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مقدمة العدد

على ُخطى المسيح
انته عام  ،2020وبسبب ّ
كل األزمات التي محلها لناُ ،كنّا عىل وشك معايدة بعضنا البعض

بـ «احلمد هلل عىل السالمة ،زمطنا».

ّ
يتحرك ،فنحاول «تضييع الوقت»ّ .إل يف
يف أغلب األوقات نعيش أيامنا
وكأن الوقت ال ّ

اللحظات األخرية من هناية كل عام ،مع العد التنازيل لالنتهاء من عام والبدء يف عام جديد،
نرى ّ
متر برسعة ،وحياتنا ما هي ّإل ملحة ...
أن السنوات ّ

ملاذا هذه التناقضات؟ حينًا نرى احلياة جامدة؟ وحينًا آخر رسيعة جدً ا؟

قصة عن رسب من البط هياجر سنوي ًا من األمكنة الباردة اىل الدافئة .يف سنة
أشارككم ّ

من السنوات والرسب كان مهاجر ًا واذ ببطة منهم ترى مزرعة خرضاء مجيلة فيها بحرية
زرقاء رائعة ،ويف املزرعة بط كثري .فنزلت البطة إليهم وسألت واحدة من البطات عن

احلياة يف املزرعة .فأجابتها ّ
بأن احلياة هنا مجيلة وسهلة جدً ا ،يوجد من هيتم بنا مقد ًما الطعام
املدجن لفرتة معينة حتى يعود
والرشاب والدفء .فقررت البطة الربية أن تبقى مع البط ّ

البط املهاجر يف الرحلة القادمة .أكلت البطة واسرتاحت عدة أشهر .جاء البط املهاجر غري

أن البطة مل تستطع الطريان ألهنا ازدادت وزن ًا .كل سنة كانت حتاول اللحاق بزمالئها دون

جدوى .مع الوقت حتولت من بطة برية مهاجرة اىل بطة مدجنة.

حتولنا عن هويتنا احلقيقية ،ألننا كهذه البطة استسهلنا الركود
املشكلة يا أحبة أننا ّ

نقرر ماذا
واالستسالم .أصبحنا نتلهف لنتو ّقع ماذا سيحمل لنا عام  ،2021دون أن ّ
سنفعل نحن حقيقة يف العام اجلديد.

إيامننا املسيحي يا أحبة خيربنا ّ
مدجن ،إنام بط بري
بأن حياتنا األرضية ليست حياة بط ّ

مهاجر .نحن يف حياتنا نعيش الرحلة ،نسري نحو اهلدف.

3

ونصيحتي لليوم هي نفس نصيحة الرسول بولس يف فيليبي « 13 :3إذ أنسى ما هو وراء
وأمتد إىل ما هو قدّ ام».

عندما نكتشف أننا يف رحلة نسري فيها ،نفهم حينها الكثري من األمور ،مثل اآلية من لوقا :9
ِ
ِ
اث وينْ ُظر إِ َل ا ْلور ِاء يص ُلح َلِ َلك ِ
ُوت
ََ َ ْ ُ
َ « 62ف َق َال َل ُه َي ُس ُ
وعَ « :ل ْي َس َأ َحدٌ َي َض ُع َيدَ ُه َع َل ا ْل ْح َر َ َ ُ

اهللِ».

ختايلوا ّ
أن البطة تطري وهي تنظر للوراء! يف سرينا دعونا ننظر لألمام ،وننسى ما هو وراء...
فلننسى كل وجع ،كل أمل ،كل فشل ،كل حلظة احباط ويأس .وندرك بأنه شئنا أم ال ،وثقنا

ونتغي .دعونا ال نسري ونحن مكبلني يف أقدامنا
أم ال ،األمور ستتغري ،ألننا مجي ًعا نسري
ّ

هبموم ومشاكل املايض.

إن كانت سنة  2020قد أفهمتنا يشء ما ،فهو ّ
أن كل يشء سعينا وراءه يف املايض أظهر

فشله ،من الزعامء الذين حتى منارصهيم احلاليني أصبحوا خيجلون هبم ،وال يعرفوا كيف
جتمد يف املصارف ،والصحة املهددة يف ّ
كل حلظة ...
يدافعون عنهم ،إىل املال الذي ّ

عندما تاه الشعب يف الربية ،ومعهم موسى النبي القائد الذي به أخرجهم اهلل من مرص.

وبعد حماوالت طويلة ملعرفة الطريق الصحيحة التي تقودهم للغرض «الوصول لألرايض

املقدسة» .وقف موسى يف حمرض الرب وطلب منه «فع ّلمني طريقك ،»...فر ّد الرب

«وجهي يسري فأرحيك »...فكان جواب موسى «فإنه بامذا ُيعلم أين وجدت نعمة يف عينيك

أنا وشعبك؟ أليس بمسريك معنا؟ »...

مرارا،
كام قال الرسول بولس يف فيليبي « 18 :3ألن كثريين يسريون ممن كنت أذكرهم لكم ً
أيضا باك ًيا ،وهم أعداء صليب املسيح» .سرينا بدون قيادة املسيح ،بدون
واآلن أذكرهم ً

نقرر أن نميش
وجهه الذي يسري فريحينا ،سيوصلنا ملكان آخر .فدعونا مع بداية ّ ،2021

خلف قائدنا الرب يسوع ،مهام محلت األيام القادمة لنا.

فال تو ّقعات لدي للعام  ،2021لكن يقيني الوحيد ّ
أن الرب يسري معنا ،وهذا يكفينا.

كل عام وأنتم مجي ًعا بألف خري .
4
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تأمالت وعظات
ّ

إجياد مكان يف املنزل
اهلل يبادر

إيجاد مكان في المنزل
قصاب
القسيسة نجال ّ

*

إنّ فصل امليالد هو ِمن أمتع الفصول وأهبجها ،مع أنّ
القصة التي تدور حول
ّ

قصة صعبة!
امليالد هي ّ
قصة طفل ُولِد يف ظروف صعبة! مل ُ
فولِد يسوع يف
هي ّ
يكن هناك مكان يف املنزل ُ
«قمط ْته وأضجعته يف املذود» (لوقا  )7 :2إنّ دخول
مذود – مع والدته مريم التي ّ
ِ
املهمشني واملحرومني واملذلولني ،والذين
س ّ
قصة هؤالء ّ
يسوع إىل هذا العامل يعك ُ
كافحوا ألجل ٍ
حياة كريمة.

ِ
انفجار
املنرصم ويف مدينة بريوت،
تستمر هشاشة حياة اإلنسان! يف شهر آب
اليوم
ٌ
ّ
ٌ
عنيف قتل ما ًيقارب املئتي نسمة ،وترك ستة آالف ومخسامية جريح ،وثالثمئة ألف

وللمرة األوىل
دون مأوى وطعام .وبني ا ُملصابني هناك أناس مل خيتربوا معنى اجلوع،
ّ
يدركون معنى الذل واالنكسار واجلوع ومعنى أال يكون هلم مكان يف املنزل.

وسط ّ
كل اآلالم ،إلتزم العديد بتخفيف األمل :شباب ساعدوا يف تنظيف الزجاج
هدمة ،جمموعات ّ
ّ
تشكلت لتأمني وجبات ساخنة للجياع ،أناس
املحطم ِمن املنازل املً ّ

تدخ َل ْت ً
خيم اليأس حو ًلنا ،كان
فتحوا منازهلم للجوء ،مجاعات عاملية ّ
أيضا .عندما ّ
هناك رجاء ألنّ الناس َ
أدرك ْت وجود الربكات يف مساعدة اآلخرينّ .إتدوا يف رحلة
وم َض ّحني براحتهم ليكون
العدالة – ُم ّز ّودين اجلميع بالكرامة .مشا ِركني ما لدهيم ُ
للجميع حياة وافرة.

* مديرة دائرة الرتبية املسيحية يف السينودس ،رئيسة الرشكة العاملية للكنائس ا ُملصلحة.
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تعريب الشيخة إهلام أبو عبيس

تأمالت وعظات

اليوم ،وبينام يواجه العامل الفقر واجلوع ،نجد الرجاء يف ٍ
مستعدين ليكونوا
أناس
ّ

صوت الكفاح والنضال .هؤالء الذين يتأكّ دون أنّ هناك موضع يف املنزل ،وحيث

املحبة الغري مرشوطة هناك املشاركة.
ّ
امليالد هو وقت اجللوس حول املائدة والتأكد أن ال أحد مرتوك! اجلياع ُي ْط َعمون
ّ
لسنا نحن َمن يدعو إىل املائدة ،بل نحن
واملتألون ُ ْي َت َضنون .ك ُّلنا بحاجة ألن ندرك أنّنا ْ

الرب ،وما نملكه جيب أن نشاركه.
مدعوون .هي مائدة ّ

َ
قص َتها وكيف
يف إحدى املستشفيات ا ُملترضِّ َرة يف بريوت ،هناك ُ َم ّرضة
شارك ْت َّ

املمرضة األطفال وألصقتهم
أنقذت ثالث توائم .عندما سقط حائط ،إحتض َن ْت هذه ّ
بصدرها وتأكّ دت أهنم ينظرون إىل وج ِهها»:مل أ ِر ْد هلم أن َيروا الدمار واخلراب ،بل
القوة ِمن وجهي» هكذا قالت!
ُ
عيني ليأخذوا ّ
أردتم أن ينظروا إىل ّ
القوة
ظر عن كثب إىل وجوه اآلخرين وننال ّ
يف هذا الفصل ،يدعونا يسوع كي َن ْن َ
ِ
ٍ
فحسب ،بل نرى وجه اهلل
من رشكتنا لغّ د أفضل! هبذا نحن ال نرى وجوه اآلخرين ْ
أيضاّ .
ً
عمنوئيل اهلل معنا!
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اهلل ُيبادر
جورج ّ
حداد
شمس وخليل ّ

إنجيل مرقس 12-1 :12
َ 1وا ْبتَدَ َأ َي ُق ُ
ول َل ُ ْم بِ َأ ْم َثال« :إِن َْس ٌ
ان َغ َر َس ك َْر ًما َو َأ َحا َط ُه بِ ِس َي ٍ
اجَ ،و َح َف َر َح ْو َض
ني ِف ا ْلو ْق ِ
ت
ني َو َسا َف َرُ 2 .ث َّم َأ ْر َس َل إِ َل ا ْلك ََّر ِام َ
ص ٍةَ ،و َبنَى ُب ْر ًجاَ ،و َس َّل َم ُه إِ َل ك ََّر ِام َ
َ
َم ْع َ َ
ني ِم ْن َث َم ِر ا ْلك َْر ِمَ 3 ،ف َأ َخ ُذو ُه َو َج َلدُ و ُه َو َأ ْر َس ُلو ُه َف ِ
ار ًغاُ 4 .ث َّم
َع ْبدً ا لِ َي ْأ ُخ َذ ِم َن ا ْلك ََّر ِام َ
جو ُه َو َش ُّجو ُه َو َأ ْر َس ُلو ُه ُم َهانًاُ 5 .ث َّم َأ ْر َس َل َأ ْي ًضا َ
َأ ْر َس َل إِ َل ْي ِه ْم َأ ْي ًضا َع ْبدً ا َ
آخ َر،
آخ َرَ ،ف َر َ ُ
آخ ِري َن كَثِ ِريي َنَ ،ف َج َلدُ وا ِمن ُْه ْم َب ْع ًضا َو َق َت ُلوا َب ْع ًضاَ 6 .فإِ ْذ ك َ
َف َق َت ُلو ُهُ .ث َّم َ
َان َل ُه َأ ْي ًضا
ون ابنِي!  7و ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لك َّن
َ
يب إِ َل ْيه َ ،أ ْر َس َل ُه َأ ْي ًضا إِ َل ْي ِه ْم َأخ ًرياَ ،قائالً :إِ َّنُ ْم َ َيا ُب َ ْ
ا ْب ٌن َواحدٌ َحبِ ٌ
ُأ ِ
ُون َلنَا ا ْلِ َري ُ
ث! َه ُل ُّموا َن ْق ُت ْل ُه َف َيك َ
هذا ُه َو ا ْل َو ِار ُ
ني َقا ُلوا فِ َيم َب ْين َُه ْمَ :
اث! 8
ولئ َك ا ْلك ََّر ِام َ
ِ
َف َأ َخ ُذو ُه َو َق َت ُلو ُه َو َأ ْخ َر ُجو ُه َخ ِ
ب ا ْلك َْر ِم؟ َي ْأ ِت َو ُ ْي ِل ُك
ار َج ا ْلك َْر ِمَ 9 .ف َم َذا َي ْف َع ُل َصاح ُ
آخ ِري َنَ 10 .أ َما َق َر ْأت ُْم َ
نيَ ،و ُي ْعطِي ا ْلك َْر َم إِ َل َ
ال َج ُر ا َّل ِذي َر َف َض ُه
ا ْلك ََّر ِام َ
هذا ا َْل ْكت َ
ُوبَ ْ :
ِ ِ
ون ،هو َقدْ صار ر ْأس َّ ِ
َان َ
الر ِّب ك َ
يب ِف
ا ْل َبن ُ
هذاَ ،و ُه َو َع ِج ٌ
َ َ َ َ
َّاؤ َ ُ َ
الز ِاو َية؟  11م ْن ق َب ِل َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال ْمعِ ،ألَ َّنُ ْم َع َر ُفوا َأ َّن ُه َق َال ا َْل َث َل
َأ ْع ُيننَا!» َ 12ف َط َل ُبوا َأ ْن ُي ْمسكُو ُهَ ،ولكن َُّه ْم َخا ُفوا م َن ْ َ
تكُو ُه َو َم َض ْوا.
َع َل ْي ِه ْمَ .ف َ َ
قد ُيراودنا أن َ
نسأل أنفسنا عن م ْن هو املسؤول هنا؟ ولكن أليس من األفضل أن
ُ
َ
السؤال عن ماذا أنتم مسؤولني هنا؟
ليكون
نغي الصيغ َة
ّ
ً
ُ
فنسأل «من
خطأ أو فساد ًا ما،
عاد ًة ما نقوم بطرح السؤال األول عندما نواجه
ِ
ِ
ُ
املوجة من الفوىض واألخطاء؟» .يف إنجيل مرقس
إحداث هذه
املسؤول عن
هو
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* طالبي الهوت يف كلية الالهوت للرشق األدنى ،احلمرا  -بريوت

تأمالت وعظات

ُ
ملفت يف كيف ّية طرح السؤال ل ُيصبح« :عن ماذا أنتم
اختالف
حيدث
12-1 :12
ٌ
ٌ

مسؤولني؟»
بإرسال َخ ِ
ِ
ِ
ِ
بداية النص نرى ّ
دمه لكي جيمعوا ِحصته من
احلقل قا َم
صاحب
أن
يف
َ
ِ ِ
ِ
هم
املحصول ،لك ّن الكرامني قاموا باالنقالب عىل
صاحب الكر ِم من خالل رفض ْ
ِ
ِ
أرسلهم صاحب احلقل جلمع املحصول .وبعد ذلك
هم للعبيد الذين َ
هم وقتل ْ
ورمج ْ
ٍ
ٍ
أخرية إلهناء هذا اإلنقالب
كمحاولة
نرى أن صاحب الكرم قام بإرسال إبنه الوحيد
ِ
وإلمتام اإلتفاقية بني الكرامني وبني صاحب الكرم .غري ّ
الكرامني استخدموا
أن ّ
املرة أكثر من املرات املاضية حيث مل يكتفوا بجلد
اسلوب العنف من جديد ،وهذه ّ
ِ
ِ
طمع
هلم نقتل الوريث .لقد زا َد
ُ
أو رجم أو إهانة اإلبن بل اتفقوا عىل قتله قائلني َّ
الكرامني حتى قاموا بقتل وريث صاحب الكرم ،إبنه الوحيد .ولقد أهنى يسوع رسده
ِ
ٍ
نيَ ،و ُي ْعطِي
للمثل
ب ا ْلك َْر ِم؟ َي ْأ ِت َو ُ ْي ِل ُك ا ْلك ََّر ِام َ
بسؤال وجوابَ « :ف َم َذا َي ْف َع ُل َصاح ُ
ا ْلك َْر َم إِ َل َ
آخ ِري َن».

إذا أردنا معرف َة أوجه الشبه بني شخصيات القصة وأرض الواقع ،جيب علينا أن
نعود لإلصحاح احلادي عرش من إنجيل مرقس .إذ نرى ّ
أن يسوع كان قد سبق وتقابل

مع رؤساء الكهنة والكتبة وقد حتداهم يف سؤاله عن يوحنا املعمدان وعن السلطان
ِ
يكتف يسوع بتحدّ ي رؤساء الكهنة والكتبة بمجرد
يعمد به الناس .مل
الذي كان ّ
«الكرام»
سؤال فحسب ،بل وقام بأكثر من ذلك من خالل رسد مثل يسمى بمثل
ّ

«الكرام» ألن القصة
«الكرامني األرشار» .وهنا أود اإللتزام بالعنوان األول أي
أو
ّ
ّ

الكرام ومبادرته للمصاحلة.
تتمحور حول ّ

القصة إال أن غالبية التفاسري
تتعدد التفاسري واآلراء حول شخصيات وعنارص ّ

الكرامني :هم القادة
الكرام (صاحب األرض) هو اهللّ ،
تتمحور يف طرحها عىل التايلّ :
الكرام حيث يوجد الكرم وهنا
الدينيني أو املسؤولني عن الشعب ،األرض :هي ُملك ّ

الكرامني أو املسؤولني،
الكرم ُيمثل شعب إرسائيل أي أوالئك الذين حتت سلطة ّ
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للكرام وهو
الكرام) :هم األنبياء ورسل اهلل ،وأخري ًا اإلبن الوحيد ّ
العبيد (أي عبيد ّ

شخص يسوع املسيح.

يتبي من خالل املثل أن صاحب األرض ٌ
غني ،إذ يبدأ اإلصحاح الثاين عرش
رجل ٌ
ّ

برسد األعامل التي قام هبا صاحب احلقل من غرس للكرم وإحاطته بسياج وحفر

كرامني
السنوي من الكرم .ومن ثم قام بتسليمه إىل ّ
حوض معرصة لعرص إنتاجه ّ

ليعتنوا يف األرض بغيابه .يعود مفهوم األرض يف العهد القديم إىل سفر الالويني
اإلصحاح اخلامس والعرشون حيث يقوم اهلل بإعطاء تعليامته إىل شعب إرسائيل من

خالل النبي موسى .تُظهر هذه التعليامت الصلة الوثيقة ما بني اهلل واألرض ونرى

ذلك من خالل تعليامت اهلل عىل أنه جيب أن تكون السنة السابعة سنة راحة لألرض
كام كان اليوم السابع يوم راحة هلل .إذ ًا األرض كاهلل جيب أن تأخذ فرتة راحة .و ُيكمل
ِ
بتذكري أن األرض هي
يف العدد الثالث والعرشين من اإلصحاح اخلامس والعرشون
هلل وحده وأن اجلميع غربا ٌء فيها.

