك	امل�س��كلة	العملي��ة	املتعلق��ة	بالوح��دة.	يب��دو	اأن	املوؤمن��ن	يف	كورنثو���س	كانوا	
يفك��رون	يف	اإميانه��م	بطريق��ة	عقلي��ة	واأنه��م	تخيلوا	اأنف�س��هم	ق�ساة	و�س��ط	الأقطاب	

املتنوعة	للقيادة	الكن�س��ية	الأو�س��ع.	

ي���ر	بول���س	يف	1	كورنثو���س	1	–	3	عل��ى	اأن	الب�س��ارة	لي�س��ت	كاحلكم��ة	الفل�س��فية	
واملعلم��ن	لي�س��وا	مفكرين	متنقلن.	لكنه��م	يعملون	مًعا	يف	كرم	الرب:	واحد	يزرع	

والآخ��ر	ي�س��قي	واهلل	وحده	هو	من	ينمي.	

ي�س��ري	بول���س	يف	ه��ذه	الإ�سحاح��ات	اإىل	�سل�س��لة	من	النقاط	الهام��ة	التي	توؤكد	على	
العالقة	بن	وحدة	الروح	والكني�سة	باعتبارها	جمتمع	�سجود	يف	الأ�سا�س:

ل	ت�س��تطيع	الكني�س��ة	اأن	تك��ون	منق�س��مة	كم��ا	اأن	امل�س��يح	غ��ري	منق�س��م	 	•
	.)13 	: 	1 كورنثو���س	 	١(
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اهلل	بني	الكني�سة	كي	تكون	هيكاًل	ي�سكن	الروح	فيه	)	١	كورنثو�س	3	:	16(. 	•
اأي	�س��خ�س	يف�س��د	هي��كل	اهلل	ع��ن	طري��ق	ت�س��جيع	النق�س��ام	�سيف�س��ده	اهلل	 	•

	)17 	: 	3 كورنثو���س	 	١(

بتعريف��ه	للكني�س��ة	عل��ى	اأنه��ا	هي��كل	جدي��د،	ي�س��ري	بول���س	اإىل	اأن	الكني�س��ة	اأوج��دت	
لت�س��جد	ولتمتل��ئ	بح�س��ور	اهلل.	وكم��ا	كان	الهي��كل	القدمي	مكر�ًس��ا	لعبادة	اهلل	وكان	
ميتل��ئ	مبج��د	اهلل	�س��اعة	تق��دمي	الذبائ��ح،	هكذا	الهي��كل	اجلديد	املتمثل	يف	الكني�س��ة	
ُبن��ي	لل�س��جود	ولك��ي	يك��ون	املجتمع	الذي	يعلن	اهلل	من	خالل��ه	ح�سوره	املجيد	يف	

وللع��امل.	 الع��امل	

تط��ور	1	بطر���س	2	:	5	�س��ورة	"الهي��كل" املجازي��ة	كم��ا	نو�س��ح	يف	كت��اب "املج��د	
يف	الكني�س��ة".	كم��ا	تاأت��ي	�س��الة	ي�س��وع	ع��ن	الوحدانية	يف	يوحن��ا	17	يف	اإطار	من	
ال�سجود،	حيث	رفع	ي�سوع	هذه	ال�سالة	يف	عيد	الف�سح	بعد	اأن	اأ�س�س	فري�سة	الع�ساء	

الرباين	واأعلن	عمل	الروح	القد���س	يف	ال�سجود.	

اإن	مل	نفه��م	اإرادة	اهلل	لن��ا	ب��اأن	ننتق��ل	م��ن	نقط��ة	البداي��ة	املتمثل��ة	يف	ال�س��جود	
ال�س��خ�سي	اإىل	املق�سد	النهائي	وهو	ال�س��جود	اجلماعي	)ونحن	ن�س��رتك	مع	اإرادته	
يف	ه��ذا	الأم��ر(	واإن	مل	نفه��م	الأهمي��ة	الق�س��وى	لعم��ل	ال��روح	القد���س	فيم��ا	يتعل��ق	
بالوح��دة	)ونح��ن	نب��ذل	ق�س��ارى	جهدن��ا	للمحافظ��ة	عل��ى	عمل��ه(،	ف�س��تذهب	كل	

حماولتن��ا	لإيج��اد	عب��ادة	بتوجي��ه	م��ن	ال��روح	�س��دى.	

الروح وإيجاد الرشكة
كم��ا	يخل��ق	ال��روح	الوحداني��ة	يخل��ق	كذل��ك	ال���ركة	)koinonia(	الت��ي	ه��ي	التعبري	

العملي	الأ�سا�س��ي	ع��ن	الوحدانية.	
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نتناول	مو�سوع	ال���ركة	بالتف�سيل	يف	كتاب	"املجد	يف	الكني�س��ة"	حيث	نرى	اأن	
املعنى	احلريف	لل�ركة	الكتابية	هو	"ال�سرتاك"	وهذا	ال�سرتاك	يت�سمن	"ال�سرتاك	

يف	�سيء"	و	"تقدمي	�سيء	لل�ركة"	و	"ال�سرتاك	يف	�سيء	مع	اآخر".	

يك��ون	 ال��روح".	ورمب��ا	 "���ركة	  1	: :	14	وفيلب��ي	2	 تذك��ر	2	كورنثو���س	13	
معنى	هذا	التعبري	هو	"ال���ركة	التي	يعطيها	الروح"	اأو	"ال���ركة	يف	الروح".	وكال	
التعبريي��ن	لي�س��ا	مبع��زل	ع��ن	بع�سهما	البع���س	لأن	الروح	يجعل	كل	موؤمن	ي�س��رتك	
في��ه،	وعلي��ه	تك��ون	ال���ركة	الت��ي	نتمت��ع	به��ا	م��ع	املوؤمن��ن	الآخري��ن	قائم��ة	عل��ى	

ا�س��رتاكنا	امل�س��رتك	يف	ال��روح.	

نق��راأ	يف	اأعم��ال	2	:	42	–	47	و	4	:	32	– 37	ع��ن	اأف�س��ل	الأمثل��ة	الكتابي��ة	ع��ن	
ال���ركة	الت��ي	يوجده��ا	ال��روح.	لق��د	كر���س	املوؤمن��ون	اجل��دد	حياته��م	لل���ركة	وهو	
اأم��ر	انعك���س	يف	ت�سحيته��م	مبمتلكاته��م	وت�سحيته��م	بفرحه��م	امل�س��تمر	لدرجة	اأن	

الكثريي��ن	اجنذب��وا	اإىل	الإمي��ان	ب�س��ببهم.	

