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مقدمة 

ننظر الیوم إلى السؤال 6 من التعلیم المسیحي للمدینة الجدیدة. سأقرأ السؤال، ثم لنقرأ اإلجابة معًا. 

السؤال السادس: كيف نمجد هللا؟

نحن نمجد هللا با��ستمتاع به، وحبه، والثقة فيه، وإطاعة إرادته وأوامره وقانونه.

اآلن دعونا نلقي نظرة على قراءة الكتاب المقدس الیوم. 

تثنیة 11: 13-21 ؛ 28-26 

بَّ إِلَھُكْم َوتَْعبُدُوهُ ِمْن ُكّلِ قُلُوبُِكْم َوِمْن ُكّلِ أَْنفُِسُكْم،  13 «فَإِذَا َسِمْعتُْم ِلَوَصایَاَي الَّتِي أَنَا أُوِصیُكْم بَِھا اْلیَْوَم ِلتُِحبُّوا الرَّ

َر. فَتَْجَمُع ِحْنَطتََك َوَخْمَرَك َوَزْیتََك.  َر َواْلُمتَأَّخِ 14 أُْعِطي َمَطَر أَْرِضُكْم فِي ِحینِِھ: اْلُمبَّكِ

15 َوأُْعِطي ِلبََھائِِمَك ُعْشبًا فِي َحْقِلَك فَتَأُْكُل أَْنَت َوتَْشبَُع. 

16 فَاْحتَِرُزوا ِمْن أَْن تَْنغَِوَي قُلُوبُُكْم فَتَِزیغُوا َوتَْعبُدُوا آِلَھةً أُْخَرى َوتَْسُجدُوا لََھا، 

 . بُّ ّبِ َعلَْیُكْم، َویُْغِلُق السََّماَء فَالَ یَُكوُن َمَطٌر، َوالَ تُْعِطي األَْرُض َغلَّتََھا، فَتَبِیدُوَن َسِریعًا َعِن األَْرِض اْلَجیِّدَةِ الَّتِي یُْعِطیُكُم الرَّ 17 فَیَْحَمى َغَضُب الرَّ

18 «فََضعُوا َكِلَماتِي ھِذِه َعلَى قُلُوبُِكْم َونُفُوِسُكْم، َواْربُُطوَھا َعالََمةً َعلَى أَْیِدیُكْم، َوْلتَُكْن َعَصائَِب بَْیَن ُعیُونُِكْم، 

19 َوَعلُِّموَھا أَْوالَدَُكْم، ُمتََكلِِّمیَن بَِھا ِحیَن تَْجِلُسوَن فِي بُیُوتُِكْم، َوِحیَن تَْمُشوَن فِي الطَِّریِق، َوِحیَن تَنَاُموَن، َوِحیَن تَقُوُموَن. 

20 َواْكتُْبَھا َعلَى قََوائِِم أَْبَواِب بَْیتَِك َوَعلَى أَْبَوابَِك، 

بُّ آلبَائَِك أَْن یُْعِطیَُھْم إِیَّاَھا، َكأَیَّاِم السََّماِء َعلَى األَْرِض.15  21 ِلَكْي تَْكثَُر أَیَّاُمَك َوأَیَّاُم أَْوالَِدَك َعلَى األَْرِض الَّتِي أَْقَسَم الرَّ

26 «اُْنُظْر. أَنَا َواِضٌع أََماَمُكُم اْلیَْوَم بََرَكةً َولَْعنَةً: 

ّبِ إِلِھُكُم الَّتِي أَنَا أُوِصیُكْم بَِھا اْلیَْوَم.  27 اْلبََرَكةُ إِذَا َسِمْعتُْم ِلَوَصایَا الرَّ



ّبِ إِلِھُكْم، َوُزْغتُْم َعِن الطَِّریِق الَّتِي أَنَا أُوِصیُكْم بَِھا اْلیَْوَم ِلتَْذَھبُوا َوَراَء آِلَھٍة أُْخَرى لَْم تَْعِرفُوَھا.  28 َواللَّْعنَةُ إِذَا لَْم تَْسَمعُوا ِلَوَصایَا الرَّ

نقرأ معًا إشعیاء 40: 8

ا َكلَِمُة إِلِھَنا َفَتْثُبُت إِلَى األَبَِد». ”يَبَِس اْلُعْشُب، َذُبَل الزَّْھُر. َوأَمَّ

لنصلي معا. 