الكرامون أن األرض هي ليست ُم ُ
لك أي شخص .نعم ،قد يقول البعض
مل يدرك ّ

الكرام .بالفعل هذه األرض هي ُم ُ
أن هذه األرض هي ُم ُ
لك صاحب األرض،
لك ّ
الساموي .إن الفهم اليهودي لألرض (كل
لكن ليس املالك األريض هلا بل املالك ّ
ِ
الكرامني
األرض) هي يف ُملكيتها هلل بكل ما فيها من كرم وثامر .لقد أدى َطمع ّ

ويينوا ويقتلوا املرسلني لكي يتمكنوا من
باألرض وغلتها ألن يضطهدوا ويرضبوا ُ
التفرد بملك ّية الكرم .
ّ

الكرامني
وهنا نرى أن صاحب األرض قام باملبادرة السرتداد املعاهدة بينه وبني ّ

عدة مرات ،لكن عنادهم وطمعهم أعمى قلوهبم بأن يروا احلقيقة والطريق الصحيح.
الكرامني بل عدة مرات .ومجيع هذه
مل يبادر اهلل مر ًة واحد ًة فقط السرتداد املنطق عند ّ

املحاوالت بائت بالفشل إىل أن قرر أن ُيرسل إبنه الوحيد احلبيب لكي ُيرد إحرتام
10

تأمالت وعظات

الكرام يف
املعاهدة بينهم ،إذ قال يف نفسه إهنم هيابون إبني .بشكل الفت ،مل ُيرسع ّ

الكرامني ،ولو أراد أن ُيلكم لفعل ذلك من البداية.
حلكم عىل ّ
ا ُ

الكرام هذا العدل واملساحمة واملحبة يف إرسال أغىل ما عنده
إننا نرى من خالل فعل ّ
ِ
املصاحلة بينه
لتصحيح األمور .هذا هو اهلل الذي بادر كثري ًا يف تصحيح األمور وحتقيق
وبني الشعب وبشكل خاص بينه وبني القادة.

يف فصل املجيء نتذكر نعمة اهلل يف املبادرة للمصاحلة من خالل إبنه الوحيد احلبيب.
ونرى يف ذات الوقت ال ّظلمة التي نعيش هبا وسط قادة اليوم الذين مل يعودوا قادرين
عىل رؤية املعاهدة واملسؤولية التي ُأعطيت هلم من رمحة وعدل .نسأل اليوم «أين هو
ٍ
عمل ال ُظ ِ
ٍ
وسط ِ
َ
واستغالل للموارد والثروات
فساد وعدم إحرتا ٍم لإلنسانية
لمة من
اهلل
البيئية؟» كل ما يفكر فيه قادة اليوم هو كيفية احلصول عىل الثروة والغنى والسلطة

ويأيت كل ذلك عىل حساب املسؤولية املعطاة هلم يف إحرتام اإلنسان واألرض .يظنّون
يف ذلك أن بإمكاهنم احلصول عىل املزيد واملزيد ونسوا أنه يوجدُ هناي ٌة لكل يشء.

َ
ليست ُملك ًا هلم بل ُملك اهلل
األرض
يظنون أن بإمكاهنم إستهالك األرض ونسوا أن
ْ
َ
ّ
وأن األرض هي من تستهلك البرش وليس العكس.

والسالم والفرح واألمل الذي قا َم به اهلل من
يف فصل املجيء نذكر عمل املحبة ّ
ِ
جتسدَ اهلل بيسوع لكي نرى احلقيق َة ونعو َد عن إستغاللنا
خالل ابنه يسوع املسيح .لقد ّ
ِ
عمل الن ِ
ِ
للموارد والبرش .كي نرى َ
املبادرة إىل املصاحلة وتقديم أغىل ما يمكن
ّعمة يف

ٍ
فصل املجيء تذكري ًا لك ِ
يكون ُ
َ
تقديمهّ .
شخص يف موق ِع ُسلطة بأنه مثل
ُل
نصل أن
ِ
ِ
ٌ
ُ
العدل
حيافظ عىل
وعامل
هيتم بكر ٍم ليس ُملكه
والرمحة .هل حيرتم قادة اليوم
كرا ٍم ُ
ّ
املعاهدة التي وافقوا عليها يف البداية و ُأعطيت هلم؟ فامذا يفعل صاحب الكرم إذ مل
حيرتموا هذه املعاهدة؟
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3

دراسات ومقاالت

التسبيح

تأمالت ميالدية يف زمن الكورونا
ّ

دراسات ومقاالت

التسبيح
القس أديب

*

النموذج األروع للتسبيح املسيحي،
ُعتب األصحاحات  7-4من سفر الرؤيا
َ
ت َ
طرح ملعنى التسبيح من دون االنطالق من هذه األصحاحات واخلتا ِم
وال يستقيم ٌ
نظم
مهية سفر املزامري لفهم موضوع التسبيح (املزامري هي ٌ
هبا؛ طبع ًا من دون إغفال أ ّ
ُيرنَّم).

عندما دعانا الشاب النجيب ،رئيس حترير «النرشة» ،القس ربيع طالب ،للمسامهة
موضوع التسبيح كعنوان له ،قادين هذا إىل السؤال عن
يف هذا العدد من املج ّلة ،وحدّ د
َ

مفهوم التسبيح يف تراثنا ال َيهومسيحي ،وأيض ًا عن دالالت الكلمة يف اللغة العرب ّية،
كوننا نكتب فيها ،ونقرأ كلم َة اهلل فيها ،ونرتّل تسبيح ًا فيها ،ونرنّم الرتانيم يف الكنيسة
ٍ
ملؤمنات ومؤمنني نظموها فيها.
فاجأين تطابق معنى هذه الكلمة يف اللغات والتفاسري .يقول (The

 )Interpreter’s Dictionary of the Bible IDBحتت كلمة Praise
يتقرب هبا اإلنسان من اهلل .اهلل هو،
مهم جدّ ًا من األوجه املتعدّ دة التي ّ
اآليت :ح ّي ٌز ٌّ
«ه َو َف ْخ ُر َكَ ،و ُه َو إِهل ُ َك ا َّل ِذي َصن ََع َم َع َك تِ ْل َك ا ْل َع َظ ِائ َم
ّأوالً وأخري ًا،
ُ
هدف التسبيح – ُ
او َ ِ
َوا َْل َخ ِ
ص ْ َتا َع ْين َ
ترتسخ ،يف التسبيحَ ،فراد ُة
َاك» (تث ،)21 :10ولذلك ّ
ف ا َّلتي َأ ْب َ َ
وصف اهلل ،من دون أن ن َ
ُ
ُدرك
نحاول
وسموه يف ذاته اإلهل ّية ويف أعاملِه .يف التسبيح
اهلل
َ
ُّ
ذلك (انتهى) .ويقول اجلواب عن ّأول سؤال يف أصول اإليامن املسيحيّ :
«إن غاي َة

يمجدَ اهللَ ويتمت َّع به إىل األبد» .ويقول Theological
اإلنسان ال ُعظمى هي أن ِّ
ِ
 .Dictionary of the N. Tالتسبيح هو ُ
ومتجيده لِـام هو يف
فعل تعظي ِم اهلل

* رئيس سابق لتحرير النرشة ،ا ُمل ّدة2017 - 2008 :
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ٍ
إجالل الس ِم اهلل .يف العبادة يسعى ُ
ذاته ،هو فِ ُ
عم يعنيه اهللُ هلم
عل
عبوا ّ
أهل اإليامن ل ُي ِّ

ولغريهم (انتهى).
أ ّما يف اللغة العرب ّية ،فهناك تطابق كامل مع هذه الدالالت واملفاهيم ،وسأستشهد
بام جاء يف املعجمني األكثر بروز ًا يف اللغة – تاج العروس ،ولسان العرب:
َ
وسبحان اهلل معناه تنزهي ًا هلل تعاىل عن كل ما ال ينبغي له َأن
َّسبيح التنزي ُه؛
« والت ُ
َ
سبحان اهلل
يوصفَ .س َّب ْح ُت اهللَ تسبيح ًا له َأي نزهتُه تنزهي ًا .قال سيبويه :قو ُل َك
كقولك برا َء َة اهللَ ،أي ُأ َب ِّر ُئ اهللَ من السوء براءةً؛ وقيل قو ُله سبحانك َأي ُأنزهك يا
رب من كل سوء و ُأبرئك( .سبحان) اسم علم ملعنى الرباءة والتنزيه .ومن صفات
الس ُّبوح الذي وحده يستحق التسبيح
وح ال ُقدُّ ُ
الس ُّب ُ
وس ،قال َأبو إِسحقُّ ،
اهلل عز وجل ُّ

وح
بارك وقيل الطاهر؛ وقال اب ُن سيده ُس ُّب ٌ
والعبادة واحلمدَ  ،وال ُقدُّ ُ
الـم َ
وس وحده ُ
ُقدُّ وس من صفة اهلل عز وجل ألَنه ُي َس َّب ُح وحده و ُي َقدَّ ُس وحدَ ه» (انتهى).

نرى إذ ًا التطابق (يف لغة العرب) مع مفهوم التسبيح يف الكتاب املقدّ س ،وهو ما
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دراسات ومقاالت

جرى عليه اإلنجيل ّيون األوائل يف سورية ولبنان وفلسطني ومرص عند نظمهم الرتانيم:
 قوموا نس ّبح ك ُّلنا لر ِّيس األحبار ....اسم قد حال يف اخللق أو سام كاس ِم يسوع ....
	ال َ(سم ُّو التسبيح)
	الس ِمَ
يسوع ه ِّللوا ُ ....
ِ
ِ
تسبيحنا ....
اخلالق األكوان
للواحد الرمحان
ُ
ِ
ِ
ِ
األكوان َ
السمك التسبيح ....
األقدار ....
مالك
خالق
َ
-

املبد ِ
العزة ِ
عة ِّ
َ
الكل ....
سبحان تلك ّ
كل ٍ
خالق األكوان يف ِّ
حني س ّبحوا َمن قد فدى اإلنسان ..
س ّبحوا الرمحان َ

قم ون ِّغم با مرنِّم ( ....روعة التسبيح)
ْ
هذه ع ّينة صغرية جد ًا ممّا هو يف كتاب الرتانيم الروح ّية للكنائس اإلنجيل ّية .لكن
هل الحظتم أمر ًا ّ ً
(وضعت حتت الكلمة سطر ًا)،
مهم جدّ ًا يف رشح الكلمة يف IDB
ُ
ِ
العزة اإلهل ّية ،وألعاملِه العظيمة واحلكيمة والرحيمة –
«وأعاملِه»؛ التسبيح
لذات ّ
ِ
ولصالحه .ركنا التسبيح هذان ِ
يوجبان الشكر (احلمد)؛ احلمد نتيجة ال
لقداستِه،
ُ
بالر ْكنَني؛ لذلك تالحظون تكرار احلمد يف
بدّ منها ،وترتبط ارتباط ًا عضو ّي ًا مبارش ًا ُ
املزمور :113
املزامري .التسبيح يوجب احلمد .لننظر
َ
الر ِّب.
اس َم َّ
الر ِّبَ .س ِّب ُحوا ْ
َ 1ه ِّل ُلو َياَ .س ِّب ُحوا َيا َعبِيدَ َّ
 2لِ َيك ِ
الر ِّب ُم َب َارك ًا ِم َن َ
اآلن َوإِ َل األَ َب ِد.
اس ُم َّ
ُن ْ
ِ 3م ْن َم ْ ِ
الش ْم ِ
ش ِق َّ
الر ِّب ُم َس َّب ٌح.
اس ُم َّ
س إِ َل َم ْغ ِر ِ َبا ْ
 4الرب َعال َفو َق ك ُِّل األُم ِمَ .فو َق السمو ِ
ات َم ْدُ ُه.
َّ َ َ
ْ
ْ
َّ ُّ
َ
 5من ِم ْث ُل الرب إِ ِهلنَا الس ِ
اك ِن ِف األَ َع ِال ؟
َّ ِّ
َ ْ
َّ
ِ
ِ
ِ
الس َم َوات َو ِف األَ ْر ِ
ض،
 6النَّاظ ِر األَ َساف َل ِف َّ
 7ا ُْل ِقي ِم ا ْلِس ِك َ ِ
الت ِ
الرافِ ِع ا ْل َب ِائ َس ِم َن ا َْل ْز َب َل ِة
ابَّ ،
ني م َن ُّ َ
ْ
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اف ،مع َأ ْش ِ
 8لِيج ِلسه مع َأ ْش ٍ
اف َش ْعبِ ِه.
َ َ َ
ُ ْ َ ُ َ َ َ
اقر ِف بي ٍ
ِ
ِ
تُ ،أ َّم َأ ْوالَ ٍد َف ْر َحا َن ًةَ .ه ِّل ُلو َيا.
 9ا ُْل ْسك ِن ا ْل َع َ َ ْ

هل الحظتم ،من  6 – 1تسبيح اهلل لذاته ،ومن  9 – 7تسبيح اهلل لصالحه! وما

يرسي عىل املزمور  113يرسي عىل كثري من املزامري ،وعىل ترانيمنا.
تعالوا نعود إىل ترانيمنا التي اختذناها مثاالً ال حرص ًا:

َ
الفضل وال
 قوموا نس ّبح ك ُّلنا لر ّيس األحبار  ....يف العدد اخلامس :فلنذكرباسمه؛ ولتعرتف شفاهنا بشكر ِ
ِ
حلمه (هنا :التسبيح لذات اهلل ،ولِـام فعله هو
نستحي

من أجلنا ،مع الشكر).
املبد ِ
العزة ِ
عة ِّ
َ
فادي الذي قد مات
سبحان تلك ّ
الكل  ....؛ لكن أيض ًا :سبحان َّ
ثم ما فعله من أجيل).
من أجيل ّ
(أوالً التسبيحَّ ،
كل ٍ
خالق األكوان يف ِّ
حني س ّبحوا َمن قد فدى اإلنسان ..
 -س ّبحوا الرمحان َ

لكن أيض ًا ،هذا اب ُن داو َد الذي قد جاء بال ُبرشى (أي اخلالص يل وللبرشية).
سفر الرؤيا ّ
أن التسبيح يف السامء متواصل  ...وبفرح .يف السامء ،التسبيح
ُيربنا ُ

أيض ًا ذو ش ّقني :تسبيح للذات اإلهل ّية:
ِ
ِ
س َع َل ٱ ْل َع ْر ِ
َات َمْد ًا َوك ََرا َم ًة َو ُشكْر ًا لِ ْل َجالِ ِ
ٱل ِّي إِ َل
ٱل َي َوان ُ
شَ ْ ،
َ ٩وحين ََم ُت ْعطي ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
س َع َل ٱ ْل َع ْر ِ
ٱلالِ ِ
شَ ،و َي ْس ُجدُ َ
ش َ
ون
ون َش ْيخ ًا ُقدَّ ا َم ْ َ
َأ َبد ْٱلبِدي َنَ ١٠ ،ي ُّر ْٱلَ ْر َب َع ُة َوٱ ْلع ْ ُ
ْت مست ِ
ون َأكَالِي َل ُه ْم َأ َما َم ٱ ْل َع ْر ِ
لِ ْل َح ِّي إِ َل َأ َب ِد ْٱلبِ ِدي َنَ ،و َي ْط َر ُح َ
َح ٌّق
ش َق ِائ ِل َ
نيَ « ١١ :أن َ ُ ْ
َأيا ٱلرب َأ ْن ت َْأ ُخ َذ ٱ َْلجدَ وٱ ْلكَرام َة وٱ ْل ُقدْ رةَِ ،لَن ََّك َأنْت َخ َل ْقت ك َُّل ْٱلَ ْشي ِ
اءَ ،و ِه َي
َ
َ
ْ َ َ َ َ
ُّ َ َّ ُّ
َ
َ
ِ
ِ
بِإِ َرا َدتِ َك كَائنَ ٌة َو ُخل َق ْت» (رؤيا )4؛
وتسبيح لِـام فعله من أجلنا:
ني« :مست ِ
ِ
 ٩وهم ي َتنَّم َ ِ
ِِ
ٱلس ْف َر َو َت ْفت ََح
َح ٌّق َأن َ
ْت َأ ْن ت َْأ ُخ َذ ِّ
يم ًة َجديدَ ًة َقائل َ ُ ْ
ون ت َْرن َ
َ ُ ْ َ َ ُ
ُختُومهِ ،لَن ََّك ُذبِح َت و ْٱش َتي َتنَا هلل بِدَ ِم َك ِمن ك ُِّل َقبِي َل ٍة ولِس ٍ
ان َو َش ْع ٍ
ب َو ُأ َّم ٍة١٠ ،
َُ
ْ
ْ َ َْ
َ َ
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َو َج َع ْل َتنَا ِ ِ
ل َ ِلنَا ُم ُلوك ًا َوك ََهنَ ًةَ ،ف َسن َْم ِل ُك َع َل ْٱلَ ْر ِ
ض» (رؤيا .)5

ما هي عنارص التسبيح يف السامء؟
ٱليوان ِ
ِ
ني َح ْو َل ٱ ْل َع ْر ِ
شَ ،و ُّ
َات ْٱلَ ْر َب َع ِة،
يع ٱ َْل َل ِئك َِة كَانُوا َو ِاق ِف َ
ٱلش ُيوخِ َو ْ َ َ َ
َ ١١و َج ُ
نيِ :
ش َع َل وج ِ
َو َخ ُّروا َأ َما َم ٱ ْل َع ْر ِ
ب َك ُة َوٱ َْل ْجدُ
«آم َ
وه ِه ْم َو َس َجدُ وا هلل َ ١٢ق ِائ ِل َ
ُ ُ
ني! ٱ ْل َ َ
و ِْ
ٱلشك ُْر َوٱ ْلك ََرا َم ُة َوٱ ْل ُقدْ َر ُة َوٱ ْل ُق َّو ُة ِ ِ
ٱلك َْم ُة َو ُّ
ني!» (رؤيا )7
ل َ ِلنَا إِ َل َأ َب ِد ْٱلبِ ِدي َنِ .آم َ
َ
نسيني الكلامت ،من دون أن ي ِ
ِ
ٍ
نس َيني الفحوى؛
ُ
ُ
قرأت من زمن ،كاف ألن ُي َ
التسبيح بفرتة التدريب التي خيضع هلا اجلندي.
كاتب ما قرأتُه
سأحاول التذك َُّر! ُيش ّبه
َ
ُ
ُ
َ
يقولّ ،
استعامل السالح ،ألنّه ال يتط ّلب تدريب ًا أو
أبسط ما يتع ّل ُمه اجلندي هو
إن
حيتاجه اجلندي ليتم ّث َل/
جهد ًا أو ذكا ًء .بينام فرت ُة تدريب اجلندي هي الزمن الذي
ُ
ِ
/ليمتص/ل ُي ِ
لشبكة
ولتصبح جامع ًة
در َك ديناميك ّي َة العمل ّية العسكر ّية،
ليستوعب
َ
َّ
َ
ِ
ِ
ِ
مداركه وأحاسيسه وردود ِ
فعله ،كمنظومة كاملة حول عالقة اجلندي برفيقه اجلندي
وخطط ِ
ِ
َ
تنفيذها ،وبالسالح وكيف ّي ِة
املباش ،وباالسرتاتيج ّية العسكرية
اآلخر ،وبرئيسه َ
استعاملِه ومتى ،وباألوامر.
احلي جيش ًا ،وعنده خ ّطة جليشه هي :س ِّبحوا يف ِّ
يقول الكاتبّ ،
كل األحوال–
إن هللِ ِّ
الرش؛ يف احلزن ،ويف الفرح؛ يف الضيق ويف الفرج؛ يف
يف أوقات اخلري ،ويف أوقات ّ
ِ
ناصعها؛ عندما نشعر بوجوده ،وعندما ال نشعر هبذا الوجود؛ يف
حالك األ ّيام ،ويف
الضعف ويف االنتصار؛ يف الفقر ،ويف ِ
الغنى؛ عندما نشبع ،وعندما نجوع  ...ففي
التسبيح قو ٌة وصالبة ِ
ومنعة (انتهى).
ّ
كانت النسوة يف األجيال املاضية يمألن أجواء ِ
بيوت ّن بالتسابيح .الرجل يف العمل؛
َ