ميكننا	القول	اإن	الطريقة	التي	عرب	بها	املوؤمنون	عن	�ركتهم	اأثرت	على	الطريقة	
التي	�س��جدوا	بها	وبنوا	الكني�س��ة	بها.	نرى	نف���س	التعبري	عن	ال�ركة	يف	اأعمال	11	

	.30	–	27	:

الروح ميكننا من السجود: 
يو�س��ح	لن��ا	�س��فر	الأعم��ال	اأن	ال��روح	ق��اد	املوؤمن��ن	الأوائ��ل	اإىل	عم��ق	رائ��ع	م��ن	
ال�س��جود.	احتف��ل	ه��وؤلء	املوؤمن��ون	بع�س��اء	ال��رب	يف	بيوته��م،	وكان��وا	ياأكل��ون	مًعا	
بابته��اج	وف��رح.	كم��ا	متيزوا	بت�س��بيح	الرب	حت��ى	والأخطار	تتهدده��م	وحتى	وهم	
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يف	ال�س��جن.	نقراأ	يف	اأعمال	2	:	47	و	3	:	8	–	9	اأن	الت�س��بيح	وال�س��جود	كانا	نتيجة	
مبا���رة	لعم��ل	ال��روح	يف	حياتهم.	

راأين��ا	يف	اجل��زء	اخلام���س	اأن	املوؤمن��ن	ا�س��رتكوا	يف	العب��ادة	الر�س��مية	يف	الهي��كل	
كم��ا	يف	اجتماع��ات	البيوت	غري	الر�س��مية	وخدمات	املجام��ع	واجتماعات	ال�سالة	

املنظم��ة	يف	اله��واء	الطل��ق.

حينما	ي�سف	�سفر	الأعمال	املوؤمنن	وهم	ينظمون	اأمور	عبادتهم	)بعد	النف�سال	
ع��ن	اليهودي��ة(،	حتًم��ا	ياأت��ي	ذك��ر	الروح	القد���س.	ي�س��جل	اأعم��ال	4	:	23	–	31	على	
�س��بيل	املث��ال	كي��ف	اأن	الكني�س��ة	)بع��د	اإط��الق	بطر���س	ويوحن��ا	باأم��ر	م��ن	املجم��ع(	
كر�ست	نف�سها	لل�سالة	ولي�س	لالعرتا�س	اأو	الأفعال	العملية.	وقد	جاءت	�سلواتهم	
موؤ�س�سة	على	مزمور	2.	واأعلن	الروح	القد�س	ذاته	و�سطهم	بقوة	غري	معتادة	بينما	

كانوا	ي�سلون	وي�س��جدون	هلل.	

ويف	اأعم��ال	13	:	1	–	3،	احت��دت	كني�س��ة	اأنطاكي��ة	يف	ال�س��جود	مدلل��ة	عل��ى	جدي��ة	
الأمر	بال�سوم	وذلك	قبل	الرحلة	التب�سريية	الأويل.	وقد	اأظهر	الروح	القد�س	قيادته	
للكني�س��ة	يف	ه��ذا	ال�س��ياق	ح��ن	اأف��رز	برنابا	وبول���س	للخدمة.	مرة	اأخ��رى	هنا	نرى	

املب��داأ	الكتاب��ي	القائ��ل	باأن	اخلدمة	العملية	تنبع	م��ن	العبادة	الروحية.	

يو�سح	بول���س	نف���س	الأمر	يف	ر�س��ائله.	يقول	بول���س	يف	1	كورنثو�س	14	:	25	على	
�س��بيل	املث��ال	اإن	غ��ري	املوؤمن��ن	ال��ذي	يدخل��ون	الكني�س��ة	اأثن��اء	اجتماعه��ا	للعبادة	
العام��ة	)ح��ن	يك��ون	املوؤمن��ون	منفتحن	عل��ى	الروح	ومعطن	ل��ه	احلرية	للتحدث	
ا	اأن	نقول	 من	خاللهم(	�سي�سعرون	بوجود	اهلل	و�سيدفعهم	ذلك	لل�سجود.	ميكننا	اأي�سً
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اإن	�س��فر	الروؤي��ا	نب��ع	م��ن	وج��ود	يوحن��ا	يف	الروح	يف	يوم	الرب	–	يف	اإطار	ال�س��جود	
بكل	تاأكيد.

أوحي باألسفار املقدسة	
يرتبط	وحي	الروح	القد�س	لالأ�سفار	املقد�سة	بتمكينه	لنا	من	العبادة	وال�سجود.	

راأين��ا	يف	كل	�سل�س��لة	"�س��يف	ال��روح"	اأن	اأنبي��اء	العه��د	القدمي	اأعلن��وا	اأن	روح	اهلل	هو	
م��ن	اأر�س��لهم	واأوح��ى	لهم.	�سدق	ي�س��وع	عل��ى	وحي	الروح	ملزمور	110	يف	مرق���س	
12	:	36	واأعمال	1	:	16	و	4	:	25.	كما	تن�س��ب	2	تيموثاو���س	3	:	16	العهد	القدمي	

لعمل	الروح	القد�س.	

1	بطر�س	1	:	10	–	12	و2	بطر�س	1	:	20	–	21	هما	اأو�سح	تف�سري	كتابي	لعملية	
الوح��ي.	ي�س��تخدم	بطر���س	يف	ر�س��الته	الثاني��ة	1	:	20	–	21	تعب��رًيا	جمازًي��ا	م��ن	
اللغ��ة	اليوناني��ة	ي�س��ف	�س��فينة	ت�س��وقها	الرياح	وحتمله��ا	عرب	البحر.	رف��ع	الأنبياء	
اأ���رعتهم	للروح	القد���س	وكانوا	منتبهن	متفتحن	مطيعن،	وهو	ملئ	اأ���رعتهم	
حام��اًل	اإياه��م	يف	الجت��اه	ال��ذي	اختاره	ك��ي	يو�سل	بهم	اإىل	املق�س��د	الذي	يريده.	

ن��رى	هن��ا	مث��ال	تقلي��دي	على	نوع	ال���ركة	م��ع	الروح	الت��ي	نوؤكد	عليه��ا	يف	كتاب	
"معرف��ة	ال��روح".	لق��د	ت�س��ارك	ال��روح	مع	رجال	ون�س��اء	مم�س��وحن	ا�ست�س��لموا	له.	مل	
يقمع	الروح	�سخ�سياتهم	وخلفياتهم	اأو	ا�ستخدمهم	كمجرد	اآلت	اإمالء.	لكنه	هم�س	
باأفكاره	يف	اأرواحهم	وهم	قاموا	بتو�سيل	هذه	الأفكار	كاًل	ح�س��ب	اأ�س��لوبه	املميز.	

