غبادة هللا اإلاثلث ألاكاهُم
كبىٌ ومؽاسهت الػبادة اإلاعُحُت غبر اللاساث واللشون
* جلذًم
ً
ً
ً
ً
ً
ُ
ً
حػذ مؽاسهت الحىمت ظلىوا ؼائػا في زلافاث غذًذة -ؼشكا وغشبا ،حىىبا وؼمال -وهي مىاظبت غلى وحه خاؿ
للخػلم واإلاؽاسهت غبر زلافاث وأحُاٌ وكشون ،ظىاء في ؼيل ؼفاهي أو جحشٍشي .وحؽخمل مؽاسهت الحىمت غلى
معاحت مخمحزة مً ألادب الىخابي جمم ألامثاٌ ومضامحر الحىمت وجىىٍباث ٌعىع والػذًذ مً هفائح الشظىٌ بىلغ.
ً
وحػني مؽاسهت الحىمت وسج أوـاٌ حعذ اإلاعُح -أي الىىِعت -مػا .وهىزا فمؽاسهت الحىمت ئهما هي وؽاه
مشهضي في الخجمػاث اإلاعُحُت الػاإلاُت مثل “اإلاجلغ الػاإلاي للىىائغ اإلافلحت” ( .)WCRCوغىذما جىىن الحىمت
ً
ً
التي ًخم اإلاؽاسهت بها ـذي مخلفا وجىبُلا للحىمت الىخابُت وؼهادة أمُىت ليلمت و"حىمت" هللا (1هى  ،)24 :1فان
هزه اإلاؽاسهت بالحىمت ًمىً أن جىىن غالمت غلى ًىم الخمعحن ،لِغ لبابل ،وغىُت مً الشوح اللذط" ،سوح
الحىمت" (أف .)17 :1
ئن الهذف مً وساء هزه الخجمُػت مً ألاكىاٌ الحىُمت بؽأن مماسظت الػبادة اإلاعُحُت ئهما هى بىاء حعذ
الحىم بىاظىت معُحُحن مفلححن .وهي في راث الىكذ
اإلاعُح للخذمت وؤلاسظالُت ألامُىت .للذ جم ججمُؼ هزه ِ
مجمىغت ًمىً وـفها باليازىلُىُت ،أي مػبرة غً الاؼتران في الىىِعت الىاحذة اإلالذظت الجامػت الشظىلُت ،وهي
هزلً حػبر غً الخاسٍخ اإلاخفشد للىىائغ اإلافلحت حىٌ الػالم وكىاغاتها الالهىجُت ومماسظاتها .وكذ جمذ هخابت
معىدة هزه الىزُلت اظخجابت لخىـُاث ول مً “الاجحاد الػاإلاي للىىائغ اإلافلحت” ( )WARCفي اوػلاده في )أهشا(
غاـمت )غاها( في غام “ ،2004واإلاجلغ اإلاعىىوي اإلافلح” ( )RECفي اوػلاده بمذًىت )أوجشٍخذ( الهىلىذًت في غام
 ،2005ورلً بػذ فترة مً الخىاـل مؼ الىىائغ ألاغماء في اإلاىظمخحن .وجم ججهحز هزه اإلاعىدة بىاظىت فشٍم اغذاد
الػبادة الخاؿ "باللخئام الػام اإلاىحذ" للمجلعحن اإلازهىسًٍ اغاله في غام  2010في )حشاهذ سابُذص( بىلًت
)مُدصجان( ألامشٍىُت ،ورلً بالدؽاوس مؼ سغاة ومػلمحن وكادة آخشًٍ حىٌ الػالم ،ظىاء مً داخل أو مً خاسج
الخللُذ اإلافلح ،زم جمذ الفُاغت النهائُت مً خالٌ “كعم الخجذًذ الخػبذي والشوحي” في "الالخئام الػام اإلاىحذ”.
وكذ جم جفمُم الىزُلت بحُث جلذم سؤٍت للخجذًذ الشوحي للػبادة حُث هذغى فيها بػمىا البػن ئلى حػبحر أهثر
ً
ً
غملا وحُىٍت .فهي لِعذ مفممت لفشك كائمت مً اإلاماسظاث غلى الىىائغ ألاغماء أو لئلًحاء بأن الػبادة في
الىىائغ ألاغماء ججعذ بالفػل ملء هزه الحىمت .وكذ ـممذ الىزُلت لظخخذاماث ؼتى:
ً -1مىً اظخخذام الىزُلت في داخل هىِعت أو وائفت بػُنها لفخح حىاس حىٌ مضاًا وجحذًاث مماسظاث الػبادة
اإلاحلُت وهلاه كىتها ولػفها .فُمىً ألولئً الزًً ًلىدون هزه الحىاساث الخىكف بػذ ول ملىؼ لِعألىا" :ما
الزي مىحىا هللا ئًاه ليي هماسط هزه الخىىٍبت؟"" ،ما ألاظالُب التي ًذغىها هللا لىجعذ مً خاللها هزه الخىىٍبت
بأهثر أماهت؟" " ،ما الىشق ألاخشي التي ًمىىىا مً خاللها الخػبحر غً حىمت مماسظاجىا اإلاشجبىت بهزا اإلاىلىع؟" .ئن
ول جىىٍبت مفممت بحُث جثحر هلاؼاث ألمخحان الػالكاث بحن اللىاغاث الالهىجُت واإلاماسظاث ،وهي هلاؼاث ملُئت
بالخخباساث والحىمت الشوحُت التي ل غنى غنها للخذمت اإلاثمشة في أي ظُاق وان.
ً -2مىً للىزُلت ئزاسة هلاػ بحن الىىائغ اإلاخخلفت والىىائف واإلاإمىحن مً ظُاكاث زلافُت مخباًىت .فُمىً ألولئً
الزًً ًلىدون هزه الحىاساث الخىكف بػذ ول ملىؼ لِعألىا" :هُف ًإهلىا هللا في ظُاكاجىا الثلافُت اإلاخفشدة