الزوجة يف البيت ،ترنّم وهي تغسل الغسيل يف الطست ،وهي تكوي الثياب بمكواة
الفحم ،وتكنّس البيت باملكنسة الناعمة ،ومتسح األرض ركوع ًا ،وتنرش الغسيل عىل
السطح ،وهي ّ
ُ
وحتيك
تدق حلمة الك ّبة عىل البالطة يوم السبت ،وهي تريت الكلسات
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كنز َة الصوف بالسنارتني وتصلح الثياب بام يلزم ،وهي تفرم البصل والبقدونس،
وتقش البطاطا واجلزر ،وإذا ّ
حل وقت نوم الطفل ،فال َم ٌ
بعث للنوم اهلانِئ كالرتنيم،
ّ
وقد اعتاد سام َعه من ّأول يوم يف حياته ،عىل صدر أ ِّمه يرضع  .والرجال يرنمون
يف العمل واحلقل والتن ُّقل من مكان إىل مكان ،عىل ظهر احلامر أو سري ًا ،بني البيت
وأصواتم فريوز ّية  ...لكنّها بالتأكيد كانت
أصوات ّن
واحلقلة ،أو يف املشاوير .مل تكن
ُ
ُ

حولوا احلياة إىل ملحمة
مالئك ّية .كانوا يمألون الفراغ بأروع ما يف الوجود – التسبيح؛ ّ

مهية دور الرتنيم يف تراث الكنيسة
الرب
ّ
تسبيح .وهكذا عرفوا اهلناء يف ّ
والقوة .وأل ّ
الـمص َلح ،تَعمدُ الكنائس
منذ العهد الرسويل ،ويف كنيسة العهد القديم ،ويف الهوتنا ُ

قسيس خاص «خلدمة الرتنيم واملوسيقا».
حول العامل إىل تعيني ّ

َمن ال ُي َ
قوته والهوتِه وحلنِه!
ؤخذ بروعة الرتنيم يف الليتورجيا البيزنط ّية ،مثالً! يف ّ
األرض عىل املياه»؛ ال جمال للغة االنكسار أمام هول
«اليوم ُع ِّل َق عىل خشبة الذي ع َّل َق
َ
األرض عىل املياه» .وليست الرتانيم الالتين ّية َّ
أقل روع ًة
«اخلشبة»؛ إنّه «الذي ع ّل َق
َ
وتنو ِع أصواهتا ،وقد استمرت يف ترانيم اإلصالح .هل
سم ِّو موسيقاها ُّ
ومهاب ًة يف ُ

يمكن أن نعثر عىل ترنيمة أقوى وأهنض للحرب الروح ّية من رائعة مارتن لوثر «اهلل
وقو ٌة عىل الدوام» ،التي أهلبت القلوب إيامن ًا وبأس ًا! لقد ُو ِّفقنا بأكثر من نظم
ملج ٌا لنا ّ
هلا يف اللغة العرب ّية ،واحدة ألسعد الرايس ،وثانية لناصيف اليازجي ،وأكثر من نظم

من الكنيسة اإلنجيل ّية يف مرص.
لك َ
الـم َ
نال،
أو هل أمىض وقع ًا يف القلوب والنفوس من كنيسة ترنّم
ُ
«املسيح ُ
ِ
العرش تعاىل ،سائد ًا َّ
كل العباد  « ...بلحنها ّ
األخاذ َ !Lauda Sionمن
لِ ُذرى
يسمع الكنيس َة ترنّمها ،سيكتشف أهنا ،بكلامهتا وإيقاعها ،تسمو بقل وب العابدين
ٍ
عشاء أطهرا».
ويتذوقون « ُبلغ ًة من
والسامعني إىل سامء الساموات،
ّ
من السهل الرتنيم إلهلنا يف األوقات املوآتية؛ ومن السهل التسبيح له يف أوقات

18

دراسات ومقاالت

العافية ،وأوقات األخبار الط ّي َبة؛ لكن ،ماذا عن األوقات التي نشعر ّ
أن صلواتنا مل
أن اهللَ عىل العرش يف ِّ
وأن احليا َة ال تُطاق ...؟! يبدو أننا ننسى ّ
ُستجب؟! َّ
كل األحوال.
ت َ
سياد ُة اهللِ ِ
وع ّزتُه ال تتأ ّثران بأوضاعنا؛ ّ
األمر يتع ّلق – ّأوالً وأخري ًا – بمن هو.
ألن
َ
ِ
يتغيا.
وحيث أنّه ال ّ
يتغي ،ال جيوز إليامننا وتع ُّلقنا به أن ّ
أتريدون أن ت ِ
ُنعشوا قلو َبكم ببعض ما جاء يف كلمة اهلل؟
ِ
ِ
ضَ .رن ُِّموا لِ َّلر ِّبَ ،ب ِ
يم ًة َج ِديدَ ةًَ .رن ِِّمي لِ َّلر ِّب َيا ك َُّل األَ ْر ِ
اركُوا
َرن ُِّموا ل َّلر ِّب ت َْرن َ
الش ُع ِ
ي َجِي ِع ُّ
وب
ي األُ َم ِم بِ َم ْج ِد ِهَ ،ب ْ َ
شوا ِم ْن َي ْو ٍم إِ َل َي ْو ٍم بِ َخال َِص ِهَ .حدِّ ُثوا َب ْ َ
ْ
اس َم ُهَ ،ب ِّ ُ
بِ َع َج ِائبِ ِه.
ِ
يم َو َحِيدٌ ِجدّ ًا (مزمور )96؛
الر َّب َعظ ٌ
ألَ َّن َّ
ال ِميدَ َف َأ َ َ
ص ِم ْن َأعْدَ ِائي (2صموئيل)4 :22
ت َّل ُ
الر َّب ْ َ
َأ ْد ُعو َّ
ِ
ِ
ِف ك ُِّل َي ْو ٍم ُأ َب ِ
ارك َ
الر ُّب َو َحِيدٌ ِجدّ ًا،
يم ُه َو َّ
اس َم َك إِ َل الدَّ ْه ِر َواألَ َبدَ .عظ ٌ
ُكَ ،و ُأ َس ِّب ُح ْ
و َليس لِع َظمتِ ِه استِ ْقصاء .دور إِ َل دو ٍر يسبح َأ ْعم َل َك ،وبِج ِ
ْب َ
ون .بِ َجال َِل
َ َ َُ
َ ْ ُ َ ِّ ُ َ
َ ْ َ َ َ ْ َ ٌ ٌَْ
بوت َك ُي ِ ُ
ثِ .ذكْر َك ْثرةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ور َع َج ِائبِ َك َأ ْل ُج .بِ ُق َّوة َم َ ِ
ح ِد َك َو ُأ ُم ِ
ونَ ،وبِ َع َظ َمت َك ُأ َحدِّ ُ
اوف َك َينْط ُق َ
َم ْ ِد َ ْ
َ َ
َ
َّان ور ِحيمَ ،ط ِو ُيل الر ِ ِ
ونَ ،وبِ َعدْ لِ َك ُي َرن ُِّم َ
َصال َِح َك ُي ْبدُ َ
ح ِة.
الر ْ َ
وح َوكَث ُري َّ
ُّ
ونَ .ا َّلر ُّب َحن ٌ َ َ ٌ
ِِ
ي َمدُ َك َيا َر ُّب ك ُُّل َأ ْع َملِ َكَ ،و ُي َب ِ
ارك َ
ُك
الر ُّب َصالِ ٌح لِ ْلك ُِّلَ ،و َم َر ِ ُ
اح ُه َع َل ك ُِّل َأ ْع َملهْ َ .
َّ
اؤ َك (مزمور )145؛
َأت ِْق َي ُ
ِ ٍ
ِ
ِ
ني ِف
ني َو ُم َرت ِِّل َ
تن ِِّم َ
ُم َك ِّل ِم َ
ني َب ْع ُضك ُْم َب ْعض ًا بِ َم َزام َري َوت ََسابِ َ
ان ُروح َّيةُ ،م َ َ
يح َو َأ َغ َّ
ِ
يتحول كال ُمنا (مك ِّلمني) إىل تسبيح
تصوروا ،ما أمجل أن ّ
ُق ُلوبِك ُْم ل َّلر ِّب (أفسس )5؛ ّ
الس ُّبوح ال ُقدّ وس!
– أي تعظيم ّ
الرب ُّ
اليوان ِ
َو َن َظ ْر ُت َو َس ِم ْع ُت َص ْو َت َمال َِئك ٍَة كَثِ ِريي َن َح ْو َل ا ْل َع ْر ِ
َات َو ُّ
الش ُيوخِ ،
ش َو ْ َ َ َ
ت َعظِي ٍم« :مست ِ
ني بِصو ٍ
ٍ
ات ربو ٍ
َان عَدَ دهم ربو ِ
ِِ
َوك َ
َح ٌق ُه َو
ات َو ُأ ُل َ
وف ُأ ُلوفَ ،قائل َ َ ْ
َََ
ُُ ْ َََ
ُ ْ
ف ا َْل ْذبوح َأ ْن ي ْأ ُخ َذ ا ْل ُقدْ ر َة وا ْل ِغنَى و ِْ
ْ
ب َك َة!».
َ
َ َ
رو ُ ُ ُ َ
الَ ُ
الك َْم َة َوا ْل ُق َّو َة َوا ْلك ََرا َم َة َوا َْل ْجدَ َوا ْل َ َ
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ِ ٍ ِ
ض َو َ ْت َت األَ ْر ِ
الس َم ِء َو َع َل األَ ْر ِ
ضَ ،و َما َع َل ا ْل َب ْح ِر ،ك ُُّل َما فِ َيها،
َوك ُُّل َخلي َقة مَّا ِف َّ
ِ
س َع َل ا ْلعر ِ ِ
َس ِم ْعت َُها َق ِائ َل ًة« :لِ ْل َجالِ ِ
الس ْل َط ُ
ان
ب َك ُة َوا ْلك ََرا َم ُة َوا َْل ْجدُ َو ُّ
ش َول ْل َخ ُروف ا ْل َ َ
َْ
إِ َل َأ َب ِد اآلبِ ِدي َن» (رؤيا .)5
ٍ
واآلن ،يا قارئي العزيز ،ماذا عن الرتنيم يف كنائسنا؟ ّ
صدق أقول ،إن الرتنيم
بكل
يف كنائسنا يرتاوح بني التعيس والرائع .املشكلة أنّه ال مرتبة بني هاتني املرتبتني؛ وأنا
هنا ال أتك ّلم عن أصوات «فريوز ّية» – ال نحتاج إىل أصوات فريوز ّية يف الرتنيم ،مع
ّ
لذة االستامع إىل األصوات احللوة كصوت فريوز وغريها .املطلوب ترنيم مالئكي

شخص
(كمثال املالئكة املس ّبحني يف سفر الرؤيا) ،يشرتك فيه – بل يقو ُده – الراعي ،أو
ٌ
موهوب وغيور ،لكن دائ ًام بمشاركة الراعي الف ّعالة .بعض رعاتنا ال يشاركون يف
ِ
عشةَ ،أو
ض .بعض الرعاة ال خيرجون عن مخس ْ
الرتنيم أبدأ  -هذا ال يبني ،بل ُي ّ
ُنعشها وت ِ
عرشين ترنيمة طوال خدمتهم .ملاذا ال تتع ّلم الكنيسة ترانيم جديدة ت ُ
ُرض ُم
مواه َبها؟! طبع ًا غالب ّية رعاتنا يتقدّ مون املرنّمني والرتنيم ،و ُيثريون محاس العابدين
عرفت راعي ًا مل يتمتّع بموهبة الصوت – بحسب قناعته ،لكنّه عقد العز َم عىل
بأدائهم.
ُ
شاب يف الكنيسة جييد العزف عىل البيانو أن يعطيه وقت ًا كل
حماولة جدّ ية .طلب من ٍّ
ليتمرن (الراعي) عىل الرتانيم لليوم التايل  ...بعد بعض الوقت اكتشف هذا
يوم سبت ّ

الصوت القوي واالستعدا َد ليقود الرتنيم يف كنيسته ،إىل أن صار
الراعي أنه يملك
َ
الرتنيم «شغف ًا» يتع ّلق به ويتقنُه ،وصارت العباد ُة يف الكنيسة وقت ًا ممتع ًا للجميع.

قرب الصليب حيث
ونكرر «خ ِّلني َ
يف الرتنيم نتذكّر حم ّب َة اهلل السكيبة عىل الصليبّ ،

بقوة
سال املجرى ،من د ِم الفادي احلبيب دا ُء نفيس يربا»؛ هبذه الكلامت نتحدّ ى املوت ّ
أصوات اإلنجيليني
الصليب ونحن نسري حاملني النعش إىل املثوى األخري ،تصدح
ُ
ِ
وغري اإلنجيليني بإيقونة الرتنيم اإلنجييل ،مؤ ِّكدَ ًة أمام هول الساعة« :يف الصليب يف

الصليب راحتي بل فخري ،يف حيايت وكذا بعدَ دفن القرب» (هذه الرتنيمة ُش ِّوهت يف
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النسخة اجلديدة من كتاب الرتانيم الروح ّية للكنائس اإلنجيل ّية) .يف الكنيسة نجدِّ ُد
ِ
نور النهار  ...نلتقي
إيامنَنا الراسخ يف هناية خدمة الوداع« ،يل مقا ٌم ٌ
هبيج سنا جمده فاق َ
ِ
ِ
املجيد احلبيب »...
عرش
عن قريب حول
يف تسعينات القرن املايض وصلتنا جمموعات من الرتانيم الرائعة من الكنيسة
املرص ّية ،وأحدثت هنض ًة بني شبيبتنا؛ لكن بعض هذه كانت كئيب ًة جدّ ًا وال تليق بتعليم
ِ
أقرب إىل النواح منها إىل الرتنيم ،مثل ترنيمة «يا س ّيدي
والهوتا،
الكنيسة اإلنجيل ّية
َ

مر رهيب .»...
موت صليب العار  »...وترنيمة «ألجلكم
ُ
كم كان قاسي ًا ُ
رشبت َ
كأس ٍّ
يف قراءتنا لكلامت هاتني الرتنيمتني نظن أننا أمام ندّ ٍ
ّ
وكأن بعد
ابات فوق رأس ميت،
ّ

ظهر اجلمعة كان هناي َة مطاف هذا الشاب احللو الوديع الظريف الكريم اجلريئ ...
القوة
ضيعانو شو كان كو ّيس! تتامهى الرتنيمتان يف وصف عذاباته ،وقد َخ َلتا من ّ

والرجاء.

كتاب ترانيمنا ترنيم ٌة عن اآلالم أبعد
لك ّن اهلرطقة جاءتنا من عندنا ،حني دخلت َ
ما تكون عن معنى الصليب ،ومل يعرف ُ
تراث الرتنيم اإلنجييل شبيها هباّ ،إنا ترنيمة
الكئيب
املصلوب ظل ًام يا ُمنى قلبي
 -1أهيا
ْ
ُ
عالق َ
الصليب
فوق
كبِدي َح ّرى وقلبي
ٌ
ْ
أي ٍ
أنت في ْه
حال َ
قرار :واحبيبي واحبيبي ُّ
ِ
شعب تفتدي ْه
املوت كيام حييا
كأس
َ
ٌ
ذقت َ
ِ
ْ
اجلالل
رب
-2
شجر الزيتون حينُو باكي ًا َّ
ُ
القدس حزن ًا وتُل ّبيها ِ
اجل ْ
بال
وتنوح
ُ
ُ
أي ٍ
ِ
القلب احلزي ْن
حلن من َشجا
 -3يا حبيبي ُّ
املؤمنني
الروح عزا ًء و ُي َس ّل
يمنح
ْ
َ
ُ
كل ٍ
 -4يا حبيبي ُّ
فاض من غايل الكال ْم
قول
َ
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ال َ
الدهر شكر ًا لك يا فادي األنا ْم
يفيك
َ
أتعس من هذه الرتنيمة!! وأنا أسأل :ملاذا
هل عرفت الكنيسة اإلنجيل ّية يف تراثها َ
رات َح َّرى َ :شديدَ ُة ال َّل ْو َع ِة؛
(ز َف ٌ
حرى يف لغتناَ :
حرى وقلبي عالق؟ معنى كلمة ّ
كبدي ّ

حارة،؛ زفرة َح َّرى :شديدة احلزن،؛ كبد َح َّرىَ :ع ْط َشى أو مفجوعة
دموع َح َّرىّ :
ِ
يمنحنيه الصليب؟
حزينة) .ملاذا أكون ملتاع ًا ومفجوع ًا وحزين ًا؟ هل هذا ما
ُ
وجبالا؟! تقول كلم ُة اهلل
القدس
شجر الزيتون باكية؛ وملاذا تنوح
ثم ،ملاذا حتنو
ُ
ُ
ّ

ّ
إن اجلبال واآلكام واألشجار واألهنار واملالئكة والشمس والقمر وكواكب النور

وسامء الساموات والتنانني واللجج والنار والربد والثلج والضباب والريح العاصفة

والوحوش والبهائم وملوك األرض والشعوب والرؤساء والقضاة واألحداث
الرب (مزمور  ،)148فلامذا
مدعو ٌة لتسبيح
والعذارى والشيوخ مع الش ّبان ك َّلها
ّ
ّ

النوح والبكاء .إن ُدعينا للنوح والبكاء ،فعىل خطايانا وتعدّ ياتنا ،فتقودنا دمو ُعنا إىل

التوبة.

ثم ،ملاذا التساؤل والتفتيش عن اللحن (عدد  )3الذي سيمنح روحي العزاء
َّ
ويس ِّلني؟! هل اللحن هو الذي يمنح العزاء ،أم الصليب بحدِّ ذاته منبع العزاء!!