لك��ن	املوؤمن��ن	الأوائ��ل	مل	ينظروا	فقط	اإىل	الطريقة	التي	اأوحي	بها	الروح	الأ�س��فار	
املقد�س��ة	يف	املا�س��ي	وا�س��تخدموا	ثماره��ا	يف	ت�س��بيحهم	و�س��جودهم،	حيث	كانوا	
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ا	اأن	ي�سوع	وعدهم	بالروح	ووعدهم	باأن	يعلمهم	الروح	ويعرفهم	بكل	 يعلمون	اأي�سً
احلق.	كما	علموا	اأن	الروح	كان	يقودهم	منذ	يوم	اخلم�س��ن.	

وعلي��ه	ف��اإن	ال��روح	ال��ذي	اأوح��ي	لالأنبي��اء	بالإ�س��ارة	اإىل	الأنبي��اء،	اأوح��ي	له��م	ه��م	
ا	بينما	ي�س��هدون	لي�س��وع.	هذه	هي	النقطة	الرئي�س��ية	التي	يتناولها	بطر�س	يف	 اأي�سً
1	بطر���س	1	:	10	–	12	وال�س��بب	الذي	يجعله	ي�سع	ر�س��ائل	بول���س	اإىل	جانب	العهد	

القدمي	يف	2	بطر���س	3	:	16.	

ا	ال�س��بب	وراء	قول	بول���س	اإن	له	فكر	امل�س��يح	واإنه	يعلن	كلمة	اهلل	ويعلم	 وهي	اأي�سً
التفا�سي��ل	املعط��اة	ل��ه	م��ن	قبل	الروح،	وال�س��بب	كذل��ك	وراء	طلبه	بقراءة	الر�س��ائل	
عالني��ة	اأثن��اء	الجتم��اع	للعب��ادة	العام��ة	)1	كورنثو���س	2	:	13	–	16	و	14	:	38	

وكولو�س��ي	4	:	16	و1	ت�س��الونيكي	2	:	13(.	

راأين��ا	يف	كتاب��ي	"الإمي��ان	احل��ي"	و	"ال�س��تماع	اإىل	اهلل"	اأن	الكت��اب	املقد���س	ه��و	
اأ�سا���س	كل	جانب	من	جوانب	احلياة	والإميان.	ولهذا	كانت	قراءة	الكتاب	املقد���س	

�سفة	رئي�س��ية	متيز	ال�س��جود	ال�س��خ�سي	والعام	يف	الكني�س��ة.	

يته��م	البع���س	امل�س��يحين	الربوت�س��تنت	بعب��ادة	الكت��اب	املقد���س.	لكنن��ا	ل	نتوجه	
اإىل	الأ�سفار	املقد�سة	لكي	نعبدها	بل	لأن	الروح	القد�س	هو	من	اأوحي	بها،	نتوجه	
اإليه��ا	لأن	ال��روح	القد���س	ه��و	م��ن	هم���س	به��ا.	ونقروؤه��ا	لك��ي	ن�س��مع	من��ه	ونتغ��ري	
بوا�س��طته	اإىل	�س��ورة	امل�س��يح	كم��ا	يق��ول	بول���س	يف	2	كورنثو���س	3	:	1	-	18.	

الروح يبني الكنيسة: 
م��ن	الوا�س��ح	اأن	كني�س��ة	كورنثو���س	كان��ت	كني�س��ة	مليئ��ة	باملواه��ب.	لق��د	كان��ت	
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جمتمًع��ا	حيوًي��ا	فع��اًل	ح��ًرا	منفتًحا	واثًقا	ومنع�ًس��ا.	لكنها	مع	ذل��ك	كانت	يف	خطر	
عظيم.	

نفهم	من	ر�سالة	بول�س	الأوىل	اإليهم	اأنهم	ارتكبوا	خطاأين.	اعتقد	موؤمنو	كورنثو�س	
اأن	املواهب	الفوقية	احلرة	"التي	متنحهم	ال�س��عور	بالنطالق	والن�س��وة"	هي	عالمة	
عل��ى	ح�س��ور	ال��روح.	كما	يب��دو	اأنهم	قدروا	من	يتكلمون	باأل�س��نة	اأكر	من	تقديرهم	

للذين	يتنباأون	ويعلمون.	

لك��ن	اعتق��اد	اأه��ل	كورنثو���س	اأن	التح��رر	م��ن	�سب��ط	النف���س	والنط��الق	ه��و	عالم��ة	
اأكي��دة	عل��ى	الوح��ي	الإله��ي	ينط��وي	على	نف��ي	لعقل	و�س��خ�سية	واأخالقي��ات	الروح	
القد���س.	لق��د	ن�س��ي	موؤمن��و	كورنثو���س	اأن	ال��روح	القد���س	ه��و	روح	ي�س��وع	الذي	كان	

دائًم��ا	حتت	ال�س��يطرة.	

تركي��ز	اأه��ل	كورنثو���س	عل��ى	التح��رر	والنط��الق	قاده��م	اإىل	العتقاد	بع��دم	اأهمية	
طريقة	�سلوكهم	ماداموا	يح�سبون	هذا	التحرر	عالمة	على	متتعهم	بالوحي	الإلهي.	
كم��ا	قاده��م	مث��ل	ه��ذا	الرتكي��ز	اإىل	التبن��ي	املتط��رف	"للفردي��ة"	)الذي��ن	مل	يتمتعوا	
منه��م	باملواه��ب	اأ�سابته��م	الغرية	والذين	امتلكوا	املواه��ب	اأ�سابهم	الكربياء(	مما	
اأدى	اإىل	تدم��ري	اعتماده��م	املتب��ادل	عل��ى	بع�سه��م	البع�س،	واإىل	اإحداث	املناف�س��ة	

بينهم.	 والن�سقاق	

بعد	اأن	يتناول	بول���س	يف	ر�س��الته	الأوىل	اإىل	كني�س��ة	كورنثو���س	م�س��كلة	الن�س��قاق	
والوحدة	يف	الكني�سة	كورنثو�س	وامل�ساكل	العملية	التي	واجهتها	والتي	كانت	تتعلق	
بال�سجود	و�سنع	ع�ساء	الرب،	ينتقل	اإىل	تناول	هذه	امل�سكلة	يف	1	كورنثو�س	12.

	



العبادة يف الروح و الحق

١٧٤

1 كورنثوس 12
ي�س��ري	بول���س	اأوًل	اإىل	اأن	ال��كالم	غ��ري	املن�سب��ط	لي���س	م��ن	امل�س��يحية	يف	�س��يء.	
كان	موؤمن��و	كورنثو���س	قب��ل	اإميانه��م	ح��ن	كان��وا	يعب��دون	الأوث��ان	وي�س��رتكون	
 "apagomenoi" كلم��ة	2	ع��دد	يف	بول���س	ي�س��تخدم	"منقادي��ن".	به��م	الحتف��ال	يف
ورمب��ا	يعن��ي	به��ا	اأنه��م	كان��وا	حت��ت	�س��يطرة	الق��وى	ال�س��يطانية	قب��ل	اإميانه��م.	لق��د	
كان��وا "ي�س��اقون"	اإىل	التف��وه	بحدي��ث	غ��ري	من�سب��ط	بينم��ا	يعب��دون	الأوث��ان	البكم.	