أیھا اآلب، من فضلك أرسل الروح القدس لیمنحني الحكمة والحق كما أعظ. من فضلك افتح قلوبنا وعقولنا على حقیقتك، حتى نتمكن من تمجیدك في كل ما

نقوم بھ. نسأل ھذا باسم یسوع ربنا. 

آمین. 

فیما یلي النقاط الثالث لرسالة الیوم: 

النقطة 1. ماذا یعني تمجید هللا؟ 

النقطة 2. كیف تمجد طاعتى هللا؟ 

النقطة 3. ھل یمكننا طاعة هللا تماًما؟ 

النقطة 1. ماذا یعني تمجید هللا؟ 

في اللغة اإلنجلیزیة، كلمة ”تمجد” عادة ما نطبقھا فقط على هللا. لكن ھناك بعض المرادفات للتمجید. نحتفل بشخص ما في عید میالده. نحن نمدح شخًصا

ما عندما یفعل شیئًا جیدًا. نحن نكرم الشخص الذي یحقق شیئًا مھًما. 

خارج الكنیسة، ربما یكون المكان األكثر شیوًعا الذي نمجد فیھ شیئًا ما ھو الریاضة. نحن نمجد فریق كرة القدم أو البیسبول المفضل لدینا من خالل ارتداء

زیھم الرسمي أو قبعتھم. عندما نشاھد فریقنا المفضل یلعب، فإننا نعطي المجد عندما نحتفل بإنجازاتھم. نقف ونصفق ونصفر ونصرخ لھم بكلمات

التشجیع. نقول للجمیع من حولنا، ”فریقنا ھو األفضل!” 

ألیس نفس الشيء الذي نفعلھ كل یوم أحد في ھذه الغرفة؟ نقول لكل من حولنا، ”ربنا ھو األفضل!” نقف ونصفق. نحمد هللا الذي یحبنا ویخلصنا. عندما

نعبد هللا، یتمجده ألننا نخبر أنفسنا وبعضنا البعض أنھ أھم شيء في حیاتنا. أھم بكثیر من أي فریق ریاضي! استمع إلى كیف تشجعنا ھذه المزامیر على

عبادة هللا وتمجیده. 

یقول المزمور 63: 3،"ألَنَّ َرْحَمتََك أَْفَضُل ِمَن اْلَحیَاةِ. َشفَتَاَي تَُسبَِّحانَِك". 

ِل َعلَْیِھ!”  ُجِل اْلُمتََوّكِ ! ُطوبَى ِللرَّ بَّ یقول المزمور 34: 8 "ذُوقُوا َواْنُظُروا َما أَْطیََب الرَّ

ما ھي أجزاء أجسادنا التي تدخل في العبادة في ھذه اآلیات؟ ماذا ترى؟ ھذا صحیح. تغني شفاھنا إللھنا. وتتذوق أفواھنا الخبز والخمر عندما نأخذ سر

الشركة. نشارك جسدیًا في العبادة بفمنا وشفاھنا. إلیكم آیتان أخریان من المزامیر: 



ّبِ َخاِلِقنَا!”  یقول المزمور 95: 6: "َھلُمَّ نَْسُجدُ َونَْرَكُع َونَْجثُو أََماَم الرَّ

 ”! بَّ یقول المزمور 134: 2 ”اْرفَعُوا أَْیِدیَُكْم نَْحَو اْلقُْدِس، َوبَاِرُكوا الرَّ

ما ھي أجزاء أجسادنا التي تدخل في العبادة في ھذه اآلیات؟ ماذا ترى؟ نعم، یدعونا المزمور 95 إلى ان نَْجثُو إلكرام هللا. ونركع أیًضا لنظھر مدى

تواضعنا مقارنة بقداسة وعظمة ربنا خالقنا! 