إلاماسظت هزه الخىىٍبت؟" و"بأي أظلىب ًذغىها هللا إلاماسظت هزا ألامش بأهثر أماهت ،خاـت في لىء ما هخػلمه مً
بػمىا البػن؟"
ً
ُ
 -3حػذ هزه الىزُلت دغىة للخػاون مػا في دساظت غمُلت للحفىٌ غلي أدق ـُاغت .ئن ول جىىٍبت ئهما هي جلخُق
لحلل مً حلىٌ البحث والخأمل اإلاعُحي ٌعدىذ ئلى الخفعحر الىخابي والخفىحر الالهىحي والذساظت الخاسٍخُت .وٍمىً
ئغادة ـُاغت ول جىىٍبت بػذ جفىحر معخمش في لىء جحذًاث الخلمزة ألامُىت .لزا فان هزه اإلاجمىغت لِعذ مفممت
لخىىن نهائُت اوواملت .لىنها ـُغذ لخىىن راث نهاًت مفخىحتً :مىً ألي هىِعت أو ؼشًٍ معىىوي أن ٌغني هزه
الىزُلت بألافاجه الخاـت .وٍمىً هزلً ألحخماغاث "اإلاجلغ الػاإلاي للىىائغ اإلافلحت" اإلاعخلبلُت جىىٍش هزه
اإلاجمىغت بالافت امثاٌ وجىىٍباث أخشي للخجاوب مؼ جحذًاث فشٍذة التي سبما جظهش في اإلاعخلبل.
بُذ أن الهذف النهائي لجمُؼ هزه الاظخخذاماث لِغ فلي ئزاسة الىلاؼاث أو الحفىٌ غلى وزُلت أفمل ،لىً
الهذف النهائي لِغ أكل مً الدصجُؼ ،بلىة الشوح ،غلى الػبادة ألامُىت الؽاهشة هلل اإلاثلث ألاكاهُم .فلُباسن سوح
هللا هزه اليلماث وول مً ًفاسع مػها حتى جخلىي هىِعت اإلاعُح.