لي���س	من	ال�س��هل	اأن	نفهم	ما	يق�سده	بول���س	من	12	:	3.	رمبا	يقارن	يف	هذا	العدد	
بن	الت�س��بيح	املعطى	من	الروح	يف	العبادة	الكن�س��ية	وال�راخ	الذي	ت�س��ببه	قوى	
ا	ما	���رخ	اأثناء	اخلدمة	يف	 ال���ر	ع��ن	املذاب��ح	الوثنية.	ورمبا	ي�س��ري	اإىل	اأن	�س��خ�سً
كني�س��ة	كورنثو���س	قائ��اًل	"ي�س��وع	اأناثيم��ا" واأن	ه��ذا	الق��ول	ُقب��ل	ككالم	م��ن	الروح.	
لي�س	من	املهم	اأين	قيلت	هذه	العبارة.	لكن	بول�س	ي�ستخدمها	ليعلمنا	در�ًسا	هاًما.	

اإن	العالمة	الرئي�س��ية	على	ح�سور	الروح	اأثناء	ال�س��جود	هي	العرتاف	باأن	"ي�س��وع	
ه��و	رب".	ي��دل	ه��ذا	عل��ى	اأن	الختبار	الرئي�س��ي	ملن	ي��دِع	اأن	لديه	اإعالًن��ا	من	الروح	
هو	التاأكد	من	اأن	اإعالنه	يتمركز	حول	امل�س��يح	ويكرم	�س��خ�سه.	وبهذا	يكرر	بول���س	
نف�س	النقاط	التي	اأكد	عليها	يف	الإ�سحاحن	الثالث	والرابع	حن	اأو�سح	اأن	الروح	
ي�س��هد	لي�س��وع	التاريخ��ي	باأن��ه	رب	كل	الك��ون،	واأن	العالم��ة	الأكي��دة	عل��ى	ح�س��ور	

الروح	هي	اإعالن	ربوبية	ي�س��وع	بكلمات	ل	لب���س	فيها.	

يف	1	كورنثو���س	12	:	4	–	6	يقاب��ل	بول���س	ب��ن	تع��دد	املواه��ب	ووح��دة	مانحه��ا	
طرق:	 بثالث	

)charismata(	مواهب	النعمة	ترتبط	بالروح.	 	•
)diakonion(	اأعمال	اخلدمة	الو�سيعة	ترتبط	بي�سوع	البن.	 	•
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)energemata(	القوة	ال�رورية	تاأتي	من	اهلل	الآب.	 	•

وه��ذا	يثب��ت	اأن	املواه��ب	الروحي��ة	الت��ي	ناأخذه��ا	مُتن��ح	لن��ا	عل��ى	اأ�سا���س	عطي��ة	
ا	 النعم��ة	العظم��ى.	اإنه��ا	لي�س��ت	اأ�س��ياء	منتلكها	ون�س��تخدمها	حن	ن�س��اء.	وه��ي	اأي�سً
لي�ست	مكافاأة	لنا	على	�سلوكنا	احل�سن.	لكنها	اأدوات	علينا	اأن	ن�ستخدمها	يف	خدمة	
)diakonion(	الآخرين	بنف�س	الطريقة	التي	خدم	بها	عبد	الرب	الذي	م�سحه	الروح	

ب��ال	حدود	حن	غ�س��ل	اأرجل	تالميذه.	

وعندم��ا	تك��ون	ه��ذه	اخلدم��ة	فعال��ة،	عندم��ا	ت�س��اعد	الآخري��ن	وت�س��فيهم	وتبنيه��م،	
فه��ي	تك��ون	كذل��ك	لي���س	لقدا�س��ة	اأو	موهبة	فين��ا	ولكن	للقوة	التي	منحن��ا	اإياها	اهلل	

الآب.	

ي�س��تمر	بول���س	يف	عر���س	طرح��ه	يف	الأع��داد	7	–	11	ويخ��رب	موؤمن��ي	كورنثو���س	
اأن	ال��روح	مين��ح	مواه��ب	خمتلف��ة	ل��كل	ع�س��و	م��ن	اأع�س��اء	الكني�س��ة،	وعل��ى	الرغ��م	
م��ن	اأن	ه��ذه	املواه��ب	تظه��ر	يف	اأ�س��كال	خمتلف��ة	اإل	اأن	جميعه��ا	ي��راد	به��ا	ال�سالح	
الع��ام.	نتن��اول	مو�س��وع	املواهب	الروحية	بالتف�سيل	يف	كتابي	"معرفة	الروح"	و	

"اخلدم��ة	بالروح".	

ي��ورد	بول���س	يف	ه��ذه	الأع��داد	مقيا�ًس��ا	اآخر	لتميي��ز	عمل	الروح	وهو	مقيا���س	مكمل	
ملا	ذكره	�س��ابًقا.	يو�سح	بول���س	يف	عدد	3	اأنه	علينا	اأن	ن�س��األ:	

هل	ي�سري	الإعالن	بال	اأي	لب�س	اإىل	ي�سوع	كرب؟	 	•
ا	اأن	ن�ساأل: ويو�سح	يف	عدد	7	اأنه	علينا	اأي�سً

هل	اإظهار	املوهبة	ينفع	الكني�سة	ويبنيها؟	 	•
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لب��د	اأن	ن��درك	اأن	حمت��وى	الإع��الن	ونتائج��ه	املوؤث��رة	عل��ى	جماعة	�س��عب	اهلل	هما	
اأه��م	اختباري��ن	للحكم	على	كلمات	وادعاءات	واأعمال	النا���س.	

يوؤك��د	بول���س	يف	ه��ذه	الأع��داد	الهامة	عل��ى	اأن	وحدة	الروح	تعمل	م��ن	خالل	العديد	
من	املواهب	املختلفة،	موؤ�س�ًس��ا	هذه	احلقيقة	على	طبيعة	وعمل	اهلل.	لأن	اهلل	نف�س��ه	
ه��و	"وحداني��ة	يف	ك��رة"	)وه��ي	حقيق��ة	نتناوله��ا	يف	كت��اب	"معرف��ة	الآب"(	ولأنه	
اأعل��ن	ع��ن	نف�س��ه	به��ذه	الطريقة	من	خ��الل	عمل	اخللق	وعمل	اخلال���س	يف	التاريخ،	
يج��ب	عل��ى	الكني�س��ة	اأن	تع��رب	عن	طبيعته	الإلهية	هذه	عندم��ا	يكون	حا�ًرا	عاماًل	

يف	و�سطها.	