ونرفع أیدینا في العبادة والصالة. ھذه األفعال الجسدیة تعبر عما تشعر بھ قلوبنا. ھذا ھو الھدف. ومن الممكن أیًضا أن تغني وأن تركع وترفع یدیك دون أن

تعبد هللا. ألن العبادة الحقیقیة تبدأ في قلبك. لتمجید هللا علیك أن تفعل أكثر من العمل الجسدي. یجب أن تنبع أعمال العبادة الجسدیة من العبادة في قلوبنا. 

لماذا یمدح بعض الناس فریقھم الریاضي المفضل، لكن ال یبدو أنھم متحمسون لعبادة هللا؟ ربما یحدث ذلك عندما ننسى كل ما فعلھ هللا لنا. ربما ألننا ال

نقضي وقتًا كافیًا في القراءة والتأمل في كلمتھ. نقول باللغة اإلنجلیزیة، ”أنت ما تأكلھ”. تصبح البروتینات والكربوھیدرات والفیتامینات التي تتناولھا في

الواقع جزًءا من جسمك المادي. وبنفس الطریقة، فإن قلبك وعقلك یكرمان ویمجدان كل ما نضعھ فیھما. سوف تبحث عن كل ما تقدره أكثر. ربما یقدر

قلبك المال، أو الراحة، أو الطعام، أو الشعبیة، أو المظھر. نعطي الوقت في جدولنا لألشیاء التي نقدرھا أكثر. 

كولوسي 3: 2-1 

1 فَإِْن ُكْنتُْم قَْد قُْمتُْم َمَع اْلَمِسیحِ فَاْطلُبُوا َما فَْوُق، َحْیُث اْلَمِسیُح َجاِلٌس َعْن یَِمیِن هللاِ. 

وا بَِما فَْوُق الَ بَِما َعلَى األَْرِض.  2 اْھتَمُّ

ھناك الكثیر من الطرق ”للتفكیر في أمور السماء”. أحب االستماع إلى الكتاب المقدس الصوتي على ھاتفي. لم یكن ھذا متاًحا لموسى وشعب هللا منذ

4000 عام! لم یكن لدیھم حتى األناجیل الورقیة كما لدینا الیوم. أعطى موسى بعض التعلیمات للشعب بجعل كلمة هللا جزًءا من نظامھم الغذائي الیومي. 

تثنیة 11: 21-18 

18«فََضعُوا َكِلَماتِي ھِذِه َعلَى قُلُوبُِكْم َونُفُوِسُكْم، َواْربُُطوَھا َعالََمةً َعلَى أَْیِدیُكْم، َوْلتَُكْن َعَصائَِب بَْیَن ُعیُونُِكْم، 

19 َوَعلُِّموَھا أَْوالَدَُكْم، ُمتََكلِِّمیَن بَِھا ِحیَن تَْجِلُسوَن فِي بُیُوتُِكْم، َوِحیَن تَْمُشوَن فِي الطَِّریِق، َوِحیَن تَنَاُموَن، َوِحیَن تَقُوُموَن. 

20 َواْكتُْبَھا َعلَى قََوائِِم أَْبَواِب بَْیتَِك َوَعلَى أَْبَوابَِك. 

في اآلیة 18، یقول هللا على لسان موسى، ”ضع كالمي ھذا في قلبك وفي نفسك”. كیف تحصل على كلمة هللا في أعماق قلبك وروحك؟ تقول اآلیة 18:

”َواْربُُطوَھا َعالََمةً َعلَى أَْیِدیُكْم، َوْلتَُكْن َعَصائَِب بَْیَن ُعیُونُِكْم”. ال یزال الكثیر من الیھود یفعلون ذلك حتى الیوم. یمكنك أن ترى في ھذه الصور أن ھؤالء

الرجال لدیھم كلمة هللا في صنادیق صغیرة على رؤوسھم وملفوفة حول أذرعھم. ھل ھي مجرد طقس دیني أم تعبیر صادق عما في نفوس ھؤالء الرجال؟

هللا وحده یعلم. لكنني أعتقد أنھ من المفترض أن یكون رمًزا خارجیًا لما ھو حقًا في قلوبنا وعقولنا. 

