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 اتلنظي� للعبادة؟ األساسما هو  
 دانيال هايد  بقلم

  نذ م  اإلجابة عنها ة اليت حاول اإل�سان  ة والالهوتيَّ األسئلة الفلسفيَّ   من أعظم ما هو سبب وجودنا؟ يعد هذا السؤال  
ر اهللا املكتيف بذاته، واذلي ال ة باهللا: ألي غرض قرَّ ، نطرح السؤال يف إطار عالقتنا العهديَّ �كمؤمن.  آالف السن�
  "ما � اغية اإل�سان الُعظ�   :هذا السؤال  الُمطوَّلديلل أسئلة وأجو�ة وستمنسرت    يطرح، أن �لقنا؟  معه�تاج ألحد  

؛  ١ واباجلو سؤالال( ."األبد إىلتماًما  به عواتلمتُّ  � تمجيد اهللا،والُعليا اغية اإل�سان الُعظ� ": و�يب "؟والُعليا 
  املجد   تلقديم  فقط  ليس  موجودون  �ن  باختصار،).  ١الُموجز، السؤال واجلواب    ديلل أسئلة وأجو�ة وستمنسرتقارن  

ث إيلنا  ع به وهو  تمتُّ لالعبادة من خالل الصالة والتسبيح، بل أيًضا ل  يف  معه  باحلديث  ،هللا يف العبادة من خالل يتحدَّ
 املقدسة.  املقدسة والفرائض  اللكمة

، أي ما نؤمن به عن  تعبُّدنا بل أيًضا  فحسب ر ليس الهوتنا قرِّ اب املقدس هو السلطة املطلقة نلا، فهو يُ ألن الكت
اتلبجيل  ذلك" بأنهد صف جون اكلفن اتلعبُّ وملا فعله اهللا.  بامتناند إذن هو جتاو�نا ة جتاو�نا معه. فاتلعبُّ اهللا و�يفيَّ 
"اْ�بُُدوا الرَّبَّ خِبَوٍْف، َواْهِتُفوا بِرَْعَدةٍ"   املزمور:هذا ما قاهل اكتب  ."رب�تهاملعرفة بزه فِّ حت  اذليبمحبة اهللا  املصحوب 

     العامة.العبادة املصحو�ة باتلبجيل � يف عن هذه املحبة   للتعب�ة ظ� والرئيسيَّ الطر�قة العُ و). ١١: ٢(مزمور  

لالشرتاك  ا ة � غ�تهة الربو�ستانتيَّ تها من الكنا�س اللوثر�َّ حة عن نظ�الكنا�س الُمصلَ  ت اليت م�َّ  اجلوانبأحد 
سب�ج" إلبراهام  ي تيج خطاب" إن استخدمنا . ضمنيًّا  أو تطلبهتأمر به لكمة اهللا  أساس ما يف عبادة اهللا فقط ىلع 

جل اهللا. بالنسبة  أن العبادة � من اهللا، و�اهللا، ومن أ آمنوا  � الُمصلح ته، يمكننا القول إن مع إاعدة صياغ� نلك
لغيت ة  كتابيَّ الراسم غ�  مجيع امل أن    يع�  هذا ح،  للشخص الُمصلَ 

ُ
ة  اكلفن    أرصَّ . يف الواقع،  امةمن العبادة الع  قد أ �شدِّ

ُ ب يتعلَّقله م�بأدلرجة أنه قال إن مرشوع اإلصالح الربو�ستانيت  ىلع هذه انلقطة   . ه وترضيه رسَّ عبادة اهللا بطر�قة �
حة يف  الكنا�س الُمصلَ  إىل وصف ،)١٦٠٣-١٥٣٣امللكة األم إل�ابيث األو� ( ،ملكة إ�لرتا  حىتهذه انلقطة   قادت

 ة.   قارة أورو�ا بأنها "أ�رث إصالًحا" من الكنا�س اللوثر�َّ 

"و�ما أن   :لا قا معندالعبادة  نلطاقكفاية لكمة اهللا مدى ب حة ر�ط إقرار اإليمان ابللجييك إيمان الكنا�س الُمصلَ 
، أن يُعلِّم 