 .1ؼػب مذغى ومفذي :الاحخماع في اظم ٌعىع
 1.1مذغى مً هللا اإلاثلث ألاكاهُم
وىبي لؽػب الشب
الزي ًذسن بػمم
اهه مذغى مً ومخيلم مؼ هللا اإلاثلث ألاكاهُم،
آلاب وألابً والشوح اللذط،
الزي ًجمؼ وٍحمي وٍشعي الىىِعت
مً خالٌ اليلمت والشوح –
اله الػظمت والجالٌ
ُ
ً
الزي اظهش لىا جماما في اإلاعُح ٌعىع
"ـىسة هللا غحر اإلاىظىس" )هى (15:1
وىبي للجماغت التي بالؽىش حػترف
ان هللا اإلاثلث ألاكاهُم ل ًلبل غبادجىا فلي،
ً
بل واًما ٌػىُىا الامياهُت غلي الػبادة،
ًحثىا مً خالٌ الشوح اللذط،
وٍلذط جلذًمخىا
مً خالٌ ههىىث ٌعىع اإلاعُح اليامل،
الزي كذم خالٌ حُاجه غلي ألاسك حعبُح "لآلب"،
"وتهلل بالشوح" )لى ،( 21:10
وحتي آلان هى "حي لِؽفؼ فُىا" )غب (25:7
وىبي للىىِعت التي جفش غلي
ان ًجخمؼ اإلاإمىىن لُػبذوا هللا،
ً
لِغ اول بهذف ان ًىالىا بشواث مً غىذ الشب
ولىً ألن هللا كذ باسههم بالفػل.
ً
وىبي للىىِعت التي جىدؽف غىذئزا
ً
ان هللا فػال ًباسهها حُىما حػبذ هللا اإلاثلث ألاكاهُم،
الزي ًىمي ،وَػلم ،وٍبىذ ،و ًُلىم هُانها،
وٍذغم الشباه الزي ًىحذ اإلاإمىحن بِعىع اإلاعُح
وببػمهم البػن بىاظىت غمل الخلذٌغ،
مً خالٌ اغالن اليلمت والفالة الجماغُت،
ومً خالٌ اإلاػمىدًت والػؽاء الشباوي،
ومً خالٌ الؽشهت والخلذماث والؽهادة.

ً
 1.2الاحخماع الػام ،ول ؼػب الشب مػا
حىُمت هي الجماغت الػابذة
"الغحر جاسهت احخماغها" )غب (25:10
ولىً ججخمؼ بفشح بأظم ٌعىع،
وجخىق الي اغالن ولمت هللا،
ولخلذًم الدعبُح والفلىاث،
و الاحخفاٌ بالظشاس اإلالذظت،
فيل مً هزه هى غمل ول ؼػب الشب،
"الىهىىث اإلالىوي" )1بي (9:2
وىبي للىىِعت التي جذغى ول الػابذًً –
بما فيهم هإلء الزًً جللبهم زلافخىا
بىشٍلت او اخشي "باإلاػاكُحن" –
للمؽاسهت الياملت والىاغُت والفػالت
في الػبادة الجماغُت،
مخاوبت الللب والشوح والزهً في جىشَغ هلل،
ومذسهت بػمم هُف ان غبادتها الصخفُت
حؽاسن في جشهُمت غظُمت لدعبُح هللا.
وىبي للىىِعت التي حػبر في غبادتها
غً الؽشهت في حعذ اإلاعُح،
ووحذة الشوح في سباه العالم،
والىحذاهُت التي هي غىُت ودغىة هللا،
التي جىحذ الفغحر والىبحر،
واإلاإمىحن في ول صمان وميان،
الزًً ٌؽترهىن في دغىة واحذة
بىاظىت سوح هللا في ٌعىع اإلاعُح.
 1.3الشوح اللذط
حىُمت هي الجماغت الػابذة
التي جذسن هُف ٌػمل الشوح اللذط
مً خالٌ ول مً الػلل واإلاؽاغش،
وول مً الاهمباه الشوحي والاحذار اإلافاحئت،
ً
وول مً الخذماث اإلاػذة ظابلا في سوح الفالة
ولحظاث ألاهدؽاف الخللائُت.