في اآلیة 19 یقول موسى ھذا عن كالم الرب، 19 َوَعلُِّموَھا أَْوالَدَُكْم، ُمتََكلِِّمیَن بَِھا ِحیَن تَْجِلُسوَن فِي بُیُوتُِكْم، َوِحیَن تَْمُشوَن فِي الطَِّریِق، َوِحیَن تَنَاُموَن،

َوِحیَن تَقُوُموَن. یعلم هللا أن وقتنا على األرض قصیر. عندما یموت جیل، یفقد الجیل التالي حكمة وخبرة شیوخھم. یخبر موسى الناس أن أطفالھم لن یمجدوا

هللا في حیاتھم ما لم یعلمھم أحدھم كیف. 

ال یمكننا أن نمجد هللا إال إذا عرفناه وعرفنا طرقھ. یشجعنا موسى على التأمل في كلمة هللا في الصباح، وقبل أن نستلقي للنوم، وعندما نتجول أثناء النھار.



بعد ذلك، في اآلیة 20، طلب موسى من الناس أن یكتبوا كلمة هللا عند الباب األمامي لمنازلھم وعلى أبوابھم. أعتقد أن ھذا لتذكیر الناس عندما یخرجون

وعندما یأتون أن هللا ھو الحاكم على كل شيء. كل ما نفعلھ في المنزل، ومھما فعلناه في العالم، كل ھذا تحت عین الرب وسیطرتھ. 

لتلخیص النقطة 1، نمجد هللا عندما نجعلھ المحور المركزي لقلبنا وعقلنا وجسدنا. ألنك تمجد أكثر ما تقدره. 

النقطة 2. كیف تمجد طاعتى هللا؟ 

یظھر مجد هللا أیًضا في طریقة عیشنا. عندما نختار أن نحب بدالً من أن نكره، فإن هللا ینال المجد. عندما نقول ”أنا آسف” بدالً من تقدیم األعذار لخطیتنا،

فإن هللا ینال المجد. عندما نعطي بسخاء من وقتنا ومالنا، ینال هللا المجد. إن ھذا النوع من األعمال یمجد هللا ألنھ ال یأتي إلینا بشكل طبیعي. نصبح محبین

ومتواضعین وكریمین عندما یغیر هللا قلوبنا. 

إلیكم أھم شيء أریدكم أن تروه وتتذكروه. هللا یعمل اوال. یحبنا هللا قبل أن نحبھ. كنا أمواتًا في خطایانا قبل أن یقیمنا یسوع إلى حیاة جدیدة. ال یمكننا أن

نطیع هللا حتى ننال محبة هللا ومغفرتھ. 

الطاعة الحقیقیة ھي الرد. ھل سبق لك أن توقفت عن فعل شيء ما ألنك تحب یسوع؟ ھل قررت یوًما أن تفعل شیئًا، ربما شیئًا صعبًا، فقط ألنك تحب

یسوع؟ تظھر محبتنا � عندما نطیع. وھذا یمجد هللا الذي أحبنا أوالً. 

یجب أن یأتي الحب قبل القانون. إذا رأینا هللا على أنھ شخص یعطینا القواعد ألنھ یرید السیطرة علینا، فسنرید عصیانھ. أو نتظاھر بالطاعة حتى نظھر

حسن المظھر لآلخرین، ونتالعب با� لیباركنا. إذا كنت ال تعتقد أن الحب یأتي قبل القواعد، فكر في الزواج. الزواج عمل شاق جدا یجب أن أكون على

استعداد للتوبة والمسامحة، والعمل على حل مشكالتي المعصیة وأن أضحي بحیاتي من أجل زوجتي. ما الذي یمكن أن یجعل شخص ما یفعل تلك األشیاء

الصعبة؟ ما الذي یجعل الرجل یحب زوجتھ كما أحب المسیح الكنیسة، كما یقول بولس في أفسس 5:25؟ إنھ الحب فقط. سوف نضحي بأي شيء من أجل

شخص نحبھ حقًا. 

