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 ٨١الكنيسة ومزمور  

 بقلم رو�رت جودفري 

مهم ونافع   ٨١الكنيسة ايلوم؟ لإلجابة عن هذا السؤال املهم والعام بطبيعته، �د أن مزمور  هو أشد احتياجما 
و�رشادات مبارشة ملعونة شعب اهللا. بينما ادلراسة املتأنية هلذا   وعود �توي ىلع من الواضح أن هذا املزمور للغاية. 

 هل، وتز�د من قيمته يف أعيننا، وتُظهر �م هو فر�د يف معونة الكنيسة.  قديرنا ق تاملزمور تعمِّ 

املفتاح  ة ألي مزمور اغبًلا ما ت�ون مهمة �سبب كونها ح� ندرس املزام�، رساعن ما ندرك أن اآلية املر�ز�َّ 
اِ�يُل، إِْن َسِمْعَت يِل!اهللا احلز�نة اليت يقول فيها: " رصخة�  ٨١ة ملزمور تلفس�ه. فاآلية املر�ز�َّ    ). ٨" (آية يَا إرِْسَ

 ."اسمع يا إرسائيل" ماعيلشلفقلب هذا املزمور، يف احلقيقة املزمور بأ�مله، انعاكًسا 

املزام�. يتمحور القسم    سفرهو يف قلب القسم اثلالث من    ٨١ة هذه اآلية وأهميتها ح� ندرك أن مزمور  تربز مر�ز�َّ 
)، واإلخفاق ٧٤اء خراب اهليلك (مزمور حول الاكرثة اليت حلقت بإرسائيل جرَّ ) ٨٩-٧٣(املزام� من  اثلالث

، مر�ز مزمور قلب ٨). فتحمل اآلية ٨٩ور اهللا حيال جلوس أبناء داود ىلع عرشه إىل األبد (مزم الظاهري لوعود 
 القسم اثلالث، أحد أسباب هذه الاكرثة وأحد مال�ها.

ة  يف الواقع اآلية املر�ز�َّ   ٨١من مزمور    ٨املزام�، فتعد اآلية    سفر بما أن القسم اثلالث يعد منتصف اخلمسة أقسام ل 
 إرسائيل إىل تأمل عميق يف عالقتها مع إهلها. وتدعو .ف� لب قلب كتاب �سابيح إرسائيل .لسفر املزام� برمته

سوى    واهلاللالشهر    رأسيف قلب اتلقو�م الطقيس إلرسائيل. فال �ش� التسبيح عند  هو  املزمور  هذا  كما يتضح أن  
). و�قع ب�  ٣٢-٢٦:  ٢٣)، وعيد املظال (الو��  ١٠:  ١٠؛ عدد  ٢٤:  ٢٣عيد األبواق (الو��  وإىل الشهر السابع يف السنة،  

). فكما يدعو اهللا إرسائيل تلحتفل بعطائه العظيم بصفته اخلالق  ٢٧: ٢٣هذين العيدين يوم الكفارة (الو�� 
 ص، فيدعو شعبه أيًضا أن �سمعوا هل. والُمخلِّ 

ينبيغ  ة. املزام� واحلياة املسيحيَّ سفر   ة أيًضا يفة يف اتلوراة، ف� مر�ز�َّ رضور�َّ  "اسمع يا إرسائيل"ماع يالشفكما أن 
ة  )، وأال يتبعوا حكمتهم البرش�َّ ٩ىلع شعب اهللا اإلنصات إىل لكمة اهللا، و�اتلحديد أن يرفضوا اآلهلة الزائفة (آية 

 ). من الُمحزن اعتقاد أن اهللا سيمنحنا ما نظن أنه صالح نلا.١٣)، بل �س�وا يف طرق اهللا (آية ١٢(آية 

ومنقذهم، و�عد اآلن بأننا ح� نفتح شفاهنا بالصالة، سيسمع إيلنا صهم ر اهللا شعبه باتلار�خ ح� اكن �لِّ يُذكِّ 
  الحتياجات خاصته.والُمليبِّ  وعوده). فهو اهللا احلافظ ١٠ احتياجاتنا (آية و�ليبِّ 
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  .لقد اكن الرب �سوع دائم السماع للكمة اهللا وتمجيدها  .�ه ابن اهللاإن إخفاق إرسائيل يف سماع لكمة اهللا، صوَّ 
َِبيُب ا بِْ� اقَائًِال: «َهَذا ُهَو  قد رُس أبوه به وهلذا السبب