ً
انلظام اتلام للعبادة اليت يطابلنا بها اهللا مدوَّن فيها ىلع نطاق واسع، �ظر ىلع أي إ�سان، ولو اكن رسوال

َماِء، و�ن اكن َمَالٌك ِمنَ : شيئًا آخر غ� ما نتعلَّمه ايلوم يف األسفار املقدسة ).  ٧ ندابل" (بولس الرسول يقول كما  السَّ
  وليس  لرشوطه وفًقا  اهللا نعبد أن يع� وهذا. املقدس  الكتاب يف موجود " اهللا بها يطابلنا  اليت للعبادة ماتلا  انلظام"

 وليس ما نر�ده �ن.   ،رشوطنا، وأن نفعل يف العبادة ما ير�ده اهللا
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وذللك، �ن نرفض مجيع االخرتااعت البرش�َّة، ومجيع ...  "  :�ستكمل إقرار اإليمان ابللجييك يف قسم آخر منه فيقول
القوان� اليت قد يُدِخلها اإل�سان ىلع عبادة اهللا، و�ها يُلِزم و�قيِّد الضم� بأيَّة وسيلة اكنت. ذللك �ن ال نقر سوى  

 ).   ٣٢بما يدعم و�فظ الوئام والوحدة، و�فظ اجلميع يف طاعة هللا" (ابلند 

م  هلك ما �تاج فلكمة اهللا حتوي  ،إذن اليت من   قواعد العبادة وعنارصها رفض لك ن لكذل ؛العبادةنلعرف كيف نُقدِّ
   :إذ يقول جيف ديلل أسئلة وأجو�ة هايدلرب إ�از و��شلك ال يُنىس هذا الالكم  يُذَكر صنع اإل�سان. 

   ة اثلانية؟ماذا يطلب اهللا يف الوصيَّ 
السؤال  ( .بها يف لكمته أوصانا  ما سوى  أخرى  نصنع أي صورة هللا، وال نعبده بأي طر�قة أننا ال

 ).   ٩٦ واجلواب

 Regulative( اتلنظي� للعبادة" األساس" حة ىلع هذه األفاكر تعب�القرون، أطلقت الكنا�س الُمصلَ  ىلع مر

Principle of Worship.(   بها يف لكمته. كما   أوصانا نعبد اهللا بالطر�قة اليت    نا أنىلع  اتلنظي� للعبادة  األساس    ينص
ؤسسة بواسطته هو نفسه، وهكذا �  "ل�ن الطر�قة املقبولة لعبادة اهللا احلقييق � مُ :  يقول إقرار إيمان وستمنسرت

، أو إيعازات الشيطان، بمقتىض  مقصورة ىلع إرادته اخلاصة الُمعلنة، حبيث ال يُعبد حبسب ختيّالت وابتاكرات البرش
 ).  ١، ابلند ٢١الفصل  أي تمثيل منظور، أو أيّة طر�قة أخرى غ� منصوص عليها يف الكتاب املقدس" ( 

فهو لكمة اهللا نلا من أجل   .حة ألننا نأخذ الكتاب املقدس ىلع �مل اجلديف الكنا�س الُمصلَ  األساسك بهذا نتمسَّ 
بما فيه   ة. فالكتاب املقدس وحده هو السلطة املطلقة نلا، و�عطينا وحياتنا املسيحيَّ   من أجل عبادتنا   و�ذلكإيماننا،  
 يف العبادة.   نقوم به�توى ما جوهر و يضبطفهو وحده   لك ). ذل٣: ١بطرس  ٢"لُكَّ َما ُهَو لِلَْحيَاةِ َواتلَّْقَوى" ( الكفاية

 

يف  (Oceanside United Reformed Church) ةالقس دانيال هايد هو رايع كنيسة أوشنسايد املتحدة الُمصلح
مدينة أوشنسايد، بوالية اكيلفورنيا، وهو مؤلف للعديد من الكتب، بما يف ذلك "انلعمة اليت �ستحق القتال من  

 Grace Worth Fighting For: Recapturing the Vision of" (أجلها: استعادة رؤ�ة نعمة اهللا يف إقرارات دورت 

God’s Grace in the Canons of Dort .( 

 

 . يلجون�وقع تم �رش هذه املقالة يف األصل يف م
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