بُّ إِلُھَك الَِّذي لھذا یذكرنا هللا دائًما بمحبتھ قبل أن یعطي شریعتھ. مباشرة قبل ما أعطى هللا شعبھ الوصایا العشر، قال ھذا في خروج 20: 2، 2 «أَنَا الرَّ

أَْخَرَجَك ِمْن أَْرِض ِمْصَر ِمْن بَْیِت اْلعُبُوِدیَِّة". یقول هللا، ”لقد فعلت ھذا من أجلك. لذا اآلن أریدك أن ترد على حبي بطاعتك المحبة”. 

یعطینا هللا القواعد ألنھ یحبنا. عندما كنت طفالً، ھل سمح لك والداك بالركض في الشارع أو اللعب بالسكاكین واعواد الكبریت؟ ھل سمح لك والداك بتناول

البسكویت واآلیس كریم لثالث وجبات في الیوم؟ ولم ال؟ ھذا النوع من الحریة ھو ما تریده قلوبنا. لكن اآلباء یحبون أطفالھم بما یكفي لیقولوا، ”یمكنك أن

تأكل وتشرب ھذا ولكن ال یمكنك الحصول علیھ. یمكنك فعل ھذه األشیاء ولكن ال یمكنك فعل ھذه األشیاء”. اآلباء ال یریدون تدمیر حیاتنا بالقواعد. إنھم

یحبوننا بما یكفي لمنحنا الحریة ضمن حدود آمنة. 

لدینا جمیعًا االختیار بین النعم والشتائم، یا أصدقائي. تؤدي الطاعة إلى البركة ألن شریعة هللا مصممة لخیرنا. یمكنك استخدام مطرقة لقیادة المسمار إذا

أردت، لكنھا لن تعمل بشكل جید. یمكنك استخدام مفك البراغي لفتح علبة طعام، لكنھا لن تكون نعمة! تعلمنا قواعد هللا كیفیة استخدام وقتنا وموھبتنا وكنزنا

وفقًا لتصمیمھ. إن طاعتنا تمجد هللا، وسوف تباركنا أیًضا. لننتھي اآلن بالنقطة 3. 



النقطة 3. ھل یمكننا طاعة هللا تماًما؟ 

ھل سبق لك أن حاولت التخلص من عادة سیئة؟ من الصعب حقا! ھل سبق لك أن اعتذرت لشخص ما عن شيء قلتھ أو فعلتھ، ثم بعد أسبوع فعلت نفس

الشيء مرة أخرى؟ أنا فعلت. 

خطیتنا متجذرة بعمق في قلوبنا. یعمل هللا على جعلنا أكثر قداسة. لكن ھذا العمل لن یكتمل حتى نكون في الجنة. ال یمكننا أن نطیع قانون هللا تماًما. لكن

شریعة هللا كاملة، ألنھ كامل. انظر مرة أخرى معي في تثنیة 11: 28-26. 

26 «اُْنُظْر. أَنَا َواِضٌع أََماَمُكُم اْلیَْوَم بََرَكةً َولَْعنَةً: 

ّبِ إِلِھُكُم الَّتِي أَنَا أُوِصیُكْم بَِھا اْلیَْوَم.  27 اْلبََرَكةُ إِذَا َسِمْعتُْم ِلَوَصایَا الرَّ

ّبِ إِلِھُكْم، َوُزْغتُْم َعِن الطَِّریِق الَّتِي أَنَا أُوِصیُكْم بَِھا اْلیَْوَم ِلتَْذَھبُوا َوَراَء آِلَھٍة أُْخَرى لَْم تَْعِرفُوَھا».  28 َواللَّْعنَةُ إِذَا لَْم تَْسَمعُوا ِلَوَصایَا الرَّ

كیف یجعلك ذلك تشعر؟ إنھ یجعلني غیر مرتاح بعض الشيء، ألنني أعلم أنني أبتعد عن وصایا هللا كل یوم. ال أرید لعنة هللا، لكنني أعلم أن ھذا ما

أستحقھ. 