حىُمت هي الجماغت الػابذة التي جذسن
ان اللُمت الذائمت او اللىة الشوحُت للػبادة
ل حػخمذ غلى ابذاغىا الصخص ي ،ول غلى خُالىا،
ول غلى فىىدىا ،ول غلى غىاوفىا،
ولىنها جأحي مً الشوح اللذط الزي ًمىىه
ان ًخخاس ان ٌعخخذم أًا مً او ول هزه ألاؼُاء.
الحم ان الػبادة هي هبت هلبلها
ً
ولِعذ اهجاصا هحلله.
 1.4جثبُذ وملاومت الثلافت
حىُمت هي الىىِعت التي جشٍذان جىىن
في الػالم و لىً لِغ مً الػالم )ًى ،)19:15
ملاومت اوحه الثلافت التي حعاوم اظخلامت الاهجُل،
وجخفاغل بحماط مؼ زلافتها للمؽاسهت بالخبر العاس
ألهجُل ٌعىع اإلاعُح،
َُ
الزي ًأحي ليل زلافت ولىً ل ًلُذ بأًت زلافت.
ً
ُ
حىُمت ارا هي الىىِعت التي جلذس ان اهجُل ٌعىع هى
ً
في هفغ الىكذ مخجاوصا للثلافاث ،وله ظُاق زلافي
ً
محلي ،و ًمىً مؽاسهخه غبر الثلافاث ،وهى اًما
مػاهغ للثلافاث.
 1.5حىدة الخلُلت اإلافذًت
حىُمت هي الىىِعت التي حػلً بىلىح
ان غبادتها حؽترن في جشهُمت الدعبُح
التي جلذم مً ول الخلُلت.
حىُمت هي الىىِعت التي جحخفل
بالػبادة هحلُلت مخجعذة،
ممخىت للحشواث والاولاع الجعذًت
التي حػبر غً حعبُحىا ،وـالجىا،
والىخاب اإلالذط ،واإلااء ،و الخبز ،والىأط،
ّ
ألاؼُاء التي غُـنها الشب لظخخذامىا –
غىاًا هللا لؽػب هللا.

 1.6كُادة ؼػب هللا
حىُمت هي الجماغت التي جذغى ،وجذسب ،وجإٍذ،
وجخجاوب مؼ اإلاىهىبحن في اللُادة مً الىىغحن،
ومً ول الاغماس ،والخلفُاث ،والامياهُاث،
مىفشة جذسٍب وجأهُل لدؽىُلهم
في لهىث ومماسظت الػبادة.
حىماء هم كادة الػبادة
الزًً ًإهلىن ول اغماء الجماغت
للمؽاسهت الياملت والىاغُت والفػالت،
مهخمت بخلذًم هشم المُافت إلاً هم لِعىا بػذ حضء
مً حعذ اإلاعُح – الىىِعت.
 1.7الخػبحراث الفىُت
ُ
وىبي للىىِعت التي بها حػلً اليلمت
وبها جلذم الفلىاث والدعبُحاث،
لِغ فلي بىاظىت اليلماث،
ً
ولىً اًما غً وشٍم الخػبحراث الفىُت:
مً خالٌ مىاهب كذ اغىاها الشب ليل حماغت
محلُت في اإلاىظُلي والشكق ،في الحذًث والفمذ،
في الفىىن اإلاشئُت وفً الػماسة.
وىبي للفىاهحن الزًً ًلذمىن ويهزبىن مىاهبهم
حتي ٌؽهذ ؼػب هللا لجىد هللا،
وٍلذمىن الؽىش ،وَػبروا غً جىبتهم . . .
حىماء هم الفىاهىن الزًً ٌؽػشون بأمخىان
مً احل اللُىد اإلاىحىدة في الىـُت الثاهُت،
ً
واًما مً احل الامثلت للفىاهحن الىخابُحن اإلاذغىٍحن
مً هللا ومإهلُحن مً ؼػب هللا للخذمت بحعب
وـاًا هللا) .خشوج (30:35
حىُمت هي الىىِعت التي حعخلبل بؽىش الػىاًا
الامُىت مً التراهُم والاغماٌ الفىُت مً غفىس
وزلافاث اخشي ،محخفلت بيازىلىهُت الىىِعت،
ومصجػت غلي الابذاع في خلم جشاهُم واغماٌ حذًذة
للػبادة.