ْ
ي ا  حل ِ

َّ
رُْت. ذل لقد سمع الرب �سوع   .)٥: ١٧(مىت  » ..بِِه رُسِ

نال شعبه خالًصا تاًما و�مًال. و�واصل اآلب دعوته إىل شعبه ليسمعوا،  ي ليكبعها اكملة باتلمام للكمة اهللا واتَّ 
ُ إىل لكمات ابنه قائًال: "اآلن و�وجههم  

َ
استمرارها  ). فخالص الكنيسة وسالمتها يعتمدان ىلع ٥: ١٧" (مىت ْسَمُعوا ا هل

 السماع للكمة اهللا.  يف

 إرسائيل بفقدان اهليلك وملكها وأرض املوعد. كما  إىل فرتة السيب، ح� اعقب اهللا �ش� ٨١و�بدو أيًضا أن مزمور  
)  ١٧). فيف مر�بة (خروج ٧رت عليه (آية كت إرسائيل يف اهللا وتذمَّ ، ح� شكَّ بوقٍت سابٍق رنا أيًضا املزمور يذكِّ 
يمكننا العودة  . و�املثل، ووجدها ناقصةإرسائيل  الرب ب كة يف إنه مع شعبه، ذلا جرَّ �ت إرسائيل الرب، متشكِّ جرَّ 

 إىل تار�خ الكنيسة ل�ى إنها يف مرات عديدة و�طرق �تلفة أخفقت يف السماع إىل لكمة الرب. 

بالطبع يعد عرص اإلصالح إحدى أعظم الفرتات اليت اعدت فيها الكنيسة إىل لكمة اهللا. وقد حدث إصالح  
وعناية. لقد درس املصلحون اللغت�   ٍن تمعُّ مرة أخرى يف دراسة الكتاب املقدس ب بدأوا � الكنيسة ألن املسيحيِّ 

للكتاب املقدس، واستخدموا تقنية الطباعة احلديثة لطباعة  جديدة موا للكنيسة ترمجات ة، وقدَّ ة وايلونانيَّ العرب�َّ 
 يف تار�خ الكنيسة. و�تب الالهوت فوا بعض أعظم اتلفس�ات الكتاب املقدس، وألَّ 

ل االنصياع وراء تفضِّ  ايلومالكنيسة لسماع لكمة اهللا. فيبدو أن الكنا�س  مرة أخرى يف عرصنا هذا، ينبيغ دعوة
ة.  م بعض الكنا�س أن الكتاب املقدس ليس لكمة اهللا الاكملة احلقَّ علِّ أصوات أخرى خبالف صوت اهللا. فلعقود، تُ 

عظ واتلعليم بالكتاب  لويف أن او�نا�س أخرى اكنت سابًقا �ستند إىل الكتاب املقدس، ل�ن يبدو أنها فقدت اثلقة  
عن قصد   ونتجاهلييف يومنا هذا  العديد من املسيحيِّ�  غ� املؤمن و�ب� الكنيسة. و�بدو أن يغ�ِّ املقدس هو ما 

 من غ� املؤمن�.   ممثل ج�انه وندنيو�ُّ  فإنهم الكتاب املقدس، ونتيجة هلذا 

اِ�يُل، إِْن َسِمْعَت يِل!ومثلما يقول للك جيل من شعبه: "يقول الرب نلا ايلوم، مثلما قال إلرسائيل قديًما،  ".  يَا إرِْسَ
فهذا   .ذان داخل كنا�سنا و� مجيع أرجاء أوطاننا. ودعونا �سمع بصدق و�إيماناآلفلنصل إىل الروح القدس يلفتح 

 ايلوم. الكنيسة أشد احتياج انلوع من السمع هو 

 

اتلدر�س يف خدمات يلجون� والرئيس الفخري للكية الهوت وستمنسرت  ادلكتور رو�رت جودفري هو عضو هيئة 
يف اكيلفورنيا واألستاذ الفخري تلار�خ الكنيسة بها. وهو األستاذ الُممّ� يف سلسلة يلجون� اتلعليميّة املكونة من  
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  ،كتبال العديد منومؤلف  )،A Survey of Church History( "مسح شامل تلار�خ الكنيسةستة أجزاء بعنوان "
 ). Saving the Reformation( إنقاذ اإلصالح"منها "

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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