لكن هللا یحبنا كثیرا حتى یتركنا بال رجاء. عندما أعطى هللا شریعتھ للناس في العھد القدیم، كان یعلم أنھم ال یستطیعون إطاعة شریعتھ تماًما. ھذا ھو السبب

في أن هللا أعطى تعلیماتھ لتقدیم الذبائح الحیوانیة لیغسل ذنب خطیئة اإلنسان. حتى بعد آالف وآالف الذبائح، بقي الناس تحت لعنة الخطیئة. كل ھذا تغیر

عندما جاء شخص واحد لیعیش حیاة مطیعة تماًما. كان یسوع ھو الشخص الوحید الذي یستحق طاعة هللا الكاملة. لكن بدالً من ذلك، عانى یسوع اللعنة

والعقاب الذي نستحقھ. استمع إلى ما تقولھ كلمة هللا في غالطیة 3:13 ، ”اَْلَمِسیُح اْفتَدَانَا ِمْن لَْعنَِة النَّاُموِس، إِْذ َصاَر لَْعنَةً ألَْجِلنَا، ألَنَّھُ َمْكتُوٌب: «َمْلعُوٌن ُكلُّ

َمْن ُعلَِّق َعلَى َخَشبٍَة».  

اإلنجیل ھو بشرى سارة ألنھ یعد بالھروب من اللعنة. ننال بركة هللا إذا آمننا أن هللا وضع لعنتنا على یسوع. انظر معي إلى یوحنا 6: 29-28. 

28 فَقَالُوا لَھُ: «َماذَا نَْفعَُل َحتَّى نَْعَمَل أَْعَماَل هللاِ؟» 

29 أََجاَب یَُسوُع َوقَاَل لَُھْم: «ھذَا ُھَو َعَمُل هللاِ: أَْن تُْؤِمنُوا بِالَِّذي ُھَو أَْرَسلَھُ». 

إن أھم طریقة لطاعة هللا ھي اإلیمان بموت وقیامة المسیح كمخلصنا. ھذا القرار الوحید الذي سیؤثر على مستقبلك آلالف السنین. البركات واللعنات التي

نختبرھا على األرض مؤقتة. بركات الیوم لیست سوى صور وتذكیر ببركات السماء األبدیة. إن األلم واالضطھاد الذي نختبره ھنا على األرض ھو لعنات

مؤقتة مقارنة بلعنة الجحیم األبدیة. یجب علیك اتخاذ ھذا االختیار. أن تؤمن باإلنجیل وترحب بیسوع ربًا ومخلًصا لك، أو تؤمن بأفكارك وترفض یسوع

ربًا. 

أرجو أن تكون قد آمنت بالمسیح، ألن ھذه ھي الطریقة الوحیدة لتتلقي بركة هللا األبدیة. ال یمكننا أبدًا أن نطیع قانون هللا تماًما. وحده یسوع یمكنھ فعل ذلك.

یقبلنا هللا ویحبنا كأوالده ألننا نأتي إلى هللا اآلب مرتدین السجل الكامل لیسوع. عندما نطیع شریعة هللا ونعبده، فإننا نفعل ذلك بالقوة التي یمنحنا إیاھا یسوع.

ونحن نفعل ذلك كرد فعل على محبة هللا، ولیس لكسب حبھ. 

البركات واللعنات التي نقرأھا الیوم في سفر التثنیة ال تتعلق باتباع القواعد. یتعلق األمر باتباع هللا. إن الحیاة المسیحیة ال تتعلق باتباع القواعد. إنھا تتعلق



باتباع یسوع. وعندما نحبھ ونتبعھ، فإننا نمجده أیًضا بالطریقة التي نعیش بھا في الطاعة. 

دعونا نصلي معا اآلن: 

یا یسوع، حبك لنا یفوق فھمنا. أنت تعلم أننا اخترنا طریق الخطیئة والعصیان. لكنك أحببتنا لدرجة أن تموت بدال عنا. وقد عشت حیاة مقدسة كاملة حتى

ننال الحیاة والبركة باسمك. أیھا اآلب، من فضلك أعطنا الروح القدس الیوم، لیساعدنا على السیر في طاعة ومحبة كرد فعل على الكرم والمحبة التي

سكبتھا علینا. نشكرك ونصلي باسم مخلصنا یسوع. 

آمین.

One Voice Fellowship