ُ
خيال يل ّ
أن ناظم هذه الرتنيمة مل يقرأ اإلنجيل ورسائل بولس .ر ّبام كانت كلم ُة
الصليب عند اهلالكني جهال ًة وعثرة و...نَوح ًا وبكا ًء؛ لكن عندنا ،نحن املخ َّلصني،
وأحزن يف ٍ
قو ُة اهلل وحكم ُة اهلل َّ
َ
وقت
وأتلو َع
واتفج َع
أكتئب
جل جال ُله .أنّى يل أن
َّ
ّ
َ
ّ
تقول يل كلم ُة اهلل «حاشا يل أن أفتخر ّإل بصليب ر ّبنا يسوع املسيح»!
سيف اهلل يف قلبي ويف يدي يف
قو ٌة ورجاء ،هو
ُ
الصليب ليس كآب ًة ونَوح ًا؛ الصليب ّ
طريق االنتصار حتى عىل املوت
مواجهة اخلط ّية والتجربة والضعف واملوت .املسيح ّية ُ
لقو ِة اهلل للخالص.
 ...بسبب الصليب؛ فلنس ّبح ّ
قص َة حقيق ّية وقعت يف كوريا يف أربعينات القرن العرشين
يف اخلتام سأروي لكم ّ
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ت ِ
قو َة الرتنيم يف حياة أوالد اهلل يف املسيح:
ُظهر ّ

القبض عليهم هو الرمي
أسلوب الشيوعيني يف قتل القساوسة الذين ُيلقون
كان
َ
ُ
وو ِضع فيها القسيس
املراتُ ،حفرت حفر ٌة كبريةُ ،
بالرصاص .لكن ،يف إحدى ّ
ٍ
لسنوات
وزوجتُه وأوال ُدهُ .ط ِلب إىل القسيس أن يعرتف بأنَّه قام «بتضليل الناس
كثرية بتعليمهم الكتاب املقدّ س»  ...إن رفض ستُد َفن األرس ُة بكاملها حتت الرتاب
قلب الوالد
هزت
ُ
أحياء .رصخ أطفا ُله :بابا ،كرمالنا قول نعم!»ّ .
كلامت األطفال َ

القسيس ،وبدأ يستسلم و «يعرتف»؛ لكن ،قبل أن ُيكمل الكالم ،وكزته زوجتُه،
صوتا« :بابا ،قول ّ
كل!».
وأ ْع َل ْت
َ
ٍ
ّ
سنتعشى مع
وبصوت رقيق خاطبتهم« :اليوم ،يا أح ّبائي،
التفتت إىل أطفاهلا،
ورب األرباب»؛ وبدأت ترنّم ...
ملك امللوك ّ
ِ
الدموع
واطن ال َب ِه َّي ْة ما ورا وادي
الـم
ْ
يف َ
ِ
يسوع
النفس ال َع ِل َّي ْة إذ رشاها يل
راح ُة
ْ
ِ
ٍ
ُ
املالئكة األطهار ...
كجوقة من
الرتنيم معها
وأطفالا
زوجها
تابع ُ
َ
قد أعَدَّ يل مكان ًا أبد ّي ًا يف ال َعال ْء
حيثام ألقى أمان ًا ورسور ًا وصفا ْء

صوت
باجلرافات وهم يرنمون العدد األخري قبل أن خيفت
ُ
اهنالت عليهم األتربة ّ
ثم الوالدَ ين ...
األطفال ّأوالً َّ
ليس يف ِ
دار السال ْم من ك ٍ
ُروب أو عنا ْء
ِ
األصفيا ْء
الـمقا ْم جلمي ِع
خري ُ
ّإنا ُ
يتفرجون عىل هذه الواقعة  ...تقريب ًا ك ُّلهم تأ ّثروا بشهادة إيامن هذه
وقف كثريون ّ
العائلة وأصبحوا مسيحيني.
ليسوع املسيح...
املجدُ
َ
كل ٍ
يف ِّ
حني س ِّبحوا َمن قد فدى اإلنسان.
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تأمالت ميالية
ّ
في زمن الكورونا

القس جورج جربا القبطي

منذ منتصف شهر آذار  2020وعاملنا الواسع واخلاص يعيش أزمة جائحة
كورونا ،التي أ ّدت إىل الكثري من التغيريات يف حياة الناس يف ّ
غيت يف
كل مكانّ .
عاداتنا االجتامعية وأسلوب حياتنا اليومية ،قلبت طريقة تفاعلنا مع الوضع العام
خصوصا يف مناسبات كنّا ننتظرها لتجمعنا بأحبائنا كاألعراس
وأبعدتنا عن أحبائنا،
ً
واألعياد واملناسبات السعيدة ،أو جتربنا عىل عدم اللقاء لتعزية بعضنا البعض حني

فقدان قريب أو حبيب ،فأصبح اللقاء افرتاض ًيا ،والصالة افرتاضية ،والسالم عن
بعد ،والعزاء باإليامء ،والفرح مغ ّطى بكاممة ،واملحبة بالتباعد اجلسدي خو ًفا عىل من
نحب من املرض .أصبح العامل االفرتايض عرب وسائل التواصل االجتامعي تنقل لنا

وجوها وأسامء كثرية رحلت عن هذه الدينا بسبب الفايروس واملرض ،ممّا جعل
يوم ًيا
ً
احلياة تبدو للوهلة األوىل ّ
هشة وضعيفة ،غري قادرة عىل مصارعة فايروس ال ُيرى

بالعني املجردة ،وال تعرف كيف يأيت ويصيب ويؤذي و ُيربك احلياة قبل أن يغادر،

تاركًا ما ُيرتك خلفه من أثر وأمل وحزن وضعف...

ّ
خصوصا يف البدايات ،أصبح ا ُملصاب بالفايروس
الضخ اإلعالمي،
ومن كثرة
ً

وقفت ضدّ ه معلام
يشعر باخلزي والعار ،وكأنه ارتكب ُجر ًما أو اقرتف رذيلة ،وهو ما
ُ
وواع ًظا عندما أصيبت أوىل العائالت بالفايروس يف منطقة خدمتي يف األرشفية/

موج ًها الناس إىل الصالة من أجل شفاء املصابني ً
بدل من تداول أخبارهم
عمنّ ،
ّ

وكأهنم أشخاص خطريين عىل حياة الناس وأخالقهم.
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ال ّ
شك أن اإلصابة بالفايروس ليست سهلة ،فعندما ّقررت كتابة تأماليت امليالدية
يف زمن الكورونا ،مل أكن بعدُ مصا ًبا باملرض ،غري ّ
أن اإلصابة واحلجر الصحي مع

عوارض بسيطة جعالين أفكّر أعمق يف أولئك الذين أصيبوا ،ومل يكن لدهيم املناعة
الكافية للمقاومة ،أو املال الكايف لرشاء الفيتامينات والعالجات والطعام الصحي

أيضا
الواجب تناوله لزيادة املناعة ضدّ الفايروس والعدوى .كام وجعالين أفكّر ً
ً
متأمل يف هشاشة احلياة التي نحياها ،حيث تساقط كثري من الناس «األقوياء» أمام
الفايروس ،ووجدت ّ
أن هنالك الكثري من النِعم املوجودة يف حياتنا اليومية والتي

نتعامل معها عىل أساس أهنا «مضمونة» و»طبيعية» ،وفجأة نجد أننا ال نستطيع ضامنة
احلرية أو احلركة أو التواصل أو العالقات اإلنسانية احلميمة .وأمام هذه اهلشاشة
تع ّلمت التواضع الذي هو أساس إيامين ورضورة إنسانية .التواضع حتت يد اهلل القدير

ً
وأيضا التواضع للتفكري يف حاجات
متنازل عن عرش القوة،
طل ًبا لرأفته ورمحته
ً

اآلخرين من حولنا ،أولئك الذين توقفت أشغاهلم ،أو ضعفت مصادر رزقهم ،أو
ضاقت هبم الدنيا بسبب اجلائحة واإلغالقات واخلوف وترسيح العاملني...
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أيضا الربكات اإلهلية ،وأصبح هناك كثريون
ومع ازدياد االحتياجات ،ازدادت ً

بعضا من احتياجات
من القادرين الذين يشعرون برضورة إرسال مساعدات لسدّ ً
الناس .فام خلقته كورونا من «جفى» اجتامعي وتباعد جسدي وحماولة محاية النفس

أيضا إىل «نعمة» حيث أصبح تواصل الناس من خالل أعامل الرمحة
حتول ً
من املرضّ ،
وأيضا من
واالهتامم واملحبة من خالل التواصل عرب وسائل التواصل واهلواتف،
ً
خالل االهتامم بحاجة الناس األكثر ضع ًفا يف املجتمع والكنيسة.

ويف زمن امليالد ،نفتكر يف أمهية الرجوع إىل بساطة احلياة ،وبساطة املذود والعائلة

املقدّ سة .الكورونا أرجعت العائلة إىل اللقاء م ًعا أكثر ،وأصبح احلظر اللييل يف بعض

املدن والبلدات دعوة إىل اللقاء بني أفراد العائلة والتقارب بني األجيال املختلفة،

بعدما كان يقيض الناس أوقاهتم مع األصدقاء أو اجلريان .غري أنه ال ختلو هذه املرحلة
من نتائج سيئة ،حيث أشارت الدراسات ّ
أن العنف املنزيل ازداد حول العامل ،ومنه
البالد العربية لسبب الضغوط النفسية الواقعة عىل العائلة بسبب التع ّطل عن العمل،
خصوصا مع فرتات احلظر األوىل للجائحة (آذار
والتواجد لفرتات طويلة يف البيت
ً

– أيار .)2020

أيضا إىل تعطيل الكثري من اخلطط والتخطيط حلياتنا ،فكم من
أ ّدت اجلائحة ً

تأجل ،ومناسبة اخترصت عىل بعض احلضور بعد عدة
رحلة سفر ألغيت ،واحتفال ّ
تأجيالت بسبب الفايروس؛ األعراس أصبحت خمترصة عىل العروسني واألهل من
الدرجة األوىل ،واجلنازات أضحت مناسبة عائلية بحتة ،بعدما كانت من أهم واجبات

االنسان العريب هو مشاركة العزاء واحلضور الشخيص .وأصبحت الصلوات تقترص
يرصون عىل حضور بيت الرب شخص ًيا بدل متابعتها
عىل أولئك «الشجعان» الذين ّ

افرتاض ًيا ،وغريها الكثري من التجمعات واملناسبات التي نُصيل أن تعود إىل سابق

عهدها.
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ويف زمن الكورونا تقاب ْل ُت مع كثريين كانت هلم مواقف خمتلفة من اجلائحة واللقاح

املتوقع هلا .البعض يضعها يف إطار املؤامرة الكونية ضد البرشية واستغالهلا ألهداف

سياسية واقتصادية ،وآخرون يضعوهنا كمقدمة حلرب جرثومية مدمرة (بدون دماء)

قادمة عىل العامل ،س ُيحدّ د الرابح فيها مكانته يف العامل .والبعض غري مقتنع بوجود
أصل ،وجيد ّ
الفايروس ً
أن كل الكالم هو جمرد ختويف ،لذا مل يلتزم هؤالء جد ًيا
بإجراءات السالمة العامة ،معتمدين عىل «إيامهنم» بحامية الرب.

مل أعارض إيامن أحد يو ًما ،وأثق بالرب ومحايته ثقة ُمطلقة ،لكن أمل نسمع الرب

يسوع املسيح حني أجاب إبليس الذي أخذه عىل جناح اهليكل طال ًبا من الرب أن

يرمي نفسه ألنه مكتوب « ُيرسل مالئكته ليحملونك لكي تصدم بحجر رجلك».
فأجابه الرب ً
الرب إهلك».
جترب ّ
قائل« :ال ّ
هذا غري الذين خيافون من اللقاح الذي خرجت األقاويل والتحليالت بأنه جيري

التحضري لزرع رشحية يف جسم املتلقي للعالج ،هبدف التحكم بالبرش ،وربطها بعالمة

الوحش  ،666وما ينتج عن ذلك من خماطر «روحية» ونفسية عىل خضوع اإلنسان
ّ
وكأن النظام العاملي حيتاج إىل رشحية مزروعة يف جلودنا للتحكم بنا! فكم من
للرش.

رشحية نحمل يف جيوبنا وبني أيدينا وعىل هواتفنا ،تتحكّم بنا وبكل تفاصيل حياتنا،
عيل هو :ما هو موقفي من طاعة الرش
دائم ُي ّ
منذ سنوات طويلة .السؤال الذي كان ً
لح ّ

صحت نظرية املؤامرة تلك؟
واللحاحة به واخلضوع له ،إن ّ

مر
لقد غطت اجلائحة مدة تقارب الشهور العرشة مع كتابة هذه األسطر ،وبالتايل ّ
علينا كمؤمنني وككنيسة عيد القيامة املجيدة يف شهر نيسان  ،2020واآلن نحتفل

أمرا إيامن ًيا أساس ًيا.
بامليالد  ،2020ويف هاتني املناسبتني اللتني نع ّيد فيهام علينا أن نتذكّر ً

يف عيد القيامة كان تأميل للكنيسة هو« :إن كنا ال نستطيع أن نحرض إىل بيت الرب

بسبب الظروف واالقفال واخلوف ،إن كنا نختبئ خلف األبواب املغلقة خو ًفا من
27

الوباء واملرض وما حيمله من موت وأمل .لنتذكّر ّ
أيضا كانوا خمتبئني خلف
أن التالميذ ً
األبواب املغ ّلقة خائفني (مع أن السبب خمتلف) من اليهود وما يمكن أن حيمله ذلك

أيضا .ولكن يسوع جاء من خلف األبواب خمرت ًقا هلا ليعطي تالميذه
من موت وأمل ً

«سال ًما لكم».

فعلينا انتظار الرب احلي القائم من بني األموات ليعطينا سال ًما وسط اخلوف.

عمنوئيل ،اهلل معنا .هذا هو الوعد لنا يف هذا املوسم :يدعى
ويف عيد امليالد نتأ ّمل يف ّ
عامنوئيل أي اهلل معنا ولن يرتكنا ،ويدعى اسمه يسوع ألنه خي ّلص ،وهو صاحب
السلطان والرياسة.

فلنضع ثقتنا فيه يف ّ
كل الظروف ،ويكون لسان حالنا «وإن فقدنا الكثري يف هذا

العام من أمور اعتدناها ،فال نفقد يسوع يف حياتنا ،ألنه يف والدته يريد أن يملك يف
قلبك وقلبي .نعطي له املجد والسجود إىل األبد .آمني
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السقوط واخلطيئة األصلية
يف العهد القديم

السقوط والخطيئة األصلية
في العهد القديم

القس د .هادي غنطوس

بعد أن ألقينا يف احللقة السابقة نظرة عىل موضوع اخلليقة يف العهد القديم ننتقل يف
هذه احللقة لنتعامل مع موضوع يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بموضوع اخلليقة ،عىل األقل يف

تسلسل النصوص يف العهد القديم ،وهو موضوع السقوط واخلطيئة األصلية .وسنرى

يف هذه احللقة أن هذا املوضوع كام يقدمه العهد القديم بأمانة ،وليس كام اعتدنا أن

نفهمه بطريقة لطاملا عانت وال زالت تعاين ،كام هو احلال مع موضوع اخلليقة ،من
سوء فهم كبري لدى املؤمنني وغري املؤمنني عىل السواء ،وقادت إىل نتائج كارثية عىل
خمتلف املستويات.

قصة سقوط أم ماذا؟

 .1القراءة التقليدية لتكوين 3

تتلخص قصة السقوط املوجودة يف تكوين  ،3كام اعتدنا أن نعرفها ،بأن الشيطان

يأيت إىل حواء بصورة حية ويغرهيا لتأكل من الشجرة املحرمة املوجودة يف وسط اجلنة،

شجرة معرفة اخلري والرش .فتسقط حواء يف التجربة ،وتأكل من الشجرة ،وتعطي
آدم ،الذي يسقط يف التجربة هو أيض ًا ويأكل بدوره من الثمرة املحرمة .وهنا يكتشف
االثنان أهنام عريانان فيخجالن ويصنعان ألنفسهام ثياب ًا من أوراق التني ،ومن ثم

الوطنية يف منيارة ،دكتور متخصص يف
اإلنجيلية
والروحية ،راعي الكنيسة
الكنسية
أمني رس جلنة الشؤون
ّ
ّ
ّ
ّ
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خيتبئان عندما يأيت الرب للبحث عنهام يف اجلنة .وعندما يكتشف اهلل ما حصل ،يقوم
آدم بلوم املرأة ،التي تقوم بدورها بلوم احلية .وهنا يعلن اهلل عقابه املرعب عليهم مجيع ًا
وعىل نسلهم من بعدهم ،ويطرد اإلنسان من اجلنة ،وينقله حلياة مليئة باألمل واملعاناة

عىل األرض خارج اجلنة ،التي حيرسها الكروبيم وهليب سيف متقلب؛ األمر الذي ال
زال اجلنس البرشي وكل اخلليقة معه تدفع ثمنه منذ ذلك احلني .ولكن النص يتضمن
أيض ًا إشارة إىل الفداء املنتظر بيسوع املسيح من خالل إعالن اهلل للرصاع بني نسل
احلية (الشيطان) ونسل املرأة (يسوع املسيح) الذي يسحق رأسها.

تلك القراءة التقليدية لتكوين  3شكلت األساس الذي فهمنا عىل أساسه اخلطيئة

األصلية كعصيان أبوينا األولني لوصية اهلل؛ األمر الذي قاد لطردمها من الوضع املثايل

الذي خلقهام اهلل فيه ،وجلب عليهام ،وعىل نسلهام من بعدمها ،كام عىل كل اخلليقة،
األمل واملعاناة وأدخل املوت إىل واقع احلياة .وقد ورثنا نحن عنهام خطيئتهام األصلية

كام العقاب اإلهلي بسببها .وقد قادت تلك القراءة التقليدية لتكوين  3إىل نتائج خمتلفة
عىل عدة صعد ،من بينها سبيل املثال ال احلرص:
أ	.

فتلك القراءة التقليدية كانت األساس الذي فهمنا عىل أساسه عمل يسوع

املسيح الفدائي يف الصليب والقيامة ،كسحق لرأس الشيطان ،وعودة إىل حالة املصاحلة
مع اهلل والتمتع باحلياة معه .ومما ال شك فيه أهنا لعبت دور ًا يف الالهوت البوليس (رو

21-12 :5؛  1كو  ،)50-45 ،28-12 :15ومن بعده األوغسطيني ،والالهوت

املسيحي بشكل عام.

ب 	.كام أن تلك القراءة التقليدية لعبت دور ًا أساسي ًا يف فهمنا لصورة اهلل ولعالقتنا
ٍ
وقاس وأبعد ما يكون عن العدالة يعاقب
به ،كإله عادل بالنسبة للبعض ،وإله مرعب
اخلليقة بأرسها بسبب خطيئة شخصني بالنسبة آلخرين.

ج 	.وقد قادت تلك الصورة هلل وللعالقة معه إىل مواقف خمتلفة من اهلل واإليامن،
31

بني خضوع وبحث وحنني إىل زمن مىض باملسبة للبعض ،ورفض وسخرية وابتعاد

كامل عن اهلل واإليامن بالنسبة آلخرين.

د 	.كام لعبت تلك القراءة التقليدية دور ًا هام ًا يف املوقف من املرأة والنظرة الدونية

هلا كمسؤولة أوىل عن اإلغواء والسقوط.

لكن تلك القراءة التقليدية لتكوين  3هي ،كام سنرى أدناه ،قراءة تعاين من الكثري

من املشكالت ،وتفشل يف فهم الرسالة احلقيقية للنص ،وتقود بالتايل لنتائج خاطئة
يف فهمنا هلل ،ليسوع املسيح وعمله اخلاليص ،لإلنسان ،للخليقة ،وللحياة ،ولألمل،

وللموت ،ولعالقتنا بكل ذلك.

ٍ
حتد للقراءة التقليدية لتكوين 3
.2

إن هذه القراءة التقليدية للنص املوجود يف تك  3هي ،كام هو احلال مع النص

املوجود يف تك  ،2—1قراءة بالتعريف وباملبدأ خاطئة ألهنا تنطلق من قراءة وفهم
مغلوطني للكتاب املقدس ككل من جهة ،وتعاين من العديد من نقاط الضعف يف
قراءة القصة املوجودة يف تك  ،3موضوع البحث ،بشكل خاص ،من جهة ثانية.
أ	.

حتديات مرتبطة بطبيعة الكتاب املقدس

من املهم يف البداية أن نتذكر هنا ما كنا قد ذكرناه يف احللقات السابقة بأن الكتاب
املقدس ،بعهديه ،هو أساس ًا وقبل كل يشء آخر كتاب الهوت ،وليس كتاب علم

أحياء أو تاريخ أو جغرافية ،عىل الرغم من احتوائه عىل عنارص من ذلك كله .لكن
الكتاب املقدس ،هو قبل كل يشء آخر ،كتاب الهوت يسجل شهادات املؤمنني
الختباراهتم هلل يف أزمنة وأمكنة وظروف خمتلفة ،وأي تعامل حريف معه هو أبعد ما

يكون عن طبيعة هذا الكتاب ،الذي وإن كان موحى به من اهلل ،إال أنه ليس كلمة اهلل
املنزلة ،ولكنه شاهد وشهادة أمينة لكلمة اهلل احلية املنزلة ،يسوع املسيح ،والختبار

32

درس كتاب

ِ
املؤمنني هلا وإلهلهم وحلياهتم ولعالقتهم معه يف ِ
وأمكنة وظروف خمتلفة .وأسفار
أزمنة

الكتاب املقدس بشكلها احلايل مل تنزل من السامء ،ولكنها النتيجة النهائية لرحلة طويلة

من الكتابة والتأليف والتطور عىل مراحل خمتلفة وبام يتناسب وتغري اخللفية التارخيية
والالهوتية واألدبية التي كتبت فيها بتغري وتبدل اختبارات املؤمنني هلل واختالف
الهوهتم وشخصياهتم وظروفهم التي عاشوا وكتبوا فيها وألجلها.