 .2اغالن ولمت هللا بفشح
 2.1اليلمت والشوح

ُ
وىبي للىىِعت التي بها حػلً اليلمت
غً كىاغت وفشح في اواس ـلىاث متركبت،
وؼىش غامش لػمل الشوح اللذط
في اظدىاسة كلىب وارهان ؼػب هللا
 2.2احعاع وغشك اليلمت اإلاخمشهضة غلى ٌعىع
حىُمت هي الىىِعت التي حغزي اإلاإمىحن
بلشاءاث وغظاث جخفاغل مؼ غشك وغمم ولمت هللا،
بالػهذ اللذًم والػهذ الجذًذ،
ً
دائما مػلىه ملء اهجُل ٌعىع اإلاعُح.
 2.3اإلاىادة بالشاحت والؽهادة ،والػذٌ والعالم
ُ
وىبى للىىِعت التي بأغالن ولمت هللا
حػضي الحضاوى وجىاحه مً ٌػاسك ظلىان هللا
حىُم هى الىاغظ الزي ًذغى العامػحن
للبىٌ وػمت هللا السخُت،
للخىبت غً الخىُت والؽش،
للشحىع الى اإلاعُح ،ألغالن العالم،
"لفىؼ الحم ومحبت الشحمت و العلىن بخىالؼ مؼ
هللا" )مُخا (8:6
 2.4ملاومت غبادة الاوزان
ُ
وىبي للىىِعت التي حػلً ولمت هللا
بأظالُب جفضح وجلاوم ول مً:
ً
الاوزان التي حغشٍىا لػبادتها بذل مً هللا،
ً
واًما الاوزان اإلابيُه غلي فهمىا اإلاؽىه غً هللا
وىبي للىىِعت التي جخحذي هزه الدؽىهاث
بالخأمل في شخق وغمل ٌعىع اإلاعُح،
"الزي هى بهاء مجذ هللا وسظم حىهشه) ".غب (3:1
 2.5الػلُذة :اظخجابت الاًمان
حىُمت هي الىىِعت التي فيها اغالن الاهجُل

ًُلبل غلي اهه ولمت هللا،
"التي حػمل في اإلاإمىحن" )1حغ (13:2
حُث جلىد لالغتراف وللدعبُح،
للخىبت وللخىشَغ للخذمت،
لحؽاء الشأفاث ولشغبت ؼذًذة في احشاء الػذٌ،
لفػاٌ شخفُت و حماغُت،
لىاغت حذًذة ولؽىش غمُم.
وىبي للىىِعت التي جذغى اإلاإمىحن للؽهادة غً حىد
هللا مً خالٌ الخػبحر غً اًمان الىىِعت،
الزي ًخجاوص وَؽيل خبراجىا الفشدًت،
وٍىحذها بمإمىحن مً زلافاث وغفىس اخشي،
ً
واًما مً خالٌ الؽهادة غً غمل هللا في حُاة
الجماغت اإلاحلُت.

 .3الاظخجابت الي هللا في الفالة والخلذًماث
 3.1الدعبُح و الؽىش
وىبي للىىِعت التي جلذم الدعبُح والؽىش )مض
 ،14:50غب ، (15:13
لِغ فلي في حػظُم بهاء ومجذ هللا،
ً
بل اًما في الخأمل والعشد والاحخفاٌ بيل ما غمله
هللا غبر الخاسٍخ.
حىُمت هي الىىِعت التي جخحلي وجخػلم مً
ـلىاث الدعبُح والؽىش الىابػت مً كفق الىخاب
اإلالذط )مثاٌ :مض  ،(136وهي حؽيل ـلىاتها.
 3.2الفالة في اظم ٌعىع ،مً خالٌ الشوح اللذط
وىبي للىىِعت التي جفلي في اظم ٌعىع،
مػترفت بأجحادها مؼ سبىا الزي ـػذ فىق العمىاث،
ولىىه دائما مىحىد مػىا.
وىبى للجماغت الػابذة
التي جفلي في ومً خالٌ الشوح اللذط،
والبت غىاًا الشوح اللذط،
ومػترفت اهه غىذما هفلي