اهلل	الواح��د	ه��و	م�س��در	كل	التجليات	املتعددة	للروح	الواحد	يف	ج�س��د	ابنه	الواحد.	
ُيطل��ق	عل��ى	ه��ذه	التجلي��ات	)energemata(	ح��ن	يك��ون	الرتكي��ز	من�سًب��ا	عل��ى	م��ا	
يفعله	اهلل	بقوته	كما	يف	عددي	6	و	10.	وُيطلق	عليها	)charismata(	عندما	يكون	
الرتكي��ز	من�سًب��ا	عل��ى	عطيت��ه	الكرمي��ة	كم��ا	يف	الأع��داد	4	و	9	و	28.	وُيطلق	عليها	
)diakonion(	لنتذك��ر	اأن	اله��دف	م��ن	كل	املواه��ب	ومن	كل	القوة	املمنوحة	من	اهلل	

ه��و	خدمة	الآخرين.	

الجسد 
ابت��داء	م��ن	ع��دد	12	وحت��ى	نهاي��ة	الإ�سح��اح	ي�س��تخدم	بول���س	تعب��رًيا	جمازًيا	عن	
الكني�سة	وا�سًفا	اإياها	باأنها	"ج�سد	امل�سيح"	وذلك	للتاأكيد	على	الق�سد	من	مواهب	

الروح.	

اهلل	الآب	هو	من	يعن	لنا	مكاننا	يف	ج�س��د	امل�س��يح	ويعطينا	املوهبة	التي	نحتاج	
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اإليه��ا	ك��ي	ن�س��تمر	يف	الوظيف��ة	الت��ي	عينن��ا	له��ا	)الأع��داد	18	،	24	،	28(.	وال��روح	
القد���س	هو	يف	الواقع	من	يجعلنا	اأع�ساء	يف	اجل�س��د	)عدد	13(.	

ي���ر	بول���س	عل��ى	اأن	كل	املوؤمن��ن	اعتم��دوا	ب��روح	واح��د	يف	ج�س��د	واح��د.	رمب��ا	
ميتلك	البع�س	مواهب	اأكر	تاأثرًيا	من	غريهم.	لكننا	جميًعا	تعمدنا	بالروح	القد�س	

ال��ذي	ان�س��كب	يف	حياتنا	جميًعا.	

لع��دد	12	اأهمي��ة	خا�س��ة.	ل	يق��ول	بول���س	اإن��ه	كم��ا	اأن	اجل�س��د	الواح��د	يتك��ون	م��ن	
العديد	من	الأع�ساء	واأن	هذه	الأع�ساء	على	الرغم	من	تعددها	وتنوعها	هي	ج�س��د	

واح��د،	هك��ذا	احل��ال	مع	"الكني�س��ة"	ب��ل	يقول	هكذا	احلال	مع	"امل�س��يح".

الكني�س��ة	لي�س��ت	جمتمًعا	ب���رًيا	لكنها	جت�س��يد	لي�س��وع.	واأًيا	كانت	ماهية	الكني�س��ة	
واأًيا	كان	ما	تفعله،	فهي	هكذا	وتعمل	ما	تعمله	بقوة	وح�سور	وعمل	ي�سوع.	ي�سوع	
ه��و	الواح��د	ال��ذي	يندم��ج	في��ه	كل	املوؤمن��ن	ويتوح��دون	مًع��ا.	ولهذا	يف�سل	بول���س	

و�سف	املوؤمنن	باأنهم	"يف	امل�س��يح".	

ي���رح	بول���س	ملوؤمن��ي	كورنثو���س	اأن��ه	اإن	كان	املوؤمن��ون	خمتلفن	فه��م	كذلك	لأن	
امل�سيح	فيهم	وهم	يف	امل�سيح.	وهم	ل	ينتمون	اإىل	الكني�سة	بل	اإىل	امل�سيح.	يو�سح	
بول���س	له��م	اأن	روح	ال�س��قاق	بينه��م	ل	توؤث��ر	عل��ى	تناغ��م	الكني�س��ة	ب��ل	على	امل�س��يح	

نف�سه.	

يعل��ق	بول���س	بع��د	ذل��ك	عل��ى	توجه��ن	داخ��ل	ج�س��د	امل�س��يح.	يف	الأع��داد	14	–	20	
ي�س��جع	بول���س	هوؤلء	الذين	ي�س��عرون	باأنهم	اأع�ساء	اأدنى	يف	اجل�س��د،	مبيًنا	اأن	كل	
اأع�س��اء	اجل�س��د	اإمن��ا	تعتم��د	على	بع�سه��ا	البع���س	واأن	جميعها	تتمتع	بنف���س	القدر	
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من	الأهمية.	ويف	الأعداد	21	–	26	ي�سحح	بول���س	هوؤلء	الذين	يعانون	من	عقدة	
ال�س��مو.	ل��و	نظ��ر	ه��وؤلء	نظ��رة	دوني��ة	لأع�س��اء	اجل�س��د	الذي��ن	يتمتع��ون	مبواه��ب	

ووظائ��ف	اأقل،	ف�س��ي�سبح	كل	اجل�س��د	منه��ًكا	اأحوج.	

هدف	بول���س	الرئي�س��ي	يف	كل	هذا	الإ�سحاح	هو	اأن	يعلم	موؤمني	كورنثو���س	اأن	كل	
الكني�س��ة	�ستخ���ر	اإذا	مل	يتمتع	كل	الأع�ساء	بفر�سة	للم�س��اهمة	يف	خدمة	وعبادة	
الكني�س��ة	مبا	اأعطاه	اهلل	لهم.	كان	على	موؤمني	كورنثو���س	اأن	يتعلموا	اأن	كاًل	منهم	
مبفرده	لي�س	"م�سيًحا"	يتمتع	بكل	املواهب،	بل	اأن	جميعهم	مًعا	اأع�ساء	يف	امل�سيح	
يتمتع	كاًل	منهم	مبوهبة	ما.	لي�س	هناك	موؤمن	ل	اأهمية	له	ول	يوجد	موؤمن	يكتفي	

بذاته.	اإننا	جميًعا	نحتاج	اإىل	بع�سنا	البع�س	يف	ج�سد	امل�سيح.	

املحبة 
	.)agape(	املحب��ة	ه��ي	واأف�س��ل	اأ�س��مى	طريق��ة	ع��ن	بول���س	يكت��ب	النقط��ة	ه��ذه	عن��د
املحبة	تبًعا	لبول�س	هي	اأ�سمى	واأعظم	موهبة	مينحها	الروح	لتعزيز	�سجود	الكني�سة	
وبنائها.	كما	اأن	كل	املواهب	الروحية	الأخرى	من	األ�سنة	وتنبوؤ	ومعجزات	ومعرفة	

وحكمة	وهكذا	اإمنا	مُتار���س	بفاعلية	من	خالل	املحبة.	