وبالتايل ،فال جيوز لنا أن نقرأ أي نص يف الكتاب املقدس بطريقة حرفية بمعزل عن

تلك اخللفية وعن السياق الذي كتب فيه .كام ال جيوز لنا أن نضع الكتاب املقدس يف
رصاع يتناقض وطبيعته مع العلم والدراسات العلمية والتارخيية واألدبية .كام ال جيوز

لنا أن نفرض عىل الكتاب املقدس الهوتنا وتقاليدنا ،بل علينا ،عىل العكس من ذلك،
أن نسمح للكتاب املقدس أن يتحدى ذلك الالهوت وتلك التقاليد.
ب 	.حتديات مرتبطة بالنص املوجود يف تكوين 3

تواجه القراءة التقليدية لتكوين  3حتديات خمتلفة جتعل من تلك القراءة والتمسك
هبا أمر ًا يعاين من الكثري من املشكالت ويقود إىل الفشل يف فهم الرسالة العميقة جد ًا
للنص .ومن أهم تلك التحديات.
	.i

إذا كانت قصتا اخللق املوجودتني يف تكوين  2—1مها قصتان رمزيتان ال

هتدفان إلعالن كيفية حصول اخللق ،ولكن إلعالن أن اهلل هو اخلالق ،بغض النظر

عن آلية اخللق؛ وإذا كان آدم وحواء ليسا شخصيتني حرفيتني كرجل وإمرأة ولكنهام

كل إنسان هو يف احلقيقة وبنفس الوقت عبارة عن آدم (تراب//جسد) وحواء (حياة
ونفس وفكر)؛ فكيف نستطيع أن نقرأ قصة السقوط ،والتي هي االستمرارية الطبيعية

لقصة اخللق الثانية (تك  ،)25-4 :2بطريقة حرفية؟ وما هي الرسالة التي تعلنها

تلك القصة حول طبيعتنا البرشية وحول عالقتنا باهلل كبرش ،كل واحد منا هو آدم

وحواء بنفس الوقت؟
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 	.iiتتضمن القراءة التقليدية لتكوين  3إضافات كثرية عىل النص حتولت إىل
جزء أسايس من فهم القصة ،رغم عدم وجودها أساس ًا يف القصة .ومن أهم تلك
اإلضافات أن احلية هي الشيطان ،وأن آدم وحواء كانوا خالدين قبل السقوط وفقدوا

تلك امليزة ومن بعدهم كل اجلنس البرشي نتيجة للسقوط ،وأن املوت بحد ذاته مل
يكن له وجود من أساسه يف حياة اخلليقة بأرسها ،وليس فقط اإلنسان ،قبل السقوط
ومل يدخل إىل حياة اخلليقة إال بعد اخلطيئة األصلية ،وأن آدم وحواء كانوا «كاملني»

ويتمتعون بحالة رشاكة وبركة مع اهلل حتى سقوطهم.

 	.iiiفكرة وجود فرتة مل يكن فيها وجود للموت يف العامل ال تتفق مع االكتشافات

والدراسات األثرية والعلمية ،التي تثبت أن التغري واهلرم واملوت ،كام النمو وإعادة
اإلنتاج ،كانت كلها ومنذ البداية جزء ًا أساسي ًا من طبيعة الكون.
 	.ivتظهر الدراسات التارخيية أن مفهوم شجرة احلياة كان مفهوم هام لدى

خمتلف شعوب منطقة الرشق األوسط ،والتي كانت بمجملها تؤمن بوجود شجرة
حياة وخلود تشكل حل ًام وأمنية لكل إنسان ،وخاصة امللوك .وتتضمن الصور أدناه

نامذج خمتلفة لشجرة احلياة يف الرشق األدنى القديم (الصورة ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
 .)9 ،8كام تظهر األبحاث التارخيية وجود العديد من القصص التي تتضمن بحث ًا عن

احلكمة واخللود ،ومها األمران اللذان متثلهام الشجرتان يف وسط اجلنة ،شجرة معرفة
اخلري والرش (احلكمة) وشجرة احلياة (اخللود) .وذلك ليس غريب ًا ألن هذين األمرين

مها األمران الرئيسيان اللذان كان يصبو إليهام اإلنسان وكان البحث عنهام ،وال زال،
أمر ًا مشرتك ًا لدى خمتلف الشعوب ألهنام الشيئني اللذين ينقصان اإلنسان لكل يتحول

إىل إله .وهذا هو ما تعلنه القصة حيث تقول احلية للمرأة أهنام عندما يأكالن من شجرة
معرفة اخلري والرش سيصريان كـ «اهلل» (تك  .)5 :3ودعونا نشري هنا إىل بعض األمثلة
اهلامة ملثل هكذا قصص يف الرشق األدنى القديم.
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 	.aيف احلضارة الرافدينية السومرية ،تزرع اإلهلة نينتو (سيدة احلياة) جنة تتضمن

 8أنواع من األعشاب ،التي متنع أي أحد من أن يأكل منها .لكن زوجها ،اإلله إنكي،
يقتحم اجلنة ويأكل من األعشاب .نتيجة لذلك ،تلعنه نينتو باملوت .ولكنها تندم
الحق ًا ،وتقرر شفاءه ،فتخلق  8آهلة لتقوم بشفاء أجزاء حمددة من جسمه .وهكذا،
ختلق اإلهلة نينتي (إهلة الضلع) لكي تشفي ضلعه .وإذا أدركنا أنه ال يمكن التمييز

بني اسم نينتو واسم نينتي باللغة السومرية ،يصبح من الواضح لنا ملاذا حواء (معطية
احلياة) هي ،يف نفس الوقت ،مأخوذة من ضلع آدم.

 	.bقصة آدابا أو ما يعرف بقصة السقوط الرافدينية :حيث كان آدابا ،بحسب
األدب السومري ،إنسان ًا حكي ًام ،من أنصاف اآلهلة احلكامء ،ويعترب مشري ًا للملوك،

وهو من جلب فن احلضارة للبرش .وتقول القصة أنه وفيام كان يصطاد يف أحد األيام
وكان البحر هادئ ًا وصافي ًا كوجه املرآة ،هتب فجأة الرياح اجلنوبية وترضب آدابا بعنف

شديد وترميه يف البحر ،حيث يقيض يومه وهو يصارع األمواج .ونتجة لغضبه ،يقوم
آدابا بإلقاء لعنة عىل الرياح اجلنوبية فيتسبب بكرس جناحيها وبالتايل منعها من أن هتب

ثانية .وهنا يقوم إله السامء آنو بدعوة آدابا إليه ليحاسبه عىل فعلته تلك .ولكن وهو
يف الطريق إليه ،يقوم اإلله إيا ،إله احلكمة ،بتحذير آدابا من أن يأكل من الطعام واملياه
التي سيقدمها آنو له .وعند وصوله إىل آنو يقوم اإلهلان متوز وجيزيدا ،حارسا بوابات

قرص آنو ،بالتوسط له أمام آنو ،وإعالم آنو بأن آدابا قد حصل عىل حكمة عظيمة من

إيا ،وال ينقصه سوى اخللود ليصبح «مثل اآلهلة» .وهنا يأمر آنو بتقديم طعام احلياة
ومياه احلياة آلدابا ،كام يقدم له ردا ًء لريتديه وزيت ًا ليمسحه به .فيقوم آدابا بلبس الرداء
ومسح نفسه بالزيت ،لكنه يرفض تناول طعام ومياه احلياة ،استجابة لتحذير إيا له.
فيعيده آنو إىل األرض ،ويبقى البرش غري خالدين.

 	.cقصة جلجامش والبحث عن اخللود :بعد موت صديقه إنكيدو ،يقرر
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جلجامش ،والذي كان ثلثي إله وثلث إنسان ويتمتع بحكمة عظيمة ،القيام برحلة

ليجد أوتنابيشتيم ،الذي منحته اآلهلة اخللود بعد الطوفان العظيم ،وحيصل منه عىل
رس اخللود .وبعد رحلة طويلة وصعبة مليئة باملغامرات واملخاطر ،ينجح جلجامش
يف الوصل إىل إوتنابيشتيم ،لكنه يفشل يف االختبار الذي يطلبه منه؛ األمر الذي يقود
أوتنابيشتيم لرفض منحه رس اخللود وأمره بالعودة إىل مدينة أوروك .لكن ،وفيام هيم
جلجامش باملغادرة ،تقنع زوجة أوتنابيشتيم زوجها بأن خيرب جلجامش عن نبتة

عجائبية جتدد شباب من يأكلها .وينجح جلجامش يف العثور عىل النبتة ويأخذها معه

ملشاركتها مع أهل أرورك .ولكن ،وهو يف طريق عودته ،تقوم حية برسقتها منه يف
إحدى الليايل وتأكلها ،وتقوم عىل الفور بتبديل جلدها .وهكذا يعود جلجامش إىل

أوروك خايل اليدين ،ودون أن ينجح يف الوصول إىل اخللود ،ولكنه سعيد ،ألنه وإن

كان هو سيموت ،لكن اجلنس البرشي سيحيا ويستمر.

 	.dقصة امللك سارغون الذي ال يكتفي بالبحث عن نبتة احلياة ولكنه يبحث
أيض ًا عن نبتة احلكمة ،حيث ينطلق يف رحلة بحث عن نبتة احلكمة ونبتة اخللود،
فينجح يف إجياد األوىل لكنه يفشل يف إجياد الثانية.

 	.eتم العثور عىل ختم يعود إىل حوايل سنة  2,500ق.م ،حيمل صورة إله وإهلة

جيلسان مواجهني لبعضهام البعض ،مع شجرة احلياة بينهام ،وأفاعي تشكل إطار

الصورة.
	.f

صورة شجرة احلياة يف الرشق األدنى القديم ،هي كام يظهر يف الصور أدناه،

ترتبط بشكل كبري باإلهلة التي تنمو منها الشجرة وتفيض منها بركة احلياة عىل عابدهيا
األمينني.

 	.vمن اهلام أن نالحظ هنا وجود اختالط وغموض واضحني بني شجريت احلياة
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ومعرفة اخلري والرش يف القصة املوجودة يف تك  .3—2فبحسب تك  9 :2ينبت اهلل

شجرة احلياة وشجرة معرفة اخلري والرش يف وسط اجلنة .وبحسب تك ،17-16 :2

يسمح اهلل آلدم أن يأكل من كل شجر اجلنة ما عدا شجرة معرفة اخلري والرش دون

أي ذكر لشجرة احلياة .يف حني أن املرأة تعلن يف تك  3 :3أن اهلل مهام من األكل من

الشجرة التي يف وسط اجلنة دون أن حتدد ما إذا كانت شجرة معرفة اخلري والرش أو
شجرة احلياة .يف الوقت الذي تعلن فيه تك  23-22 :3بأن اهلل وعوض ًا عن أن يميت
اإلنسان كام كان من املفروض أن حيصل يقوم بطرده من اجلنة ،وأن سبب ذلك الطرد

هو خوف اهلل من أن يأكل اإلنسان من شجرة احلياة بعد أن أكل من شجرة معرفة اخلري
والرش.

 	.viوال بد لنا من أن نتساءل هنا عن سبب عدم موت اإلنسان بعد أكله ورغم

أكله من شجرة معرفة اخلري والرش رغم إعالن الرب له يف تك  17 :2بأنه سيموت

يف نفس اليوم الذي يأكل فيه من الشجرة؟ فام رس هذا التناقض؟ وملاذا نقبل هنا بأن

نفرس النص ونعترب أنه يشري إىل املوت الروحي أو غريه من التفسريات يف حني نرص
عىل القراءة احلرفية يف األجزاء األخرى منه؟

 	.viiباإلضافة إىل ذلك مل تكن شجرة معرفة اخلري والرش هي الشجرة الوحيدة

اجليدة لألكل والشهية للنظر (تك  ،)6 :3فكل األشجار املوجودة يف اجلنة كانت

«شهية للنظر وجيدة لألكل» ( .)9 :2فام املغري يف شجرة معرفة اخلري والرش؟ أليس
ذلك يف امتالك القدرة عىل التمييز بني اخلري والرش ،والقدرة عىل الفهم واإلدراك،
والتي ،رغم أهنا حمدودة وغري كاملة ،هي ما يميز اإلنسان عن بقية املخلوقات؟

 	.viiiشجرة معرفة اخلري والرش هي بكلامت أخرى شجرة احلكمة ،ألن معرفة

اخلري والرش يف الكتاب املقدس (تث 39 :1؛  2صم 17 :14؛ 35 :19؛  1مل 9 :3؛

إش 16 :7؛ عب  ،)...14 :5كام يف الرشق األدنى القديم ،تشري إىل احلكمة اخلاصة
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باإلدراك والفهم والتمييز التي يتمتع هبا اإلنسان البالغ الناضج .وبالتايل ،فهي ترتبط

بالقدرة عىل اختاذ القرارات املناسبة .ومن اهلام أن ندرك هنا أن انفتاح العينني والقدرة

عىل الرؤية ،والتي تعلن احلية حلواء أهنا ستحصل عليها وهي وآدم عند أكلهام من
الشجرة ( )5 :3ترمز يف اللغة العربية ،كام يف اللغة العربية ،إىل امتالك املعرفة التي
يتمتع هبا الشخص احلكيم .ويف الرشق األدنى القديم ،امتالك تلك احلكمة كان يرتبط
ارتباط ًا وثيق ًا بامللوك ،الذين كان يفرتض هبم أن يكونوا «مثل اآلهلة» .وبالتايل ،فلامذا
يعترب اهلل أن امتالك القدرة عىل متييز اخلري من الرش واختاذ القرارات الصحيحة هو

أمر يسء ويمنعه ويعاقب اإلنسان بسبب امتالكه .فاحلكمة هي يشء يمتلكه امللوك،

فكم باألحرى من هم خملوقون عىل صورة اهلل كشبهه ( )26 :1واملوكلون عىل رعاية
وخدمة خليقة اهلل (28 :1؛ .)15 :2

 	.ixتشري تك  1 :3إىل احلية كإحدى وحوش الربية التي خلقها اهلل؛ األمر الذي

يشري بوضوح إىل أهنا ليست كائنا خارق للطبيعة .ورغم أن ربط احلية بالشيطان هو
ربط قديم يعود إىل حكمة سليامن  .24 :2ولكن تك  3ال يقدم احلية ككائن فوق

الطبيعة أو حتى ككائن رشير .احلية يف النص هي ببساطة إحدى وحوش الربية،

وبالتايل ،جزء ال يتجزأ من خليقة اهلل .ومن اهلام أن نشري هنا إىل أن الدراسات تثبت أن

األفعى كانت يف الرشق األدنى القديم ترتبط باحلياة ،املوت ،الشفاء ،اخللود ،التطري،
واحلكمة.

 	.xبحسب القصة ،اهلل ال يطرد اإلنسان من اجلنة بسبب عدم طاعته ،ولكن ملنعه

من األكل من شجرة احلياة والتمكن من احلياة لألبد ( .)22-24 :3وهنا يربز سؤال
هام جد ًا وهو أنه لو كان اإلنسان يف األساس قد خلق خالد ًا ال يموت ،فام هي احلاجة
خللق شجرة احلياة؟! وبالتايل ،فمنذ البداية ،املوت هو يشء طبيعي يف العامل الذي

خلقه اهلل.
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	.xiال وجود لتعبري «سقوط» يف تك  .3ولكن النظرة التقليدية للقصة كقصة

«سقوط» تأيت من تفسريات الحقة للعهد القديم ،هيودية (ابن سرياخ 24 :25؛ حكمة

سليامن  )...24 :2ومسيحية (رو 21-12 :5؛  1كو .)...49-45 ،22-21 :15
 	.xiiيف النهاية ،تطرح قصة السقوط بصورهتا التقليدية ٍ
ٍ
الهويت حقيقي ال
حتد

يمكن إمهاله ويصعب تربيره أو اهلرب منه .فكل من يرص عىل القراءة التقليدية للنص

عليه أن يفرس ويربر فكرة أن يقوم إله حمب وحكيم بإدانة آدم وحواء ومن بعدمها كل
اجلنس البرشي ملعاناة تشمل حياهتم هذه كام حياهتم األبدية ،لوال التدخل اخلاليص

ليسوع املسيح ،ملجرد عدم إطاعتهم ألمر ال يبدو عىل قدر كبري من األمهية ،والتي هي
فكرة غري منطقية إىل أبعد احلدود تتناقض ومفهومنا عن اهلل وتتحدى إيامننا به .ال بل

فكرة أن يضطر اهلل ألن يتجسد ومن ثم ليضحي بابنه عىل الصليب ليخلص البرشية

من عقاب فرضه هو عليها بسبب كرسها لوصية واحدة هتدف إلبقاء اإلنسان غري
ناضج وغري قادر عىل متييز اخلري من الرش هي فكرة مرعبة عن اهلل ،الذي يبدو كإله غري

ناضج.

 .3ما الذي تدور حوله القصة إذ ًا؟

يتفق الكثري من الباحثني اليوم عىل أن النظرة التقليدية للقصة كقصة «سقوط»،

ورغم تبنيها من قبل بولس الرسول ،يتعارض وأية دراسة جدية للنص املوجود يف تك

 ،3والذي ،كام سنرى أدناه ال يتضمن قصة سقوط ،بل قصة كل إنسان يف رحلته نحو

البلوغ والنضوج.

ونقطة االنطالق يف ذلك ،هي التحرر من التعامل احلريف مع الكتاب املقدس،

والذي كام سبق وأرشنا يتناقض وطبيعة هذا الكتاب .ودعونا نشري هنا إىل أن القراءة

اليهودية كثري ًا ما تعاملت مع القصة يف تكوين  3—2عىل أهنا قصة رمزية تعلن حقائق
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هامة وأساسية ،ال جيب التعامل معها وتفسريها بشكل حريف .بالنسبة للفيلسوف
اليهودي الشهري فيلو ،الفردوس مل يكن يمثل مكان ًا حمدد ًا ،ولكنه يمثل احلكمة.

وبالنسبة للتقليد اليهودي ،القصة املوجودة يف تك  3هي ليست قصة «سقوط» ،حيث
ليس هناك وجود لسقوط أو خلطيئة أصلية ،لكنها بالنسبة لذلك التقليد قصة نضوج
وانتقال من الطفولة إىل البلوغ .بالنسبة لذلك التقليد ،هذه القصة هي قصة انتقال

اإلنسان ،كل إنسان ،من مرحلة الطفولة التي يتمتع فيها بامتياز العيش يف جنة أهله،
إىل مرحلة البلوغ التي خيرس فيها ذلك االمتياز يصبح فيها مسؤوالً عن نفسه وعن
الرصاع مع احلياة بكل ما يتضمنه ذلك من أمل ومعاناة.