الشوح اللذط ٌػُجن لػفاجىا،
وَؽفؼ فُىا بحعب مؽِئت هللا )سو ،(27-26:8
ً
وهي اًما جلاوم "ولة الػالم غلى ظلمت هزا الذهش"
(اف .)12:6
 3.3مذي الخبراث الاوعاهُت
حىُمت هي الىىِعت التي جخمثل باإلاضامحر،
بدصجُؼ ـلىاث ـشٍحت ووازلت هلل،
مػبرة فيها غً مذي الخبراث الاوعاهُت – "غلم حؽشٍح
الىفغ" – في اليلماث ،و التراهُم ،والفمذ،
في الشكق ،والخمثُل ،واإلاشائُاث –
ـلىاث لالحخفاٌ وللىذب ،لغالن الثلت ولظهاس الُأط
للخمشغاث وللدؽفػاث ،للؽىش ولالغتراف،
للؽفاء ولؤلمل.
وىبي للىىِعت التي ل جفلي فلي مً احل
ً
احخُاحاتها ،ولىً اًما مً احل الػالم الزي هىزا
احبه هللا.
 3.4الػىاًا والخلذًماث
حىُمت هي الىىِعت التي جماسط بؽىش
جلذًم الػىاًا ،والىكذ ،واإلاىاهب،
هػمل جىشَس ي وحػبذي.
حىُمت هي الىىِعت التي جإهذ ان
ول الحُاة هي لخذمت هللا واللشٍب،
ً
وان ول مإمً مذغى ان ًىىن وهُال غلي ول غىاًا
هللا.

 .4اإلاػمىدًت والػؽاء الشباوي
 4.1وـاًا الشب ٌعىع باإلاػمىدًت وألاحخفاٌ بػؽاء
الشب
وىبى للىىِعت التي جىُؼ باخالؿ وـاًا الشب ٌعىع
بأن" :جلمزوهم وغمذوهم باظم آلاب والابً والشوح
اللذط ،وغلمىهم أن ًحفظىا حمُؼ ما أوص ي به
ٌعىع (مذ ،)20 :28

وأن ًأولىا وَؽشبىا ـاوػحن هزا لزهشي" (لى ،19 :22
 ،)20فىلبل هزه الػالماث هفشؿ فيها ٌغىِىا هللا
وٍذغمىا وَػضٍىا وٍخحذاها وَػلمىا وَغحرها.
 4.2اإلاػمىدًت
وىبى للىىِعت التي حػلً أن هىٍتها الحلُلُت
مىحىدة في ٌعىع.
وىبى للىىِعت التي حػلً هُف أن مُاه اإلاػمىدًت
ئهما هي غالمت وخخم غلى وغىد هللا
بأن ٌغعلىا فىىهش،
وأن ًخبىاها في حعذ اإلاعُح،
وأن ًشظل الشوح اللذط لُجذدها وٍلىٍىا وٍلُمىا ئلى
حُاة حذًذة في اإلاعُح.
وىبى للىىِعت التي حػلً هُف أن مُاه اإلاػمىدًت
ً
ئهما هي أًما غالمت وخخم غلى دغىة هللا لىا
ألن هترن الخىُت والؽش،
وأن هلبل اإلاعُح وهىٍدىا الجذًذة فُه،
وأن هحُا حُاة حذًذة وملذظت.
حىُمت هي الجماغت التي جحخفل باإلاػمىدًت بفشح
وجخزهشها هىظُلت للىػمت والدصجُؼ،
وجحُا وغىدها في اماهت الػهذ.
 4.3غؽاء الشب
وىبي للىىِعت التي جحخفل بأهخظام بػؽاء الشب
هػُذ للؽىش والؽشهت والشحاء.
وىبى للىىِعت التي ل جخزهش فلي ؼىش غمل هللا في
الخلم وغمله الفذائي في ٌعىع اإلاعُح،
مػترفت بحمىسه في هعش الخبز،
ً
لىنها أًما جخلبل بامخىان هبت الىحذة مؼ ٌعىع
اإلاعُح وحعذه
مىخظشة ولُمت اإلالىىث آلاحي.
وىبى للىىِعت التي حؽترن في هزه الىحبت ممحزة
"حعذ اإلاعُح" في وحذجه اإلاخىىغت،

مً خالٌ الخػبحر غً جشحُب الىاحذ باآلخش
بالىػمت والحم (1هى ،)33 -29 :11
ومً خالٌ الخػبحر غً حفاوة هللا بىا غً وشٍم
خذماث لُافت الغشباء في الػالم.