املحبة	التي	ي�سفها	بول���س	يف	1	كورنثو���س	13	ل	تاأتي	باجلهود	الب���رية.	لكنها	
تاأتي	فقط	من	الروح	القد�س	–	وهو	ما	يوؤكد	عليه	بول�س	يف	رومية	5	:	5.	

كل	موهب��ة	م��ن	مواه��ب	ال��روح	هام��ة	للعب��ادة	واخلدم��ة.	لك��ن	لي���س	هن��اك	موهبة	
اأعظم	من	املحبة	التي	ي�سفها	بول���س	يف	1	كورنثو���س	13	ولهذا	يتحدث	عنها	يف	
منت�سف	تعاليمه	عن	مواهب	الروح	القد�س.	اإن	مل	يتقابل	النا�س	مع	امل�سيح	احلي	
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املح��ب	م��ن	خ��الل	موؤمن	ما،	فال	يه��م	اإن	كان	هذا	املوؤمن	يتمتع	بب�سرية	نبوية	اأو	
قوة	معجزيه	اأو	ي�سلي	باأل�س��نة.	

رمب��ا	ن�س��جد	بانتظ��ام	ونحتف��ل	بطريق��ة	اإبداعي��ة	ونق��دم	ممتلكاتنا	ذبيح��ة	ونخدم	
بتوا�سع	ون�سبح	بحما�س،	لكننا	لن	ن�سل	اإىل	اأي	�سيء	ذي	قيمة	اإل	اإذا	كان	املحرك	
الأ�سا�س��ي	لن��ا	ه��و	حمب��ة	)agape(	ي�س��وع	غ��ري	الأناني��ة،	واإل	اإذا	كانت	ه��ذه	املحبة	

متلوؤنا	وتوجه	كل	�س��جودنا	وخدمتنا.	

يف	ه��ذا	الإ�سح��اح	اجلمي��ل	يق��ارن	بول���س	ب��ن	حمب��ة	ي�س��وع	ونقائ���س	كني�س��ة	
كورنثو���س.	يو�س��ح	بول���س	اأن	حمب��ة	ي�س��وع	هي	عك���س	م��ا	يظهره	اأهل	كورنثو���س:

الفتخار	بالتجارب	الروحية	التي	جعلتهم	منتفخن	)عدد	4(. 	•
الرتكي��ز	عل��ى	املواه��ب	الروحية	جعلهم	ي�س��عرون	اإما	بالكربياء	اأو	احل�س��د	 	•

)ع��دد	4(.
املمار�س��ة	الأناني��ة	ملواه��ب	بعينها	من	اأجل	احل�س��ول	على	املديح	الذاتي	 	•

والت��ي	ي�س��ميها	بول���س	"طل��ب	م��ا	للنف���س"	)ع��دد	5(.	

كان	اأه��ل	كورنثو���س	يطلب��ون	م��ا	يعتق��دون	اأن��ه	اأ�س��مى	طريق��ة	لالختب��ار	الروحي.	
لك��ن	بول���س	و�س��ع	اأمامه��م	طريًقا	اأف�سل	وهو	حمبة	ي�س��وع	اخلادم	ال��ذي	مل	ينتفخ	
اأب��ًدا	ومل	يك��ن	اأنانًي��ا	اأبًدا	يف	ممار�س��ة	مواهبه.	كل	�س��يء	فعله	ي�س��وع	كان	من	اأجل	

اهلل	وم��ن	اأجل	الآخرين.	

راأين��ا	يف	كل	�سل�س��لة	"�س��يف	ال��روح"	اأن	املحب��ة	وب��ذل	ال��ذات	يف	ال�س��جود	واخلدمة	
هي	طريق	ي�سوع	وطريق	الروح	وهي	كذلك	طريق	الكني�سة	يف	ال�سماء	كما	يو�سح	

بول���س	يف	الأعداد	10	–	13.	
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عندم��ا	تت��م	كل	النب��وؤات	وتكم��ل	كل	املواه��ب	الأر�سي��ة،	عندم��ا	ي�سب��ح	الإمي��ان	
روؤية	والرجاء	اختباًرا،	املحبة	)agape(	فقط	هي	التي	�س��تبقى.	يف	"اليوم	الأخري" 
�س��يتوحد	ج�س��د	امل�س��يح	الأبدي	العاملي	يف	�س��جود	خا�س��ع	وحمبة	مكر�سة.	و�سيبداأ	

اأخ��رًيا	ال�س��جود	الكامل	بالروح	واحلق	ول��ن	ينتهي	اأبًدا.	

السجود الساموي: 
راأين��ا	عل��ى	م��دار	ه��ذا	الكت��اب	اأن	ال�س��جود	احلقيق��ي	ه��و	م��ا	يف	قل��ب	اهلل	جت��اه	كل	
اخلطاة	اإىل	الأبد.	منذ	فجر	التاريخ	والآب	يبحث	عن	اأنا�س	خطاة	�سيكونون	�سعًبا	

له	و�سي�س��جدون	ل��ه	بالروح	واحلق.	

وحت��ى	الآن	يجم��ع	الآب	املوؤمن��ن	مًع��ا	ك��ي	ي�س��جدوا	ل��ه	ولزال	يقنعن��ا	برف��ق	اأن	
ال�س��جود	ه��و	م�س��يئته	ال�ساحلة	الكامل��ة	حلياتنا.	

ناق�س��نا	كذل��ك	م��ا	يو�سح��ه	الإ�سح��اح	الثام��ن	م��ن	�س��فر	الأمث��ال	ع��ن	اأن	اهلل	كان	
ي���ر	بذات��ه	ويف	ذات��ه	من��ذ	الأزل	واإىل	الأب��د.	وه��ذا	يو�س��ح	اأن	كل	اخلليق��ة	ُعمل��ت	
يف	الأ�سا���س	ك��ي	ت�س��رتك	يف	�س��جود	�س��ماوي	موج��وًدا	قب��اًل	ولك��ي	تتمت��ع	باهلل	يف	

ح�رت��ه	اإىل	الأب��د.	