الصورة  :2صورة تظهر إله وإهلة جيلسان وبينهام توجد
شجرة احلياة ،يف حني تشكل األفاعي إطار الصورة

الصورة  :1شجرة
احلياة اآلشورية-

البابلية

ويظهر فوقها اإلله
املجنح

الصورة  :3اإلهلة األرض خترج النباتات وتغذي
احليوانات من أغصاهنا
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الصورة  :4صورة متثل

إهلة تقف بني غصني شجر

متسكهام

بيدهيا،

مع

غصني شجر ينموان منها
يف موضع العضو اجلنيس

الصورة  :5شجرة احلياة

تنمو من العضو اجلنيس
للمرأة (اإلهلة) يف إشارة إىل
استمرار احلياة من خالل

الوالدة

الصورة  :6اإلله الشمس

كطفل يف قلب برعم زهرة

لوتس
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الصورة  :7اإلهلة نوت ،واإلهلة إيزيس
واإلهلة حاثور يقمن بضخ سائل يف شجرة
مجيز يرضع منها امللوك وامللكات

الصورة  :8امللك حتتمس الثالث يرضع

من اإلهلة إيزيس التي تأخذ شكل شجرة
مجيز

الصورة  :9صورة متثل شجرة الكون يف

األساطري األيسلندية ،حيث شجرة املعرفة

تربط السامء باألرض بام حتت األرض ،وشجرة
احلياة تربط كل الكائنات احلية ببعضها.
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ومن اهلام أن نشري هنا إىل حقيقة هامة ،وهي أننا يف ضوء فهم آباء الكنيسة للكتاب

املقدس يف القرون اخلمسة األوىل للميالد ،ويف ضوء فهم الالهوتيني األساسيني يف

الكنيسة يف القرون الوسطى كتوما األكويني ،نستطيع أن ندرك بأن الكنيسة مل تكن

ترص وتتمسك بالتعامل احلريف األصويل يف التعامل مع الكتاب املقدس يف تناقض
مع العلم والفكر يف العصور القديمة ويف معظم العصور الوسطى ،عىل ظالميتها ،كام
هو يف زماننا هذا ،الذي ،ورغم التطور الكبري الذي فيه ،ال بل وكرد فعل عىل ذلك
التطور ،يشهد تنامي ًا لتيارات أصولية حرفية يف التعامل مع الكتاب املقدس؛ األمر

الذي يمثل سقوط ًا يف فخ بربرية فكرية يف التعامل مع الكتاب املقدس وفهمه.

ويف ذلك السياق ،الفردوس ،آدم وحواء يف جنة عدن ،والسقوط والطرد من اجلنة
ليست عقائد مسيحية رئيسية ،وملن تكن يوم ًا كذلك ،حيث ال توجد أية إشارة إليها

يف قانون اإليامن النيقاوي القسطنطيني أو أي اعرتاف إيامن كنيس مسكوين آخر .كام
مل تكن اخلطيئة األصلية جزء من اإليامن والالهوت املسيحيني إال بشكل غامض.
وبالنسبة لغالبية الباحثني املسيحيني ،القدماء واملعارصين ،تارخيية قصة اخللق

والسقوط أقل أمهية بكثري من الرسالة الالهوتية والروحية واألخالقية التي تعلنها.

قصص اخلليقة ،جنة عدن ،طرد آدم وحواء ،قتل قايني هلابيل ،نوح والطوفان،

وبرج بابل (تكوين  )11—1هي قصص رمزية ،ال تسجل تاريخ األرض والبرشية،
ولكنها حقيقية جد ًا يف إعالناهتا الالهوتية .وجيب أن نتذكر هنا أن يسوع كثري ًا ما
استخدم يف تعليمه أمثاالً تتضمن قصص ًا «خيالية» مستقاة من واقع احلياة لنقل حقائق
الهوتية وروحية وأخالقية هامة ملستمعيه.

فبالنسبة ألحد أهم آباء الكنيسة ،إيرانيوس ،قصة السقوط مل تكن متثل قصة
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سقوط كل اخلليقة ،ولكن سقوط آدم كان نتيجة لتعديه وعدم طاعته نتيجة لعدم
نضجه .كام أن الفردوس ،بالنسبة إليرانيوس ،مل يكن شيئ ًا فقده اإلنسان يف املايض،

ولكنه عىل العكس من ذلك ،رجا ًء يصبو إليه اإلنسان يف املستقبل ،بام أنه يمثل احلياة

بملئها ،والتي ال يمكن حتقيقها ،بالنسبة إليرانيوس ،إال باالحتاد باملسيح .فالتاريخ
بالنسبة إليرانيوس كان يمثل رحلة من عمل الرعاية والتدبري اإلهليني واللذان يقودان

اخلليقة نحو حتقيق ملء قصد اهلل .وبالتايل ،فاخلليقة هي عبارة عن عملية مستمرة يقود

فيها اهلل خليقته نحو حتقيق ملء قصده .إيرينيوس قرأ القصة كقصة نضوج ،حيث
خيرج اإلنسان من حتت اليد األبوية هلل ،كخطوة رضورية يف سبيل النمو والنضوج
والوصول إىل اإلنسانية احلقيقية .وكام هو احلال مع أي نمو ونضوج ،يرتافق ذلك
اخلروج مع رصاع وأمل (قارن مع جا .)18 :1

إذا ما قرأنا القصة كام هي ،ال كام تعودنا أن نقرأها ،سنرى بأن القصة املوجودة يف

تكوين  3هي ليست قصة سقوط حدث يف بداية الزمن ،ولكنها قصة وصف لواقع
اإلنسان ،كل إنسان يف كل زمان ومكان .القصة املوجودة يف تك  3هي قصة حتاول

أن تفرس واقع اجلنس البرشي الذي يتمتع بالقدرة عىل التمييز والفهم اإلدراك ،ولكنه
يعاين من الكثري من األمل والتعب يف حماولة تأمني عيشه يف حياة حمكوم عليه يف هنايتها
باملوت .ويف قيامها بذلك تأخذ هذه القصة مفهوم التمتع باحلكمة والعجز عن التمتع
باخللود املنشود من امللوك ،كام كان شائع ًا يف الرشق األدنى القديم ،وتعممه عىل
اجلنس البرشي بأرسه.

شجرة معرفة اخلري والرش ،التي يأكل منها آدم وحواء ،أي اإلنسان ،كل إنسان،

ترمز إىل امتالك اإلنسان للحكمة اخلاصة باإلدراك والفهم والتمييز التي يتمتع هبا
اإلنسان البالغ الناضج ،حيث أن معرفة الرش هي يشء أسايس يف تطور اإلنسان
وموجود يف جيناته ،ووحده اإلنسان يتمتع بالقدرة عىل الشعور بالذنب بشكل واعٍ.
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ويف ذلك السياق ،يأيت وصف معاناة اإلنسان يف تأمني خبز يومه ،ومعاناة املرأة يف

اإلنجاب كجزء من حياة اإلنسان البالغ ،الذي خيرج من جنة أهله إىل حقيقة احلياة
بكل ما فيها من مسؤولية ورصاع ومعاناة وأمل وموت.

وبذلك املعنى ،فإن إعالن اهلل آلدم بأنه يوم يأكل من شجرة معرفة اخلري والرش
موت ًا يموت ( )17 :2ال جيب أن يرى كتهديد بالعقاب اإلهلي ،ولكن باألحرى

كإعالن للنتيجة الطبيعية المتالك الوعي واإلدراك وما يرافقه من إدراك حلقيقة
املوت .فمع معرفة اخلري والرش يأيت ليس دخول املوت إىل العامل ،ولكن فهم وإدراك
حلقيقة املوت .بكلامت أخرى ،املوت كان موجود ًا دائ ًام ،وهو جزء ال يتجزأ من احلياة،

لكن احليوانات واألطفال ال يدركون حقيقته؛ وحده اإلنسان الناضج الذي يمتلك
املعرفة واإلدراك يدرك حقيقة املوت.

وربط القصة بالبلوغ والنضوج يسمح لنا فهم خجل الرجل واملرأة من كوهنام

عريانني ( .)10 ،7 :3فذلك اخلجل ال يأيت نتيجة إلدراكهام حلقيقة كوهنام عريانان،

فهام يدركان ذلك وال خيجالن قبل السقوط ( ،)25 :2ولكنه يأيت نتيجة ملوقف جديد
يتبنيانه جتاه تلك احلقيقة .العري ال يمثل مشكلة بالنسبة للطفل ،حيث ال يبدأ اإلنسان

باخلجل من ذلك العري إال يف سن البلوغ ،حيث يبدأ بإدراكه والتعامل معه بطريقة
خمتلفة.

قصة «السقوط» هي قصة عن خسارة اجلنة ،الفردوس ،كل الفراديس ،يف حياتنا

كبرش .فنحن نخرس فردوس الطفولة عندما نكرب .تكوين  3هي قصة انتقالنا كبرش إىل

سن البلوغ والنضوج ،حيث نغادر جنة طفولتنا وأهلنا ،وننتقل ملواجهة واقع احلياة،
فنمتلك املعرفة الناضجة لنكون مسؤولني عن قراراتنا ،ونصبح مسؤولني عن تأمني
معيشتنا ،وندرك أجسادنا بطريقة خمتلفة ونصبح قادرين عىل اإلنجاب مع كل ما يف

ذلك من أمل ،وندرك حقيقة حمدوديتنا وموتنا ،ولكن ندرك أيض ًا أن إنجاب األوالد
هو الطريقة الستمرار احلياة وهزم ذلك املوت.
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ما هي اخلطيئة األصلية إذ ًا؟ وكيف نفهم عمل املسيح اخلاليص؟

إذا كانت القصة املوجودة يف تكوين  3ليست قصة سقوط ،ولكنها قصة تصف

واقع حياة اجلنس البرشي يف رحلة بلوغه ونضجه ومسؤوليته ورصاعه ومعاناته وأمله
واستمراريته وموته ،فهل من وجود للخطيئة األصلية؟ وملاذا جتسد يسوع املسيح
وصلب ومات وقام؟ وما الذي خيلصنا منه يسوع املسيح؟

اجلواب ببساطة هو أن قراءة تكوين  3كقصة نضوج وبلوغ ال يلغي أبد ًا حقيقة

اخلطيئة األصلية وأمهية العمل اخلاليص بيسوع املسيح ،ولكنه يعطي كل ذلك بعده

احلقيقي .فتعريف اخلطيئة عىل أهنا «عصيان مقصود» هلل وكرس لوصيته يفشل يف فهم

نظرة الكتاب املقدس ،كام يف فهم واقع احلياة البرشية ،ويتعارض مع مفهوم اخلطيئة

كظاهرة معقدة ويشء متعدد األبعاد واملستويات .تلخيص اخلطيئة األصلية يف عصيان
كلمة اهلل وكرس وصيته هي حتويل للخطيئة إىل فعل ،يف تناقض فاضح مع الكتاب
املقدس ،حيث اخلطيئة هي ليست جمرد أفعال ،ولكنها حالة.

تكوين  3يلخص حالة اخلطيئة تلك يف إعالن احلية للمرأة يف آ « ،5بل اهلل عامل أنه

يوم تأكالن منه تنفتح أعينكام وتكونان كاهلل عارفني اخلري والرش» .حالة «اخلطيئة» هي

رغبتنا يف أن نكون كاهلل .حالة «اخلطيئة» هي يف كرسنا لعالقتنا باهلل ولوضع إله آخر

عىل حياتنا .اخلطيئة هي يف طبيعتنا البرشية التي ترغب يف أن جتعل من أنفسنا أسياد
حياتنا ،ويف أن نملك أنفسنا ومصاحلنا عىل حياتنا ،ويف إزاحة اهلل عن حياتنا ومتليك
آخر مكانه .وتلك اخلطيئة هي «أصلية» ليس ألن أبوينا األولني ارتكباها قبل  6آالف

سنة ،ولكنها أصلية ألهنا موجودة يف أصلنا ،يف طبيعتنا البرشية .وعلينا أن نتذكر هنا

أن ذلك امليل لنجعل من أنفسنا أسياد حياتنا يبدأ مع انتقالنا إىل سن املراهقة أي البلوغ
ومن ثم النضوج .وإذا ما تذكرنا هنا أن حواء هي احلياة التي فينا كبرش ،أي الفكر
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واإلرادة ،وآدم هو اجلسد ،نفهم ملاذا حواء هي من أعطت آدم .فنحن نقرر بإرادتنا

ومن ثم ينفذ جسدنا .السقوط ليس فعل عصيان فردي ،سواء من آدم أو حواء،

فكالمها ليسا جمرد أفراد ،ولكنه يعكس حالة البرشية بشكل عام يف كرسها لعالقتها

باهلل واآلخرين واخلليقة .ودعونا نشري هنا إىل أن مفهوم اخلطيئة «األصلية» ،كيشء
متأصل ومتجذر يف طبيعتنا البرشية ،هو مفهوم موجود يف الرشق األدنى القديم قبل

الكتاب املقدس بزمن طويل .فعىل سبيل املثال ،هناك نص سومري قديم يعلن« ،أنه

مل يولد قط طفل بال خطيئة» ،وهناك نص مرصي يعلن« ،إذا كانت طبيعة العبد أن

خيطئ ،فإن النعمة هي طبيعة اإلله».

وهكذا فالقصة املوجودة يف تكوين  3هي ليست قصة تروي حادثة سقوط أب

وأم اجلنس البرشي يف يوم من األيام وتوريثهام خلطيئتهام وسقوطهام ونتائج ذلك لكل
جنسهام من بعدمها .هذه القصة هي قصة كل إنسان؛ هي قصة كل واحد وواحدة

منا ،حيث أننا كلنا نريد أن نصبح آهلة ،أي أننا نريد أن نأخذ مكان اهلل فنكون نحن
السادة واألرباب عىل حياتنا اخلاصة .وبذلك املعنى هي قصة اخلطئية األصلية ،ليس

ألهنا تروي قصة خطيئة حصلت يف بداية اخللق ،ولكنها تروي قصة ضعف وخطيئة

موجودة يف أصل كل منا ويف طبيعتنا البرشية .حيث أن علم النفس نفسه يثبت أن كل
إنسان حيتاج إىل أن خيتار شيئ ًا يسود عىل حياته ،وأن ذلك اليشء إما أن يكون اهلل ،أو
اإلنسان نفسه ،أو شيئ ًا حيقق مصلحة معينة لإلنسان.

وبالتايل ،فالعداوة والرصاع بني احلية واملرأة التي يعلنها الرب يف تك  15 :3هي
رمز للرصاع يف داخل اإلنسان بني جتربة ومغريات أن يصنع من نفسه إهل ًا وحتدي أن
يملك اهلل عىل حياته .وهكذا تكون الشجرة ،وهي جزء طبيعي من خليقة اهلل احلسنة،
هي التجربة ،وتكون احلية ،وهي أيض ًا جزء طبيعي من خليقة اهلل احلسنة ،هي كل ما

يسهل السقوط يف تلك التجربة .يف حني تكون املرأة هي احلياة ،أي الفكر واإلرادة،
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ويكون الرجل هو اجلسد .ويكون عىل املرأة ،اإلرادة والفكر ،أن تقاوم التجربة وكل

ما يسهل السقوط فيها .ويكون هناك رصاع وعداوة بني املرأة ،اإلرادة ،واحلية ،كل ما

يسهل السقوط يف التجربة.

وهكذا ،فاخلطيئة األصلية هي احلالة التي نعيش فيها كبرش بسبب كرس عالقتنا

باهلل ورفض ملكه عىل حياتنا ومتليك آخر مكانه ،سواء كان ذلك اآلخر أنفسنا أو يشء

نحبه أو نخاف منه .ودعونا نشري هنا إىل أن أحد مفاتيح احلوار بني احلية وحواء يف

تكوين  3هو إعالن احلية «بل اهلل عامل .)5 :3( »..فاحلية ال تدعو املرأة عىل اإلطالق
لكرس احلظر اإلهلي .كل ما تفعله احلية هو أن تضع صدق اهلل وأمانته موضع تساؤل
وشك ،من خالل إنكار صدق هتديده ومن خالل التشكيك بمبادئه ،ومن ثم ترتك
املرأة تصل إىل النتائج التي تريدها انطالق ًا من ذلك .وهنا يسقط اإلنسان يف التجربة،
وعوض ًا عن أن يتجه إىل اهلل ليسأله ويتحاور معه ،يتوجه ،بصمت ،إىل الشجرة.

وبالتايل ،ففي مواجهة األسئلة الوجودية للحياة يواجه اإلنسان اخليار بني التوجه إىل
اهلل بثقة والرصاع معه أيض ًا بثقة ،أو التوجه إىل «مصادر» املعرفة يف حماولة أن تصنع

منه تلك املصادر إهل ًا .وهكذا ،فاخلطية يف تك  3هي كرس للثقة ،أي كرس لإليامن
باهلل ،وبالتايل كرس لعالقة اإلنسان بإهله .وبالتايل ،فقصة السقوط والطرد من جنة عدن

يمكن أن تقرأ كـ «مثل» حول نتائج االنفصال عن اهلل« .املوت» الذي تتضمنه قصة
السقوط هو ليس موت ًا فيزيائي ًا ،ولكنه املوت الروحي الذي يسببه االنفصال عن اهلل.

ذلك الكرس لعالقتنا بإهلنا يقود بالرضورة إىل كرس عالقتنا بأخينا اإلنسان كام إىل

كرس عالقتنا باخلليقة .وذلك هو ما يعلنه تكوين  3رصاحة ،حيث يشري إىل النتائج
املتعددة األبعاد واملستويات للخطيئة ،والتي تشمل األرض والبيئة واحليوانات،
باإلضافة إىل اإلنسان (آآ  .)19-14فاخلطيئة جتلب اللعنة للحيوانات (آ ،)14

ولألرض (آ  )17إىل جانب اإلنسان (آآ  ،)18-16الذي تنكرس عالقته باخلليقة (آآ
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 )18 ،15وباإلنسان اآلخر (آ  ،)16إىل جانب انكسار عالقته باهلل (آآ .)10 ،8

تك  3تدعو اإلنسان ليتذكر بأن اهلل هو من يملك كل يشء ،وأن علينا أن نتعامل

مع املصادر الطبيعية التي حولنا عىل أهنا ملك اهلل ،وأن أية حماولة المتلك السيطرة
الكاملة عليها وتسخريها بحسب مشيئتنا نحن سيحمل آثار ًا مدمرة لنا كام لكل

اخلليقة .ودعونا نشري هنا إىل أن اآلثار البيئية حلالة «السقوط» التي نعيش فيها كبرش

وتسيطر عىل حياتنا واضحة إىل أبعد احلدود .تدمري البرش للبيئة ألهنم ،كام تعلن احلية،

أصبحوا مثل «اآلهلة» هو اليوم أوضح وأخطر من أي يوم مىض.

عندما ندرك كل ذلك نستطيع أن نفهم جتسد وحياة وإرسالية وموت وقيامة يسوع

املسيح بعيون جديدة .فيسوع املسيح يف جتسده وحياته وإرساليته وموته وقيامته يعلن

رسالة «ملكوت اهلل» ،أي أن يملك اهلل عىل الكل يف الكل .إذا كانت اخلطيئة األصلية
هي يف طبيعتنا البرشية يف أن نكرس عالقتنا باهلل ومتلك آخر مكانه ،فإن رسالة يسوع
املسيح ،التي جيسدها يف جتسده وحياته وإرساليته وموته وقيامته ،هي أن يملك اهلل

وحده عىل حياتنا ،ألننا بذلك وحده نجد ملء إنسانيتنا كبرش عىل صورة اهلل كشبهه.

أما موت يسوع املسيح وقيامته فيعلنان لنا أننا ،وإن كنا ال نستطيع أن نحقق ذلك
بقدراتنا نحن بطبيعتنا البرشية ،فإن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو يف حمبة اهلل غري

املحدودة التي تقوده ليبذل حتى نفسه ألجلنا ،والتي هي أقوى حتى من رشنا وضعفنا
وموتنا فتهزم املوت باحلياة .وبذلك املعنى ،نستطيع أن نفهم املقارنة التي يشري إليها

بولس بني آدم واملسيح ،كمقارنة بني طبيعتنا البرشية الساقطة من جهة ،وعمل اهلل
اخلاليص من خالل اإلله الكامل واإلنسان الكامل يف يسوع املسيح من جهة أخرى.
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الغرب عن قرب

خدمة التسبيح واملوسيقى
وحارضا
كتاب ًيا وكنس ًيا ،ماض ًيا
ً

العبادة ا ُملصلحة هي ...