 .5ؼػب مباسن ُ
ومشظل للخذمت في اظم ٌعىع
 5.1ئسظالُت هللا
وىبى للىىِعت التي ًدصجؼ اإلاإمىىن فيها ببرهت هللا
اإلاجاهُت ،وٍخحذاهم وغذه إلغالن ألاخباس العاسة غً
ً
ٌعىع ،وان ًىىن لىا حمىس ؼافُا في الػالم بأظم
ٌعىع.
 5.2الػبادة الُىمُت
حىُمت هي الجماغت التي حغزي ؤلاًمان مً خالٌ
الدصجُؼ غلى الػبادة الُىمُت لجمُؼ اإلاإمىحن،
ً
مؼ الترهحز غلى كشاءة ولمت هللا والخأمل فيها بحثا غً
ئسؼاد الشوح اللذط،
وسفؼ ـلىاث الؽىش والىلباث،
وجشهُم اإلاضامحر والدعابُح وألاغاوي الشوحُت،
والاظخماع للشب في "ـمذ جام مخػبذ" (1مل )12 :19
والحُاة في ول لحظت أمام وحه هللا.
 5.3لُافت الغشباء والىشاصة
ُ
وىبى للىىائغ التي جماسط فيها المُافت والترحُب
ظىاء في الػبادة الجمهىسٍت أو في الحُاة الصخفُت،
حُث ًخم الترحُب بالغشباء والمُىف واحخىائهم،
وحُث ًمىً للفلشاء واإلاهمؽحن واإلاشض ى واإلاىشودًً
ً
أن ًجذوا ملجئا في ظل ألاحىحت ؤلالهُت.
وىبي للىىائغ التي فيها ًُذعى الىاط،
ً
وٍلبلىن الخحذي ألن ًفبحىا جالمُزا للشب ٌعىع،
فُحفلىن غلى اإلاػمىدًت وٍجخاصون الدؽىُل الشوحي
في سحلت ؤلاًمان (مذ .)20 ،19 :28

 5.4الدؽىُل للػبادة
حىُمت هي الىىائغ التي جذغى وجخحذي اإلاإمىحن مً
ول ألاغماس واللذساث ليي "ًىمىا في الىػمت ومػشفت
سبىا ومخلفىا ٌعىع اإلاعُح (2بي .)18 :3
وىبى للىىائغ التي حغزي الخأزحر اإلاخلق لليلمت
والػلائذ واإلاماسظاث وزمش الشوح اللذط.
حىُمت هي الىىائغ التي حػمم الػبادة مً خالٌ
الخأمل والخػلُم غً مػنى اإلاماسظاث الخػبذًت.
 5.5الػبادة ،الشحمت والػذٌ
وىبى للىىائغ التي حؽحر غبادتها الجمهىسٍت ئلى ٌعىع
اإلاعُح وسظالخه غً اإلالىىث.
وىبى للىىائغ التي جىىن غبادتها الجماغُت مدعلت
مؼ ؼهادتها الجهاسٍت وأمُىت ليلمت هللا،
ً
والتي جىىن غبادتها وؼهادتها ئغالها لػمل الشوح
اللذط.
وىبى للىىائغ التي حععى للحفىٌ غلى غمل الشوح
اللذط اإلاحشس الزي وحذه ًمىىه أن ًىعش اإلاشاءاة،
ً
والزي بىاظىخه ًمىً أن ًخالقى مػا الػذالت
والعالم ،والػبادة والؽهادة.
 5.6ماسان أزا :الػبادة والشحاء اإلاعُحي
وىبى للىىائغ التي ل جىخفي بأن حػِؾ فلي اللحظت
الشاهىت ،لىً ّ
حػبر غبادتها غً أهحن ول الخلُلت
ً
اهخظاسا لعُادة هللا الياملت في ٌعىع اإلاعُح.
ً
وىبى للىىائغ التي جخلخق حُاتها مػا
في الشحاء الىوُذ الزي حػبر غىه هزه الفالة:
"ماسان أزا -آمحن حػاٌ أيها الشب ٌعىع" (سؤ .)20 :22

