
  قلب العبادة
  .قلب العبادة هو الخضوع

ة إذعان          در آلم نفس ق ة ب يح   .  إن الخضوع آلمة غير متداولة، وغير محبوب فهي تلم
راً     ون خاس ب أن يك د يح ارة، وال أح ى الخس ر   .  إل ور غي تدعي الص وع يس إن الخض

الم لحضور     ب، أو االستس ي اللع ارة ف ة، أو الخس ي المعرآ ة ف ل الهزيم تحّبة لتقب المس
  .تستخدم هذه الكلمة دائمًا في سياق سلبي.  أقوى

رًا عن الخضوع            -لقد تعّلمنا أّال نستسلم أبدًا وال نخضع       ا ال نسمع آثي إلن .   لذلك فإّنن
ي الخضوع     آان الفوز هو آل شيء، فليس هناك تفكير        األحرى      .   إذن ف سوف نتحّدث ب

الم، و    ن االستس دًال م ار ب ة، واالنتص اح، والغلب وز، والنج ن الف ة، ع ان، والطاع اإلذع
إّنه رد الفعل الطبيعي لمحّبة اهللا ورحمته       .  لكن الخضوع هللا هو قلب العبادة     .  والخضوع
ألّنه هو أحّبنا   "إّننا نعطي أنفسنا له، ليس بدافع الخوف أو الواجب، لكن محّبة،            .  العجيبة
  ".أّوًال

أطلب إليكم أّيها اإلخوة    ف ":يحثّنا بولس، على أن نخضع حياتنا بالكامل هللا  في العبادة          
ة          ادتكم العقلّي د اهللا عب ية عن ة مرض ة مقّدس ة حّي ادآم ذبيح دموا أجس ة اهللا أن تق " برأف

  .)١: ١٢رومية (
  . تحدث عندما تعطي نفسك بالكامل هللا- وهي جلب السرور هللا-إن العبادة الحقيقّية

  . نفسك إلى نفسك إلى اهللا هو آل ما في العبادةإن تقديم
ق عل دةويطل ياء عدي ذا الفعل الخاص بالخضوع الشخصي أش ل : ى ه ريس، جع تك

وم        .  يسوع رّبًا، حمل الصليب، الموت عن الذات، االنقياد بالروح         م هو أن تق ا يه لكن م
  .بذلك، وليس آيف تدعوه

فإّنك لن تخضع هللا ما     .    إلن الثقة مقّوم ضروري للخضوع      هل يمكنني أن أثق باهللا؟    
ك      ه بصورة أفضل      لم تثق، لكن لن يمكن ى تعرف ه حت ق في ا عن    .   أن تث إن الخوف يعيقن

ا       .  الخضوع، لكن المحّبة الكاملة تطرح الخوف خارجاً       آّلما أدرآت آيف يحّبك اهللا، آّلم
  .أصبح الخضوع أسهل

ذلك  رة ل ة آثي ك أدّل ه يعطي ك؟  إّن رف أن اهللا بحّب ف تع ك :  آي ه يحّب ول إّن إلن اهللا يق
ور ( ك ال)٩: ١٤٥مزم دًا   ؛ إن ره أب ن نظ د ع ور ( تبع ل  )٣: ١٣٩مزم ي بك ه يعتن ؛ إّن

اة               )٣٠: ١٠متى  (تفاصيل حياتك    اهج الحي ع بكل مب ى التمّت درة عل  ١ (؛ لقد أعطاك المق
اوس  ك   )١٧: ٦تيموت ة لحيات ًا رائع ه خطط ا (؛ إن لدي ك  )١١: ٢٩إرمي ر ل و يغف ؛ وه

حّبك إلى المنتهى أآثر مّما إن اهللا ي. ؛  وهو طويل األناة معك في محّبته     )٥: ٨٦مزمور  (
  ).٨: ١٤٥مزمور (يمكنك أن تتخّيل 

ك           ن اهللا ألجل د             ".  أعظم تعبير عن ذلك هو ذبيحة اب ه ونحن بع ا ألّن ه لن ّين محّبت اهللا ب
  ).٨: ٥رومية " (خطاة مات المسيح ألجلنا

يس   ل مخّلصًا، ول ة ب يس طاغي ه ل ل ليسوع، نكتشف أّن نا بالكام دما نخضع أنفس عن
  .بل أخًا، وليس ديكتاتورًا بل صديقًارئيسًا 

إّننا ال نريد أن نعترف .   العائق الثاني للخضوع الكامل هو آبرياؤنا    . اإلعتراف بمحدودّيتنا 
دم التجارب     .  بأننا مجّرد مخلوقات ولسنا مسؤولين خن آّل شيء        اهللا   ": تلك هي أق ان آ " وتكون