خدمة التسبيح والموسيقى
1
وحاضرا
كتاب ًيا وكنس ًيا ،ماض ًيا
ً
الجزء األ ّول
ٍ
بشكل عام ،تندرج املوسيقى الكنس ّية يف إحدى التّصنيفات اآلتية بحسب ّ
الشخص
أو اجلامعة ا ّلتي تؤ ّدهيا أو تؤمنّها للكنيسة:
 )1املوسيقى املرنّمة من ّ
الشعب،

القسيس أو قائد جوقة
 )2املوسيقى املرنّمة من قائد العبادة (مثال الكاهن أو ّ

التتيل يف الكنيسة)،
ّ

إفرادي  -أي من قبل
سثنائي أو
 )3املوسيقى املرنّمة من كورال أو جوقة أو أداء
ّ
ّ
ٍ
احرتافيي أو تم خضوعهم لتدريبات مع ّينة.
ناس
ّ

 )4املوسيقى اآلالت ّية (وهي املوسيقى ا ّلتي ال يقصد هبا املوسيقى املرافقة
والتتيل) /عاد ًة ما تكون قبل اخلدمة ( ،)Preludeأو خالل اخلدمة يف
للغناء ّ

الصامتة إن وجدت ،ويف هناية اخلدمة
حلظات ليتورج ّية مع ّينة أو كمرافقة للتّأمالت ّ

(.)Postlude

التتيلة ،وذلك يف تفسريه للمزمور الـ ،148
التنيمة أو ّ
عرف أوغسطينوس ّ
لقد ّ

تسبيح هلل .إن س ّبحت اهلل من
التنيمة؟ هي أغنية فيها
كام ييل« :هل تعرفون ما هي ّ
ٌ
دون غناء ،فهذه ليست ترنيمة .وإن غنّيت بدون تسبيح اهلل ،فهذه أيض ًا ليست ترنيمة.

جبور
* تعريب القس إلياس أوسطة ّ
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التنيمة حتتوي هذه العنارص ال ّثالثة :أغنية ،تسبيح ،وما يتع ّلق باهلل .إن س ّبحت اهلل
إذ ًا ّ

يف أغنية فهذا يدعى ترنيمة.
ٍ
للتنيمة )1( :موسيقى )2( ،يف شكل
إذ ًا ،أوغسطينوس حدّ د ثالثة
عنارص ّ
إن تعريف أوغسطينوس هذا ال يصيبنا ّ
موجهة هللّ .
بالذهول الكبري
التّسبيح و (ّ )3
إن أدركنا ّ
أن الكلمة اليونان ّية  ،Hymnosوا ّلتي منها ُأ ِخذت الكلمة اإلنكليز ّية

الزمان أغاين يف تسبيح اآلهلة أو األبطال.
 ،Hymnكانت تعني يف ذلك ّ

ال من أشكال األغاين ّ
لقد كانت الـ  hymnsشك ً
الشعب ّية املقصود هبا أن ترنّم من
عا ّمة النّاس .الحق ًا ،أكّد التّقليد ا ُملص َل ْح ّ
التنيم ال بدّ وأن يكون «ترنيم ّ
الشعب»،
أن ّ
للتتيل.
والتاتيل قابلة ّ
وهذا يقتيض ضمن ًا أن تكون األحلان سهل ًة الوقع عىل األذن ّ
مدربة
التانيم
بعض أحلان ّ
ٌ
صعب ومع ّقدٌ جدّ ًا لدرجة يتط ّلب األمر فيها أصوات ًا ّ

التاتيل
السؤال :هل ّ
احرتاف ّية ألدائها كاجلوقات واألداء املفرد .لذا دائ ًام ما طرح ّ
السؤال ما زال يطرح
مع ّقدة اللحن هي ح ّق ًا تراتيل بحسب مفهوم الـ Hymn؟ هذا ّ
ك ّلام حاول املوسيق ّيون تعليم ترنيمة جديدة ّ
للشعب.

املصلحون اإلنجيل ّيون أخذوا املوسيقى ضمن الليتورجيا الكنس ّية عىل حممل اجلدّ ،
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الرغم من ّ
أن اإلمجاع كان قلي ً
ال بينهم.
عىل ّ
تاريخ املوسيقى يف العبادة:

 )1املوسيقى يف الكتاب املقدّ س:
يتجزأ من حياة اإلنسان اليوم ّية منذ القدم؛ فعلينا
لطاملا كانت املوسيقى جزء ًا ال ّ

أن ننظر إىل اإلشارة الكتاب ّية للموسيقى من هذا املنظار .وأنواع املوسيقى املوجودة يف
تتضمن:
الكلمة املقدّ سة
ّ
•
•

موسيقى االحتفاالت العائل ّية (تكوين 27 :31؛ لوقا .)25 :15

األول .)6 :18
موسيقى اهلتاف ّ
والتحيب باألبطال (قضاة 34 :11؛ صموئيل ّ

• موسيقى تنصيب امللوك واملوسيقى العسكر ّية (قضاة 20-18 :7؛ ملوك
األول 40-39 :1؛ ملوك ال ّثاين 14 :11؛ أخبار األ ّيام ال ّثاين 14 :13؛ .)28 :20
ّ
•

امللكي (صموئيل ال ّثاين 35 :19؛ جامعة .)8 :2
موسيقى احلريم والبالط
ّ

•

موسيقى الوالئم واالحتفاالت (إشعياء 12 :5؛ .)9-8 :24
موسيقى متع ّلقة باملهن (العدد 17 :21؛ إشعياء 10 :16؛ إرميا ،5-4 :31

•

والرثائ ّية (صموئيل ال ّثاين 18-17 :1؛ أخبار األ ّيام
األحلان احلزينة اجلنائز ّية ّ

•

7؛ .)33 :48

العريف املألوف).
ال ّثاين 25 :35؛ متّى 23 :9؛ ونحيب النّساء
ّ

السحر والتّعاويذ (خروج 34 :28؛ يشوع 20-4 :6؛ صموئيل
• موسيقى ّ
األول 23-16 :16؛ ملوك ال ّثاين .)15 :3
ّ
بإمكاننا أن نجد املوسيقى يف ّ
كل مكان يف الكلمة املقدّ سة ،ولكن كتاب ترانيم

الكتاب املقدّ س لكال عهديه القديم واجلديد هو كتاب املزامري .عىل سبيل املثال
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خياطب بولس األفسس ّيني وخيربهم بال ّطريقة ا ّلتي عليهم أن يلقوا التّح ّية فيها عىل
ني بع ُضكُم بع ًضا بِم َز ِامري وتَسابِيح و َأ َغ ِان ر ِ
ِ
وح َّي ٍة،
َ َ َ َ َ
ْ َْ
بعضهم البعض قائالًُ ’ :م َك ِّلم َ َ ْ
َّ ُ
َ
ني ع َل ك ُِّل َ ٍ
ني ِف ُق ُلوبِكُم لِلربَ .ش ِ
وع
اك ِري َن ك َُّل ِح ٍ َ
ني َو ُم َرت ِِّل َ
تن ِِّم َ
اس ِم َر ِّبنَا َي ُس َ
ْ َّ ِّ
شء ِف ْ
ُم َ َ
ْ
يح ،هللِ َو ِ
ا َْل ِس ِ
اآلب‘.
املزامري كانت كتاب ترانيم شعب اهلل يف القديم ،وهي قد كتبت بوضوح بطريقة
لتستخدم يف ترنيم وتسبيح اهليكل .وباكر ًا جدّ ًا ،قامت الكنيسة األوىل باستخدام

مؤسسة عىل روايات األناجيل وكذلك أسلوب
مؤ ّلفات مسيح ّية متم ّيزة يف عبادهتاّ ،
املزامري ،ومنها ما ييل:
-

الر ّب :أنشودة تسبيح مريم (لوقا :1
 ،Magnificatنشيد تع ّظم نفيس ّ

 )55-46رنّمتها مريم العذراء أمام نسيبتها أليصابات وذلك عندما ح ّيتها األخرية

الر ّب.
كأ ِّم ّ
-

 ،Benedictusنشيد املبارك :وهو نشيد شكر زكر ّيا هلل يف ميالد ابنه يوحنّا

-

 ،Gloria in Excelsisنشيد املجد يف األعايل :وهي أنشودة املالئكة

املعمدان (لوقا .)79-68 :1

للرعاة املتبدّ ين (لوقا  )14 :2ليعلنوا هلم ميالد املسيح يف بيت حلم.
ّ

  ،Nunc Dimittisنشيد أطلق اآلن :وهي أنشودة سمعان ّالشيخ (لوقا :2
 )32-29وا ّلتي أنشدها حاملا رأى املسيح ال ّطفل وعلم ّ
أن الن ّّبوة له قد حت ّققت.

  ،Hallelأناشيد اهلاليل أو اهل ّللويا :وهي تعني التّهليل أو التّسبيح .عىلالرغم من ّ
أن هذه األناشيد هي من مزامري العهد القديم (مز ،)118-113 .هي
ّ
أصبحت متع ّلقة بليتورجيا الع ّل ّية (مرقس  .)26 :14وأناشيد اهلاليل أو اهلللويا كانت
متع ّلقة أشدّ التّع ّلق بالفصح.

الرؤيا ،آخر كتب الكلمة املقدّ سة ،خيتم صفحاته
من املثري لالهتامم أيض ًا أن سفر ّ
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السامء (رؤيا يوحنّا .)7-1 :19
ذاهتا برتنيمة املؤمنني واملؤمنات يف ّ
 )2املوسيقى يف تاريخ الكنيسة:
لقد كانت املوسيقى وسيل ًة مم ّيزة يف عبادة الكنيسة منذ األ ّيام األوىل النطالقتها،
اخلاصة
وأهم املم ّيزات
جتهز عىل األرض ما كان سيحصل يف األبد ّية الحق ًا.
ّ
فكانت ّ
ّ

برتانيم الكنيسة األوىل كانت كاآليت :كلامهتا مأخوذة من نصوص الكلمة املقدّ سة؛

كانت مرنّمة من قبل كا ّفة ّ
للتنيم؛ لقد كانت
خاصة ّ
الشعب حيث مل تتواجد جوقات ّ
التانيم غري مصحوبة مع موسيقى مرافقة أو كانت ترافقها آالت بسيطة؛ وأخري ًا،
ّ

لقد كانت الرتانيم قصرية وذات أحلان بسيطة ليسهل حفظها ،فلم يمتلك مؤمنوا
تغي حت ًام بعد اخرتاع املطابع
ومؤمنات الكنيسة األوىل كتب ًا ّ
للتانيم بني أيدهيم (وهذا ّ

وتأسيس دور ال ّطباعة).
ٍ
من املهم ذكر ّ
السادس،
تغيت
الرابع إىل القرن ّ
بشكل ملحوظ من القرن ّ
أن العبادة ّ

الرهبنة .اآلن أصبح للعبادة أمكنة مع ّينة (األديرة)،
وذلك بسبب نشوء حركات ّ

والراهبات)
(الرهبان ّ
الساعات املع ّينة ،وأشخاص مع ّينني ّ
وأوقات مع ّينة بحسب ّ
إلجرائها والقيام هبا .لقد أجريت اخلدمة اإلهل ّية ّ
مرات يف
كل ثالث ساعات وسبع ّ

الصلوات والرتاتيل والقراءات الكتاب ّية .كان اهلدف من نقل العبادة إىل
اليوم مع ّ

الصحيحة ،ولكن هذا األمر أ ّدى
الرهبنات تنق ّية العبادة من املظاهر الفاسدة وغري ّ
ّ

ّشاركي مع العامة من النّاس وأصبحت تؤ ّدى من قبل
إىل خسارة العبادة جلانبها الت
ّ
املحرتفني واملتخصصني هبا .وألول ٍ
الصحراء ،بدأت ممارسة تالوة املزامري ك ّلها
مرة يف ّ
ّ
ّ ّ
املسيحي.
يتجزأ من التّع ّبد
وأصبحت جزء ًا ال ّ
ّ

هبني بالدّ عوة لرتنيم
الر ّ
السادس قام بينديكت نورتشا بنظامه ّ
يف بداية القرن ّ
التانيم مع ّ
كل عبادة وخدمة .ومن اجلدير القول هنا ّ
أن املوسيقى كانت يف هذه
ّ
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األول أو غريغوري
الفرتة فوضو ّية يسودها اهلرج واملرج حلني وصول غريغوري ّ

التتيل
العظيم إىل البابو ّية .فقام غريغوري العظيم بتنظيم املوسيقى من خالل إعالن ّ
الرسم ّية .فألغيت ُّ
التنيم أو
كل األنامط األخرى من ّ
الغريغوري موسيقى الكنيسة ّ
ٍ
حفظ لألناشيد الغريغور ّية
جمرد
حتّى كتابة ترانيم جديدة .وكنتيجة أضحى ّ
التنيم ّ
خاصيته التّشارك ّية اجلمهور ّية مع العا ّمة من النّاس ،وأيض ًا
املع ّقدة ،وفقد املزيد من ّ
ٍ
بكلامت ُأخرى ،لقد أضاعت الكنيسة األغن ّية ّ
الشعب ّية ،وأصبحت
شخصيته الفرحة.
ّ

تغنّى خارج أبواهبا .يف هذا الوقت نشأت األغاين املرحة ( ،)carolوا ّلتي كانت
إ ّما دين ّية أو علامن ّية .وكانت أحلاهنا محاس ّية فرحة يرقص عليها .الـ  carolكانت
األساس النطالقة «الرتنيمة »Hymn ،كام نعرفها اليوم .يف قرار أو الزمة األغاين

الراقصون عن
الراقصون ،ومتام بدأ غناء أبيات األغنية وقف ّ
املرحة هذه ،كان يرقص ّ
للتكيز عىل الكلامت ومعانيها ،لذلك أطلق عىل بيت األغن ّية كلمة Stanza
الرقص ّ
ّ

الرقص.
واملستمدّ ة من الالتين ّية وتعني باإلنكليز ّية  ،to standأي الوقوف عن ّ
وهكذا ،ظ ّلت العديد من الـ  carolsأو األغاين املرحة تغنّى من عامة النّاس ،وبقي
التتيب
التتيل الغريغوري
خاص ًا بالكنيسة ليضفي عىل عبادهتا نمط ًا مع ّين ًا من ّ
ّ
ّ

التنيم املرح
واألرسار ّية .عندما جاء اإلصالح
فضل مارتن لوثر نمط ّ
اإلنجييل ّ
ّ
( )carolعىل الغناء الغريغوري ،ليجدّ د وخيلق شك ً
ال جديد ًا للعبادة اجلمهور ّية.
 )3املوسيقى وإصالح لوثر وزوينغيل:

لطاملا كانت املوسيقى التّعبري األصدق عن النّفس بالنّسبة ّ
للشعب والعا ّمة ،وال

يعود الفضل بالدّ رجة األوىل إىل مارتن لوثر إ ّبان اإلصالح باسرتداد املوسيقى ّ
للشعب
الرغم من ّ
عزز دور املوسيقى ومشاركتها من قبل ّ
الشعب
أن اإلصالح
اإلنجييل ّ
(عىل ّ
ّ
ذوي النّزعة
يف العبادة) .لقد كانت املوسيقى حارضة دوم ًا وخصوص ًا مع األشخاص ّ
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ٍ
بقرار
اإلصالح ّية ،وا ّلذين عاشوا ماقبل اإلصالح ،ونذكر هنا يان هوس وا ّلذي أعدم
من جممع كونستانس وهو يرتنّم عام  .1415وقد أصدر ذات املجمع بيان ًا مهدّ د ًا

ّ
لكل أتباع وخلفاء هوس يقول« :إن كان ممنوع ًا عىل العلامن ّيني وعظ وتفسري الكلمة
التنيم علن ّي ًا يف الكنائس».
املقدّ سة ،فكم باألحرى هم ممنوعني من ّ

مؤس ٌس عىل الكلمة املقدّ سة؛
لقد أ ّلف مارتن لوثر سبع ًا وثالثني ترنيمة؛ معظمها ّ

ولكن ترانيمه مل تكن إعادة صياغة دقيقة للكلمة املقدّ سة بعكس طريقة جون كالفن.

حديثي
السنة  1523إحيا ًء لذكرى استشهاد ثالثة لوثر ّيني
بدأ لوثر كتابة ّ
ّ
التانيم يف ّ
االنتساب .لقد كان مارتن لوثر موسيق ّي ًا استئنائ ّي ًا؛ ح ّبه للموسيقى شكّل زوج ًا قو ّي ًا

مع طبيعته العاطف ّية العميقة .لقد أدرك بموهبته هذه احلاجة للموسيقى ّ
وبأن ّ
الشعب

للتنيم .باإلضافة إىل هذه ،كانت لديه القدرة عىل كتابة وتأليف
بأمس احلاجة ّ
كان ّ
ٍ
أحلان وكلامت
فبالرغم من صعوبتها ،كانت تتمتّع موسيقاه بنوع ّية
موسيقى رائعةّ ،
بسطت بعد وفاته .لقد كتب
والروح .معظم مؤ ّلفاته املوسيق ّية ّ
ترفع فيها املعنو ّيات ّ

لوثر يف ’حمارضة يف مدح املوسيقى‘ ما ييل« :أنا أعطي املوسيقى أسمى وأرقى مكانة؛
ٍ
أن داود ُّ
ُّ
شخص يدرك كيف ّ
الروح ّية
وكل
وكل القدّ يسني معه صاغوا أفكارهم ّ
ٍ
ٍ
ٍ
شخص
أي
بكلامت وأوزان وترانيم ».ويف مكان آخر ع ّلق لوثر قائالً« :إن احتقر ّ

املوسيقى ،كام يفعل ُّ
املتعصبني ،فأنا ال أك ُّن له الو ّد ،فاملوسيقى هي نعم ٌة وهب ُة
كل
ّ

من اهلل ،وليست من اخرتاع إنسان .هلذا فهي تطرد ّ
الشيطان وتبهج قلوب البرش،
ٍ
ٍ
وبواسطتها ينسى املر ُء َّ
الرذائل».
كل
غضب ونجاسة ومت ّل ٍق وغريها من ّ

التانيم
أحد أبكر اإلصالحات ا ّلتي طرأت عىل القدّ اس الالتيني كانت بزيادة ّ
ٍ
واملزامري وطرح َّ
عنرص من عنارصه وا ّلذي ال لزوم له أو ا ّلذي يتنافر ويتضارب مع
كل

اإلصالحي اجلديد .ترانيم لوثر أضحت «عظات اإلصالح املرنّمة» كام نشعر
التّعليم
ّ
كل ٍ
نحن يف ّ
سنة نرنّم فيها ترنيمة لوثر األشهر ،وا ّلتي أسميناها بـ «ترنيمة اإلصالح»:
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ٌ
وقو ٌة عىل الدّ وام!» ترانيم لوثر هذه كان هلا األثر الكبري يف نرش اإلصالح
’اهلل
ملجأ لنا ّ
لدرجة أصابت أعداءه ّ
بالذعر أكثر من عظاته نفسها.
من ناحية ثانية ،لقد كان أولريخ زوينغيل ( )1531-1484من أشدّ املصلحني
الرغم من ّ
أن زوينغيل كان نفسه موسيق ّي ًا
تطرف ًا فيام يتع ّلق بموضوع املوسيقى .عىل ّ
ّ

بأن للموسيقى دور ًا علامن ّي ًا ّ
بارع ًا ،اعتقد ّ
بكل معنى الكلمة وليس هلا بعد ًا الهوت ّي ًا.
السبب وراء اعتقاده هذا يكمن يف ّ
لقوة املوسيقى وأثرها،
أن زوينغيل
املوسيقي ،مدرك ًا ّ
ّ
ّ
خيش أن تسيطر املوسيقى عىل العبادة وتنتزع منها مركز ّية الكلمة .لقد ّبرر زوينغيل

غياب املوسيقى من ليتورج ّيته بثاللثة أسباب:

ٍ
ٍ
وجيل وضع املوسيقى يف
رصيح
وبشكل
 )1مل يوص اهلل بكلمته يف كال عهدهيا
ّ

العبادة.