ت�س��م	الأ�س��فار	املقد�س��ة	العدي��د	م��ن	الأم��ور	الأخرى	الت��ي	تو�سح	اأن	ال�س��ماء	تتميز	
ب�س��جود	حقيقي	وفرح	عظيم.	على	�س��بيل	املثال:	

اإ�سعياء	6	:	1	–	3	ي�سف	الفرح	املالئكي	امل�ستمر	يف	ال�سماء.	 	•
حزقيال	40	–	47	يقول	اإن	ال�سجود	ال�سماوي	هو	ن�سيب	�سعب	اهلل.	 	•

لوقا	2	:	13	–	14	يك�سف	عن	الت�سبيح	العظيم	جلند	ال�سماء.	 	•
لوقا	15	:	7	،	10	يو�سح	اأن	هناك	فرًحا	يف	ال�سماء.	 	•
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لك��ن	ه��ذه	الأم��ور	تب��دو	ل	�س��يء	اإىل	جانب	الأو�ساف	اخلالبة	يف	�س��فر	الروؤيا	الذي	
يو�س��ح	ق�س��د	اهلل	ويجعل��ه	جلًي��ا.	اهلل	يجمعن��ا	مًع��ا	يف	م��كان	ال�س��جود	في��ه	ه��و	كل	
�س��يء،	م��كان	نعي���س	في��ه	مًع��ا	يف	ح�رته	الرائع��ة	اإىل	الأب��د	ونق�سي	في��ه	الأبدية	
فرح��ن	ب��ه	ومع��ه.	ميكنن��ا	اأن	نق��ول	اإن	ال�س��جود	بال��روح	واحل��ق	ي�س��ري	بتوق��ع	اإىل	

ال�س��ماء.	 ال�س��جود	يف	

السجود يف سفر الرؤيا 
ال�س��جود	يف	ال�س��ماء	ه��و	خلفي��ة	و�س��ياق	كل	اإعالن��ات	�س��فر	الروؤي��ا.	وعلين��ا	اأن	
نحر���س	عل��ى	األ	يجعلن��ا	تركيزن��ا	عل��ى	فهم	اإعالنات	الر�س��ول	يوحن��ا	نتجاهل	ما	

يقول��ه	ع��ن	مكان��ة	واأولوي��ة	ال�س��جود	ال�س��ماوي.	

روؤي��ا	4	ه��و	اأول	و�س��ف	ي�س��وقه	يوحن��ا	لل�س��جود	يف	ال�س��ماء.	يو�س��ح	ع��دد	2	اأن	
تقدي��ر	ال�س��جود	والع��رتاف	ب��ه	ياأت��ي	فقط	يف	ال��روح	ومن	خالله.	وتو�س��ح	الأعداد	
8	–	11	اأن	كل	ما	يف	ال�س��ماء	يعي���س	لي�س��جد	هلل.	تنعك���س	نف���س	هذه	الفكرة	يف	5	:	

8	–	14	و	7	:	9	–	17	و	11	:	15	–	19	و	15	:	3	–	5.	

تو�س��ح	ه��ذه	الأج��زاء	الهام��ة	اأن	ال�س��جود	ال�س��ماوي	ي�س��م	الرتاني��م	القدمي��ة	)15	:	
3(	وتراني��م	جدي��دة	متاًم��ا	)5	:	9(	واأن��ه	يرك��ز	كلية	على	�س��خ�س	اهلل	)4	:	8	،	11	و	
5	:	9	،	13	و	7	:	12	و	11	:	17	و	15	:	3	و	16	:	5(	واأن��ه	يحتف��ل	مب��ا	�سنع��ه	اهلل	
وم��ا	ي�سنع��ه	وم��ا	وع��د	ب�سنع��ه	)4	:	11	و	5	:	9	–	10	،	12	،	13	و	11	:	17	–	18	

و	15	:	4(.	

يعل��ن	�س��فر	الروؤي��ا	ب�س��ورة	خا�س��ة	اأن	ال�س��جود	ال�س��ماوي	يتمح��ور	ح��ول	فكرت��ن	
رئي�س��يتن	وهما:	
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ترنيمة	اخللق	)روؤيا	4	:	11(.	 	•
ترنيمة	اخلال�س	)روؤيا	5	:	9(.	 	•

تظه��ر	هات��ان	الفكرت��ان	با�س��تمرار	يف	كل	الكت��اب	املقد���س	وتعل��ن	كلتاهم��ا	ع��ن	
�س��خ�س	اهلل،	ع��ن	قوت��ه	وحمبت��ه	ونعمت��ه	وقدا�س��ته	–	وهك��ذا.	ولأن	اهلل	يعل��ن	ع��ن	
ذات��ه	م��ن	خ��الل	اأعمال��ه	القديرة،	فاإننا	نخترب	�س��خ�سه	اأثناء	�س��جودنا	له	كاخلالق	

واملخل�س.	

ولأن	اخلليق��ة	ه��ي	نب��ع	التدف��ق	الأ�سا�س��ي	ل�س��جودنا	هلل،	فاإن	ال�س��جود	هلل	كاخلالق	
كان	دائًما	يف	مركز	العبادة.	اخلليقة	هي	دليل	مرئي	على	قوة	اهلل	وقدرته،	ودليل	
على	تفرده	و�س��موه.	ا�س��تطاع	�س��عب	اهلل	يف	القدمي	اأن	يدرك	اأن	اهلل	هو	الإله	الواحد	

واأن	الآله��ة	الأخ��رى	هي	جمرد	اأوثان	بكم	من	خالل	اخلليقة.	

ُدع��ي	اليه��ود	اإىل	عب��ادة	اهلل	الواح��د	لأنه��م	علم��وا	من	خ��الل	اخلليقة	اأن	هن��اك	اإلًها	
واحًدا	وقد	حددت	هذه	احلقيقة	الطريقة	التي	عا�سوا	وخدموا	بها.	حتتفل	الكثري	من	
املزام��ري	ب��اهلل	اخلال��ق.	كم��ا	اأن	الحتفاء	ب�سنع��ة	يديه	يف	اخلل��ق	وباإبداعه	الإلهي	
–	وال��ذي	�س��يظهر	ثاني��ة	يف	ال�س��ماء	اجلدي��دة	والأر���س	اجلديدة	–	ه��و	اأحد	املحاور	

الرئي�س��ية	للعبادة	ال�سماوية.	

يف�س��ل	الكث��ري	م��ن	املوؤمن��ن	يف	الع���ر	احلدي��ث	يف	التغن��ي	برتنيم��ة	اخلل��ق	
ويتجاهل��ون	ال�س��جود	هلل	كاخلال��ق،	حي��ث	يرك��زون	يف	عبادته��م	تركي��ًزا	كلًيا	على	
عم��ل	اهلل	يف	اخلال���س.	لك��ن	عم��ل	الآب	يف	اخلال���س	يرتب��ط	ارتباًط��ا	وثيًق��ا	بعمله	
يف	اخللق	)هلل	احلق	يف	عمل	اخلال�س	لأن	هذه	خليقته(	ول	ميكننا	تقدير	خال�سه	
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ب�سورة	�سحيحة	دون	اإدراك	ارتباطه	الوثيق	باخلليقة.	نتناول	هذا	املو�سوع	يف	
كت��اب	"معرفة	الآب".	