ر من الضغوط     -ة الكاملة في أن تكون لنا السيطر-  تلك الرغبة ).٥: ٣تكوين  (  هي سبب الكثي
ا   اس هو            .  في حياتن ة الن ه أغلبي ا اليدرآ اة صراع، لكن م ع     إن الحي ي الواق  أن صراعنا هو ف

ك           ب ذل ا أن نكس ا به ة يمكنن اك طريق ت هن ون اهللا، وليس ي أن نك ا نبتغ ع اهللا، إّنن راع م ص
  .الصراع

دما نوا  .  فإّننا نقبل بشرّيثنا عقليّا وليس نفسياً      ي سخط،        عن ا نستجيب ف جه بمحدودّياتنا، فإّنن
ي أن نكون أطول        .  وغضب، استياء  ا نرغب ف ر      )أو أقصر (إلّنن ّوة، أآث ر ق اًء، أآث ر ذآ ، أآث

ى        ر غن اًال، وأآث م نتضايق                   .  موهبة، أآثر جم تالك آل شيء وعمل آل شيء، ث د ام ا نري أنن
ذا دما ال يحدث ه د أعط.  عن دما نالحظ أن اهللا ق ا عن ا أّنن ا، آم زات ال نمتلكه ى لآلخرين ممّي

  .يكون رد فعلنا هو الحسد، والغيرة، والشفقة على الذات
ا رب "أن تقول   .  يظهر الخضوع بوضوح في الطاعة    . ما الذي يعنيه الخضوع    لكل  " نعم ي

ال يمكنك أن تدعو يسوع      .  فذلك يفصح عن تناقض   " ال يا رب  " ما يطلبه اهللا منك، أما لو قلت        
ا أ   ًا طالم ه   رّب رفض أن تطيع ك ت ان       .  ن و آ ى ل ة اهللا حت إن األشخاص الخاضعين يطيعون آلم

  .األمر يبدو وبال معنى
لقد اتبع إبراهيم قيادة اهللا دون أن يعرف إلى   .  الثقة هي مظهر آخر للحياة الخاضعة بالكامل      

ي قصد          .    وتوّقعت مريم معجزة دون أن تعرف آيف         .أين سوف تأخذه   ه ف ووضع يوسف ثقت
لقد آان آل من هؤالء األشخاص خاضعًا        .  دون معرفة لماذا جرت الظروف بتلك الطريقة      اهللا  

  .تمامًا هللا
ب         ة التالع ن محاول دًال م ياء ب وم باألش ه ليق ل علي دما تتك ع هللا عن ك خاض م أن وف تعل س

ى الموقف             ك، والسيطرة عل ه          .  باآلخرين، وفرض جدزل أعمال وم اهللا ب دع األمر ليق ك ت .  لكّن
ه   "يقول الكتاب المقّدس، ".  مسئوًال دائمًا"ليس عليك أن تكون    رب واصبر ل دًال  ".  انتظر ال فب

فقد أخضع يسوع   .  إن المثال الفائق إلخضاع الذات هو يسوع      .  لة أآثر، ثق به أآثر    من المحاو 
ك            "لقد صّلى قائًال،    .  نفسه لخّطة اهللا في الليلة السابقة لصلبه       ا اآلب آل شيء مستطاع ل ا أب .  ي

  ).٣٦: ١٤مرقس  ("ولكن ال ما أريد بل ما تريد أنت.  فأجز عني هذه الكأس
ذا     "،  إن الخضوع األصيل يقول    م، ه ذا األل أّيها اآلب، إن آان هناك احتياج لهذه المشكلة، ه

ياة اآلخرين، فمن فضلك ال        وفي ح  المرض، أو هذا الظرف لتحقيق قصدك ومجدك في حياتي        
  ."تبعده

دما تخضع         .برآة الخضوع  تفادة عن ة االس ّدًا بخصوص آيفّي ّدس واضح ج   إن الكتاب المق
ك هللا بالكامل ر السالمأوال، سوف.  حيات لم:" تختب ه واس ّرف ب لم.  "تع ه واس ذلك .  تعرف ب ب

وب   " (يأتيك خير  ة         ).٢١: ٢٢أّي ر الحرّي ًا، سوف تختب ة ولكن      ":  ثاني دًا للخطيئ تم عبي م آن ألّنك
ه ذي وضعتم عهدت يم ال ن القلب صيغة التعل تم م ّررتم.  أطع ة، صرتم اآلن، إذ ح ن الخطيئ  م

ك، إذ يمكن للمسيح أن يغلب                ثالثاً ).١٧: ٦رومية  " (عبيدًا للبرّ  ، سوف تختبر قّوة اهللا في حيات
  .التجارب العاتية والمشاآل الطاغية عندما تخضع له