ٍ
ٍ
شخيص.
وبشكل
انفراد
 )2لقد ع ّلم املسيح تالميذه أن يص ّلوا هلل عىل
ّ
الرسول املسيح ّيني ،حينام اجتمعوا مع ًا ،أن يعبدوا اهلل
 )3لقد ّ
حض بولس ّ
ويص ّلوا له بقلوهبم.

والصالة املثال ّية
إذ ًا ،بالنّسبة لزوينغيل ،العبادة كانت عبارة عن تعلي ٍم وصالة،
ّ
كانت صامتة .ومن املثري لالهتامم ّ
أن زوينغيل قاد بنفسه محلة تفكيك وجتريد الكنائس

صدى
السادس عرش مل يسمع
ً
من أورغناهتا يف مدينته زيوريخ ،وحتّى هناية القرن ّ
للموسيقى يف الكنائس.
ّ
إن جون كالفن مل يكن موسيق ّي ًا ،ولكنّه كان الهوت ّي ًا بارع ًا .هو أراد أن يثبت

يصح التّعبري ،ووجد يف الكلمة املقدّ سة
صالح ّية ورشع ّية املوسيقى يف العبادة كام
ُّ
اإلهلي للموسيقى (تكوين  ،)21 :4حيث تتحدّ ث هذه اآلية عن نسل
تأكيد ًا للمنشأ
ّ
ٍ
آدم ويوبال ا ّلذي كان أب ّ
عازف للعود واملزمار.
كل
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المصلحة هي ...
العبادة ُ

*

هيمس أحدُ ُهم ّ
«إن طقس العشاء الر ّباين هذا يبدو
عىل أحد املقاعد يف الكنيسة
ً
ٍ
مقعد آخر ُيتمتِ ُم أحدُ ُهم« :ترنيمة التسبيح هذه تبدو مخسين ّية! هل
كاثوليك ًيا» .وعىل
هكذا ُي ّ
صل املشيخ ّيون»؟ وهل هكذا يرنّمون؟»

ال ّ
شك أنّكم سمعتُم مثل هذه التعليقات .و ر ّبام قلتُم نفس االشياء! أثناء خدمتي

املتحدة األمريك ّية،
يف مكتب الالهوت والعبادة يف الكنيسة املشيخ ّية يف الواليات ّ

سمعت أشيا َء خمتلفة عىل نفس املوضوع« :هذا يبدو كاثوليك ًيا ،أسقف ًيا ،لوثر ًيا،
ُ
أجبت عىل ما ال ُيىص ِمن اإلتّصاالت والرسائل
مثود ًيا ،معمدان ًيا ،مخسين ًيا  »...ولقد
ُ
األلكرتونية ِمن رعاة ،و شيوخ ،وأعضاء الذين ِ
يقل ُق ُهم ّ
أن بعض الصلوات احلديثة
ّ

أو القديمة أو بعض املامرسات تُذك ُّر ُهم بعض اليشء بالكنيسة املوجودة عىل الشارع
ا ُملقابِل.
ِ
قلق ِ
ِ
خمتلف .ويبدو يل أنّه ِمن األفضل
الثامن سنوات
خالل
املنرص َمة ،صار عندي ٌ
أن نقول ما ليس ْت عليه العبادة ا ُملص َلحة  ،بدل قول ما هي عليه .ما ي ِ
قل ُقني هو أنّنا نركّز
ُ
ْ َ
َ
عىل متييز ِ
أنفسنا عن تقاليد مسيح ّية أخرى ،وهبذا نكون قد حدّ دنا طريقنا إىل النسيان،
واإلضمحالل إىل الاليشء!
ما هي العبادة ا ُمل ْص َل َحة؟

دعونا نأخذ بعي اإلعتبار بعض املقوالت اإلجيابية التي ي ِ
مكن أن نض َعها عن
ُ
ّ
ْ

* تعريب الشيخة إهلام أبو عبيس

1 DAVID GAMBRELL: https://pres-outlook.org/2015/10/reformed-worship-is/
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العبادة يف الرتاث ا ُمل ْص َلح .ولِتعميم هذه املقا َلة ،سأضع جانِ ًبا ال  95أطروحة
لدي!
وأعطيكم أفضل ثامنية ّ
ِ
ألعلن انتصارات فريقنا عىل املأل ،بل آ َمل أن ألقي
أنا أضع هذه املالحظات ال
ِ
ألجلها جيب أن نقدّ م احلمد والشكر –
الضوء عىل بعض مواهب تراثنا ،والتي
ونقدّ مها بتواضع ملجد اهلل يف «كنيسة واحدة جامعة مقدّ سة رسول ّية» (قانون اإليامن

النيقاوي).

 	.1العبادة ا ُمل ْص َلحة مسكون ّية:
ِ
وم َ ّهزون
تمر ِكزون ُ
مقومات ّ
أهم ّ
القوة لرتاثنا ا ُملضلح هو أنّنا ُم ْ
لنبدأ بام لدينا .من ّ
لِنُشارك حكمة وعبادة الكنيسة اجلامعة .و ذلِك ثالثة أسباب عىل ّ
األقلّ .أوالً :نحن
أن الهوت وممارسة العبادة جيب أن ِ
نؤكّد ّ
ترتكز عىل الكتاب املقدّ س  -الكتاب الذي
َ
نشاركه مع مجيع املسيحيني .هذا املبدأ يستَعمل ٍ
ِ
كوتد أحيانًا لتعريب ما هو عبادة كتاب ّية
ْ
رتكَة.
أو ال ،ويمكنُنا ً
أيضا أن نعتربه كجرس :أي مصدر إلجياد األرض ّية املش َ
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ثانيا :نحن نأخذ هبة و دعوة املعمودية بِجدّ ية .املعمودية تُوسع آفاقنا ِ
فمن خالل
ّ
ّ
ً
ّ
هذا الرس املقدّ س نحن مد ُعوون إىل الكنيسة ِ
اجلامعة والتي هي جسد يسوع املسيح،
ّ
ِ
ِ
ِ
ُعمدُ هم باسم اآلب
ويف الوقت ذاته نحن ُم َو ّجهون لنذهب و ُن َت ْلمذ مجيع األمم ،و ن ّ

واإلبن والروح القدس.
ثالِ ًثا :لدينا دليل للعبادة وكتاب للعبادة ،وكالمها ُمطابِق ِلُصول ِوجهة النظر
ِ
وملتزم باحلوار املسكوين .هذه الوثائق تع ّل ُمنا وتُشك ُّل توت ًُرا بنّا ًء
الالهوت ّية ا ُمل ْص َل َحة
طقوسا دين ّية و تعابري ثقاف ّية
بني الشكل واحلر ّية ،و تسمح لنا بأن نكتشف و نعتنِق
ً
ِ
خمتلفة يف العبادة.
 	.2العبادة ا ُملص َلحة ِ
ترتكز عىل ِ
الكلمة:
ْ
ِ
نجتمع للعبادة ،نجتمع حول حضور يسوع املصلوب
«ك ُّلها عن يسوع» عندما

وا ُملقام ،الذي به ّ
الكل .يسوع هو كلمة اهلل  -موجود منذ فجر اخلليقةَ ،جت ّسد لِيمك َ
ُث
ٍ
بمجد لِيملك .تَظهر لنا هذه الكلمة بشهادة الكتاب املقدّ س
بينَنا ،وسيأيت ثاني ًة
ِ
كام و ُأ ِ
تشديدنا عىل ّ
أن يسوع هو كلمة اهلل ،يأخذ
علنَت لنا يف كرس اخلبز .وبسبب
املشيخ ّيون الوعظ بجد ّية  -إىل جانب دراسة الكتاب املقدّ س الشخص ّية ،والتعليم
يت اجلا ّد والصارم للقادة ،والتشكيل املسيحي العميق للجميع .وعىل ٍ
نحو
الالهو ّ
مالئم ،ومع هذا التشديد ،يصف املشيخ ّيون أحيان ًا ترتيب العبادة هذا أثناء خدمة

التعهد،
التجمع ،اإلعالن ،اإلستجابة،
الرب كمجموعة أفعال حول الكلمة -
ّ
يوم ّ
ُّ
اإلثامر ،اإلتّباع .هبذه الطريقة نحن ن ِ
ُعلن ّ
أن يسوع املسيح  -كلمة اهلل احل ّية  -هو مركز
إيامنِنا ،حياتِنا ،وعبادتِنا.
 	.3العبادة املص َل َحة مملوءة بالروح:

أجل ،لقد سمعتُم هذا بطريقة صحيحة .لطا َلا أكّد الالهوت ّيون ا ًمل ْص َلحون أن ال
ِ
ثمرا ج ّيدً ا إالّ بعمل الروح القدس.
يشء يف احلياة املسيح ّية أو الطقوس الدين ّية حيم ُل ً
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لقد ع ّلمنا سل ُفنا الالهويت جان ِ
أن الروح القدس مسؤول عن ِ
كالفن ّ
موهبة اإليامن

«أسس الدين املسيحي ،»Institutes-
وتفسري الكتاب املقدّ س وذلك يف كتابه ُ
ولعمل نعمة اهلل ِمن خالل املعمود ّية والعشاء الر ّباين .لذلك ،فاملشيخ ّيون يستدعون

قوة الروح خالل ثالثة حلظات أثناء العبادة :صالة اإلستنارة قبل قراءة وإعالن
ّ
الكلمة ،الشكر عىل املعمود ّية ،والشكر العظيم عىل العشاء الر ّباين .باحلقيقة ،نحن
ِ
نؤمن ّ
بقوة الروح القدس
أن يسوع املسيح حارض عندما نتشارك املائدة  -حارض ّ
اخلف ّية .حني مل ِ
دائم هذا اجلزء العميق ِمن ْإرثِنا الالهويت ،نبدأ نحن
يدرك املشيخ ّيون ً
لِنرى جتديدً ا لإلهتامم بعمل الروح القدس يف عبادتِنا وحياتِنا العاد ّية.
 	.4العبادة ا ُمل ْص َلحة رشكة:
بتجمع املؤمنني كجسد يسوع املسيح  -لِرينّموا مسبحني و شاكرين،
تبدأ العبادة
ّ
حياتم عليها .تارخي ًيا ،شدّ د
لِيعرتفوا بخطاياهم ،لِيسعوا وراء نعمة اهلل التي تعتمد ُ
ٍ
كشعب واحد ،صوت واحد ،يف
املسيحيون ا ُمل ْص َلحون عىل أن نقوم باألشياء م ًعا -
مهتمني بالتقوى الشخص ّية أو تعابري اإليامن الفرد ّية،
مكان واحد .ليس هذا ألنّنا غري ّ

ولكن هلذا عالقة بالقيمة العالية التي نضعها عىل الكنيسة كجامعة «إيامن ،رجاء ،حم ّبة،

وشهادة» (كتاب النظام –  ،) Book of Orderودعوتنا ملشاركة مواهب الروح
القدس و لِنكون جسد يسوع املسيح يف العامل .مع هذا التشديد عىل ّ
أن العبادة هي

يصح فهم العبادة كعمل مجاعي  -جسد يسوع املسيح م ًعا يف الصالة.
«عمل اجلامعة» ّ
مهام نرنّم ،نقول ،أو نفعل يف أ ّية حلظة يف خدمة العبادة ،نحن مدعوون لِنصيل بال
انقطاع  -نسمع صوت اهلل يدعونا ،صوت يسوع املسيح و شهادة الروح القدس.
 	.5العبادة ا ُملص َل َحة إنجيل ّية:
الس ّارة عن اخلالص بيسوع
تستمر العبادة بإعالن اإلنجيل  -مشاركة األخبار ّ
ّ
املسيح والشهادة بقوة اهلل يف ِ
نقطتي
عمل ِه بحياتِنا ويف العامل .هذه نقطة واحدة ِمن
ّ
ْ
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مركز ّيتني يف العبادة ا ُمل ْص ّل ّحة ،والتي تتطابق مع أوىل مالحظات «كالفن» عن الكنيسة:

«أينام نرى كلمة اهلل يف الوعظ واإلستامع .هناك ،دون ّ
شك ،وجود لكنيسة اهلل»

أيضا كتاب النظام Book
(كالفن كتاب أسس الدين املسيحي  ،Institutesوانظر ً
 of Orderو كتاب اإلعرتافات ِ .)Book of Confessions
الحظ تركيب هذه

محل ثِامر .تعتمد كنيسة
اجلملة ،فإنّك جتد دعوة واستجابة ،وعظ وإستامع ،زرع بذور و ْ
يسوع املسيح عىل الوعظ ا ُملطابِق لألصول و تل ّقي اإلنجيل .إ ًذا يبقى إعالن الكنيسة

ناقصا و غري مكتمل دون دعوة إىل التلمذة :فرصة للرجوع ،للشهادة ،للتغيري .يصبح
ً
ِ
الس ّارة مع اآلخرين،
مرة ثانية عندما نُدعى لنذهب ونشارك األخبار ّ
اإلستامع وع ًظا ّ
ُمعلنني اإلنجيل بالكلمة والفعل.

 	.6العبادة ا ُمل ْص َل َحة أرسارية:

تستمر العبادة باالحتفال باألرسار املقدّ سة  -حيث عط ّية نعمة اهلل مت ّثل قانونًا،
ّ

ويروا صالح اهلل .وهذه
َبةُ ،
وم ّسدة يف حياة الكنيسة ،كي ّ
يتذوق اجلميع َ
وهي خمت َ َ
هي النقطة املركز ّية الثانية يف العبادة ا ُمل ْص َل َحة ،وا ّلتي تتطابق مع مالحظة كالفن الثانية
عن الكنيسة« :أينام نرى  .....األرسار املقدّ سة ُت َارس ِوف ًقا لِتأسيس املسيح  ...توجد
كنيسة اهلل» (كتاب أسس الدين املسيحي لِكالفن ،كتاب النظام ،وكتاب اإلعرتافات).
كام هو دور الروح القدس يف العبادة ،هكذا يبدأ املشيخيون بتقدير معنى ورس ّية األرسار
املقدّ سة بطرق جديدة وحديثة .وتستعيد اجلامهري العابدة إكتشاف جرن املعمود ّية -

عالمة احلياة اجلديدة والرجاء ،تطهري وغفران ،إنتامء وإيامن ،ترحيب ووالدة جديدة.

ّإنم يتذكّرون اهلدف األسايس «ملائدة العائلة»  -مكان دائم للتغذية باملسيح ،جتديد
ِ
فرصا أكثر
حياة الروح ،تذكّر وعود اهلل وتقديم الشكر لنعمه .وبالتايل ،جيد املشيخ ّيون ً
ِ
متمم ِلدمة يوم
لتأكيد عهود املعمود ّية يف العبادة ،و لإلحتفال بالعشاء الر ّباين كجزء ّ
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 	.7العبادة ا ُمل ْص َل َحة تبشري ّية:

تنتهي العبادة بإرسال الكنيسة لِشاركة إرسال ّية يسوع املسيح يف العامل  -و لكن،
ِ
بالطبع ،ال تنتهي العبادة حقيق ًة هناك .نحن نفهم ّ
بأكملها هي عبادة
أن احلياة املسيح ّية
وخدمة لِجد اهلل .العبادة تتناثر و تنساب إىل اخلارج ِ -من املقدّ س إىل الشوارع  -مثلام
تستمر خدمتُنا هلل يف العامل .الفصول األخرية ِمن كتابنا للعبادة توضح هذا .نحن نع ُبد
ّ
وتتضمن عبادتَنا الشخص ّية ،دراسة الكتاب
ونخدم اهلل ِمن خالل نشاطاتنا اليوم ّية
ّ
املقدّ س ،اإلنضباط يف الصلوات ،مهنتَنا يف العامل ،وعاداتنا يف البيت .نحن نخدم اهلل
ِمن خالل خدمتِنا ضمن اجلمهور العابد ،والتي حتتوي عىل التعليم املسيحي ،الغذاء

الروحي ،واإلهتامم الرعوي .نحن نعبد ونخدم اهلل ِمن خالل خدمتنا يف العامل والتي

تتضمن عمل اإلعالن والتبشري ،أعامل الرأفة ،نشاطات ألجل العدالة والسالم،
ّ
وقيادتنا الصاحلة خلليقة اهللّ .
كل هذا يتامشى مع تعاليم وستمنسرت( Westminister
 )Catechismوما تعلمنا إياه عن معنى و هدف حياة اإلنسان :لِتمجيد واإلستمتاع

باهلل لألبد (كتاب اإلعرتافات).
 	.8العبادة ا ُمل ْص َل َحة دائمة اإلصالح:
أن نكون مص َلحني يعني أنّنا ِ
نؤمن ّ
ٍ
ومستمر
إلصالح دائ ٍم
مدعوة
أن الكنيسة
ّ
ُ ْ
ّ
وبقوة الروح القدس ( كتاب النظام) .وهذا حقيقي بالنسبة للعبادة
حسب كلمة اهللّ ،
يف الرتاث ا ُمل ْص َلح .يف ّ
مرة نأيت فيها للعبادة  -لِالقاة اهلل احلي ،لِسامع إنجيل
كل ّ

يسوع املسيح ،للشعور بحركة الروح القدس  -نحن مدعوون لنتوب ولنتجدّ د.
ِ
املرة ،إىل
مرة تلو ّ
وهذا صحيح بالنسبة لألفراد وللكنيسة كك ُّل .لذلك ،نحن نعودّ ،
املكان الذي بدأنا منه  -كلمة الكتاب املقدّ س ،اإلعرتافات وحكمة الكنيسة اجلامعة
دائم صوت الروح الذي يقودنا ،مدركني م ًعا فكر يسوع املسيح و ساعني
 -ونسمع ً

كي نكون أمناء يف إعطاء املجد هلل.
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يو ًما ما ،وبنعمة اهلل ،سنجد أنفسنا ُماطني «بجمع كثري ال يستطع أحد أن ي ُعدّ هِ ،من

ّ
كل األمم والقبائل والشعوب واأللسنة»  -كاثوليك ،أسقفيون ،لوثر ّيون ،مثود ّيون،

معمدانيون ،مخسينيون ،مشيخيون  « -واقفون أمام العرش و أمام اخلروف ،مترسبلني
ٍ
ٍ
بيض ويف أيدهيم سعف النخل» (رؤيا يوحنّا الالهويت  . )9 :7يف ذلك اليوم،
بثياب

ليت اهلل يمنحنا نعمة أن ننشد مع مجيع القديسني« ،آمني ،الربكة واملجد واحلكمة
والقوة إلهلنا إىل أبد اآلبدين .آمني!» (رؤيا يوحنا الالهويت
والشكروالكرامة والقدرة
ّ

)12 :7

ماذا يمكنك أن تضيف إىل هذه الالئحة؟ كيف يمكنك أن تصف قوى ومواهب
القراء لزيادة
العبادة يف الرتاث ا ُمل ْص َلح؟ ملزيد من األفكار عىل هذا املوضوعّ ،
أشجع ّ
مراجعة املقدمة املقرتحة لدليل العبادة  Directory for Worshipللكنيسة

املشيخ ّية يف الواليات املتحدة األمريكية ،باإلضافة إىل مراجعة الوثيقة الصادرة

عام  2010عن الرشكة العاملية للكنائس املصلحة  WCRCبعنوان« :عبادة اهلل
الثالوث».
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