كان	�س��عب	اإ���رائيل	يف	العه��د	الق��دمي	يدرك��ون	اأن	اهلل	يعم��ل	با�س��تمرار	ك��ي	
يخل�سه��م	م��ن	اأعدائه��م،	وم��ن	املجاعات	والأمرا�س	–	وهكذا.	علم	ال�س��عب	اأن	يهوه	
ه��و	خمل�سه��م	واأن	وجوده��م	كاأم��ة	يعتم��د	يف	الأ�سا���س	عل��ى	اأعمال��ه	القدي��رة	يف	
اخلال���س.	وب�سف��ة	خا�س��ة	كان	خال�سه��م	م��ن	العبودي��ة	يف	اأر���س	م�ر	اأ�سا�س��ًيا	
ج��ًدا	لفهمه��م	ل�س��خ�س	اهلل.	كم��ا	كانت	ترنيمة	مو�س��ى	يف	خ��روج	15	:	1	–	21	هي	
تعبريهم	احلا�سم	عن	�سجودهم	هلل	كاملخل�س.	يو�سح	�سفر	الروؤيا	اأن	هذه	الرتنيمة	

لزال��ت	ُترمن	يف	ال�س��ماء.

��ا	اأعظ��م	من	معج��زة	الف�سح.	عل��ى	ال�سليب	 لكنن��ا	نعل��م	اأن	اهلل	�سن��ع	ل�س��عبه	خال�سً
اأ�سب��ح	ي�س��وع	خمل���س	كل	الع��امل،	وق��د	خل�سن��ا	من	عبودي��ة	اخلطية	وه��زم	عدونا	
هزمي��ة	�س��احقة.	وق��د	اأ�سبح	ه��ذا	اخلال�س	هو	حمتوى	ع��دد	ل	يح�سى	من	الرتانيم	
عل��ى	م��دار	الع�س��ور	وه��و	كذلك	حمتوى	الرتانيم	ال�س��ماوية	يف	روؤي��ا	1	:	5	–	6	و	5	

	.14	–	9	:

شخيص وجامعي 
اإن	اأق��وى	م��ا	يخربن��ا	ب��ه	اإع��الن	�س��فر	الروؤي��ا	ع��ن	ال�س��جود	يف	ال�س��ماء	يتمث��ل	يف	

و�سف��ه	لل�س��اجدين	هن��اك	ب��اأن	�س��جودهم	ف��ردي	كلي��ة	وجماعًي��ا	كلي��ة.	

يق��ول	روؤي��ا	5	:	11	–	13	عل��ى	�س��بيل	املث��ال	اإن	"رب��وات	رب��وات	واأل��وف	األ��وف" 
و	"كل	خليق��ة	مم��ا	يف	ال�س��ماء	وعل��ى	الأر���س	وحت��ت	الأر���س"	يتوح��دون	مًع��ا	يف	
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�سجودهم.	كاًل	منهم	يحتفظ	ب�سفاته	الفردية	املميزة	له	لكن	الروح	اأح�رهم	مًعا	
اإىل	قم��ة	الوحدانية	يف	ال�س��جود.	

	َي�ْس��َتِطْع	 ن��رى	نف���س	الأم��ر	يف	روؤي��ا	7	:	9	–	10	ال��ذي	ي�س��جل	واإذا	"َجْم��ٌع	َكِث��رٌي	مَلْ
ْل�ِس��َنةِ"	واقف��ون	اأم��ام	العر���س	 ��ُعوِب	َوالأَ 	َواْلَقَباِئ��ِل	َوال�سُّ مَمِ 	الأُ ُه،	ِم��ْن	ُكلِّ اأََح��ٌد	اأَْن	َيُع��دَّ
ي�س��بحون	اهلل.	لزال��ت	الختالف��ات	الفردي��ة	والقومي��ة	والقبلي��ة	واللغوي��ة	بينه��م	
وا�سح��ة	و�ريح��ة.	لكنه��م	جميًع��ا	متح��دون	يف	ت�س��بيحهم	و�س��جودهم	هلل.	اإنه��م	
يقدم��ون	ت�س��بيًحا	و�س��جوًدا	�س��خ�سيُا	بالن�س��بة	له��م،	لكن��ه	�س��جود	مق��دم	م��ن	خالل	

وحدانيته��م	اجلماعي��ة	الت��ي	�سنعه��ا	ال��روح	بينه��م.	

ه��ذا	اإًذا	ه��و	م�سرين��ا	–	اأن	نك��ون	�س��اجدين	اإىل	الأب��د	متعمق��ن	يف	فرديتن��ا	اإىل	
املنته��ى	ومتحدي��ن	كلي��ة	م��ع	ال�س��اجدين	الآخري��ن.	ومث��ل	�س��عب	اإ���رائيل	يف	اأيام	
الهي��كل	الأول،	اهلل	ه��و	م��ن	جذبن��ا	اإلي��ه	بنعمت��ه.	لق��د	خرجن��ا	بالإمي��ان	يف	رحل��ة	
�سخ�سية	نحوه	واكت�سفنا	يف	اأثناء	الرحلة	اأن	اهلل	يبنينا	مًعا	مع	املوؤمنن	حولنا.	

ونح��ن	مًع��ا	الآن	ننطل��ق	يف	رحلتن��ا	اإلي��ه	بع��د	اأن	تعلمن��ا	اأن	ن�س��جد	ونخ��دم	مًع��ا،	
وتعلمنا	اأننا	كج�سد	واحد	نعتمد	على	بع�سنا	البع�س.	رمبا	نت�سارع	اأحياًنا	لكننا	

نعم��ل	على	احلفاظ	عل��ى	وحدانية	الروح.

ويف	م�س��ريتنا	ن�س��ع	دائًم��ا	ن�س��ب	اأعينن��ا	ذل��ك	اله��دف	العظي��م	لل�س��جود	ال�س��ماوي	
الأب��دي	يف	حم���ر	اهلل.	اإن	م�س��يئة	اهلل	العظيم��ة	لن��ا	كان��ت	ه��ي	دائًم��ا	اأن	نتمت��ع	
ب�سخ�سه	بنف�س	طريقة	وقوة	متتع	الأقانيم	الثالثة	ببع�سها	البع�س	والتي	تتحدث	

عنه��ا	اأمثال	8.	
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اهلل	الواح��د	وحداني��ة	جامع��ة،	اهلل	الواح��د	لك��ن	الأك��ر	م��ن	واح��د	يجذبن��ا	اإلي��ه	ك��ي	
نتمت��ع	متتًع��ا	اأبدًي��ا	بف��رح	ف��ردي	لكن��ه	جماع��ي.	ولزال	الآب	يف	نعمت��ه	ورحمت��ه	
العظيم��ة	يبح��ث	ع��ن	املزي��د	م��ن	اخلط��اة	الذي��ن	�سي�س��جدون	ل��ه	بال��روح	واحل��ق	

ويتمتع��ون	بح�س��وره	املجي��د	اإىل	الأب��د.