تخدمهم اهللا    ن يس م م عين ه خاص الخاض ًا    .  إن األش ون أم ريم لتك ار اهللا م د اخت فق
ه            ليسوع ا آانت خاضعة بالكامل ل ا ألّنه ة، وإّنم ة أو جميل   .، ليس لكونها موهوبة أو غنّي

ة، ي وداع ال، أجابت ف دة االحتم ة اهللا البعي ا المالك خّط دما شرح له وذ"فعن ة ه ا أم ا أن
ين             ).  ٣٨: ١لوقا   ("ليكن لي آقولك  .  الرب اة خاضعة ب ال يوجد ما هو أآثر قّوة من حي

  .)٧: ٤يعقوب " (فاخضعوا هللا". يدي اهللا
ا أو .أفضل طريقة للحياة  ا    فالجميع يخضعون في آخر األمر لشيء م إن .   شخص م

تياء، أو                    ال، أو االس لم نكن خاضعين هللا، فإّننا نخضع ألراء أو توّقعات اآلخرين، أو الم
ذات  هوات، أو ال اء الشخصي، أو الش وف، أو الكبري ادة اهللا.  الخ ممت لعب د ُص  وإن -لق

ي     .  لتسلم حياتك لها  ) أوثانُا(فشلت في عبادته، فإّنك سوف تخلق أشياء أخرى          إنك حر ف
  . ذلك االختياريار ما تخضع له، لكنك لست حرًا من عواقباخت

ال شيء آخر     .  ليس الخضوع هو أفضل طريقة للحياة؛ وإّنما الطريقة الوحيدة للحياة         
دي ذاتي   .  يج دمير ال أس، والت اط، والي ى اإلحب ود ال رى تق اعي األخ ع المس .  إذ أن جمي

يمس الخضوع  غ ج ة آين دعو ترجم ة"ت ادة العقلي ة رو" (بالعب ه .)١: ١٢مي ا تترجم  آم
ية          ".  أآثر الطرق حساسّية لخدمة اهللا    "ترجمة أخرى    زوة نفس يس ن ك ل إن إخضاع حيات

ك من                   .  تافهة لكّنه فعل عقالني ذآي     ي حيات ا ف وم به ي يمكنك أن تق ياء الت إّنه أآثر األش
ولس،     .  حيث المسؤولية والحساسّية   ال ب ذلك ق ده          " ل دفنا أن نكون مرضيين عن يكن ه " ل

  .  إن أحكم لحظات حياتك سوف تكون تلك التي تقول فيها نعم هللا).٩: ٥رنثوس وآ٢(
.  عندما تقّرر أن تعيش حياة خاضعة بالكامل، سوف يختبر هذا القرار          : دعني أحذرك 

ا  ى م تحيلة عل ة، أو مس ة، أومكلف ة، أو مكروه ام مزعج ام بمه ًا القي ك أحيان ي ذل د يعن ق
  .قوم بعكس ما تشعر أنك تريد أن تفعلهسوف يبدو األمر وآأنك ت.  يبدو

  
  التفكير في الهدف من حياتي

  . إن قلب العبادة هو الخضوع:نقطة للتأّمل
  "ت وأعضاءآم آالت بّر هللاقّدموا ذواتكم هللا آأحياء من األموا" :آية للتذآر

  .)١٣: ٦رومية         (  
  ض تسليمها هللا؟ ما هي الدائرة في حياتي التي أتمّسك بها وأرف:سؤال للتفكير
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 برآات في بيتك
 

 .دراسة آلمة اهللا سوّيًا لتأتي ببرآات اهللا إلى بيوتنا و حياتنا
 

   الترحيب
  :أهدافنا هي
  .وأن ننمو في نعمته وفي حّبهأن نحب اهللا من آّل قلوبنا  .١
 .أن نحّب بعضنا، وننمو في عالقتنا مع بعضنا البعض .٢
وأن نوصل آل خدمة .  أن نحّب  الكنيسة، ونراها تنمو في األعداد واألعضاء .٣

  . شخصو وتتضاعف١٥-١٠منزلّية أن تنمو لغاية 
  الترانيم

  حاجات الصالة
  العبادة
  الدرس
  األسئلة

  الصالة الختامّية
 

  ألولالهدف ا
  لقد ُصّممت من أجل سرور اهللا

   قلب العبادة– ١٠الدرس 
 

وال تقدموا أعضاءآم آالت إثم للخطيئة بل قّدموا ذواتكم هللا آأحياء من األموات "
  ).١٣: ٦رومية "  (وأعضاءآم آالت بّر هللا
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