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 املبادئ الكتابية للعبادة 
 وتطبيقها ىلع خدمة الكنيسة املحلّية 

 مان ونادلربقلم 

 

 

 

 

 

 

 :مقدمة

بالعبادة يف عرصنا هذا هو أنه موضوع يتلّىق اهتماماً وتوكيداً مستَحّقني تماماً ىلع الرغم  يتعلّقما خلرب السار فيا
اجلوهرة املفقودة للكنيسة بادة تسمية "توزر ىلع الع. و. )أطلق أ ويلة جداً.من أنه تعّرض إلهمال اعم ملدة ط

 واخلرب السيئ هو أن العبادة صارت مسألة يدور حوهلا رصاع وانقسام كبريان يف كنائسنا.  (. "اإلجنيلية

)يف غياب وصفات أو  ساملقدّ  شّّك ابلحث اتلايل حماولة بللورة بعض املبادئ اإلرشادية يف العبادة من الكتابي
 وحمدتضمن العبادة مواقف أو نظرات وأعمال تسبيح ت. (صفحات العهد اجلديد ة للعبادة منصيغ مفّصل

بناًء  –بما يف ذلك الصالة والوعظ والرتنيم والعطاء وما إىل ذلك  –هلل من أجل عظمته وصالحه ونعمته  استجابة
 ها. ىلع دعوة من لكمة اهلل وسلطت

سماح باتلنوُّع واحلرية اليت ة ككنائس حملية، مع البادحياة الع يف تنظيم ةريد أن نقف ىلع أرض كتابية صلبن
ونريد أواًل وقبل لك يشء أن نمّجد يف عبادتنا يوفّرها العهد اجلديد وجتنُّب "تعليم مبادئ انلاس ىلع أنها عقائد". 

 ذاك املستحق لّك تسبيح.  

 لّك حياتنا وخدمتنا.   رتكزي واهلدفح به يف العبادة نقطة الون جمد اهلل واالحتفاء الفر. جيب أن يك1

ٍء لَِمْجِد اهللِ " ْو َتْفَعلُوَن َشيْئًا، فَاْفَعلُوا لُكَّ يَشْ
َ
ُبوَن أ ْو تَْْشَ

َ
ُكلُوَن أ

ْ
 .(31: 10كورنثوس  1) "فَإَِذا ُكنْتُْم تَأ
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زي أفقية جوانب ترك من تعريفها وتتضمن أنواع أخرى من اخلدمة بالرضورة حسبلعبادة اغية يف حد ذاتها. ا
فيه الغرض الرئييس اذلي خلقنا اهلل من لكن العبادة تأخذ يف تركزيها بعداً عمودياً حمضاً. بطة بالبْش. رتم

؛ 38 -35: 22؛ مىت 11: 16؛ مزمور 7-6: 43)إشعياء  هلذا أسىم جهودنا وأعظم اكتفاء يمكننا أن حنققه أجله، ويه
  (.11: 4بطرس  1

وسرنبط لك أنشطتنا بها وبهدف تعظيم جمد ني يف حياة هذه الكنيسة. صخا واهتماماً يل العبادة تركزياً هلذا سنوْ و
 وسنجعل من جمد اهلل بشّك رصيح أهم مساعينا وأهدافنا ومشغويلّاتنا.  اهلل. 

 . العبادة يه أوالً وقبل لك يشء هلل.  2

       .(9: 22؛ 10: 19)رؤيا  "اْسُجْد هلِلِ "

هلذا الوحيد اجلدير عنه ومن أجله.  فهو فريد بصفته اهلل وهو  بادة يه.  فالعهرهاووجهلل هو موضوع العبادة ا
 .(13-1: 148؛ مزمور 36: 11)رومية  بتسبيحنا؛ وهو، بصفته اخلالق، الوحيد اذلي يستحق عبادة خملوقاته وخليفته

دافعنا  كونوسية السمه. عبادتنا وىلع تقديم ذبيحة محد وتسبيح مالئم هلذا سوف نرّكز ىلع تمجيد الرب يفو
ذه بداًل من أن يكون شبعنا أو اكتفاءنا أو استمتاعنا.  وسنتعلّم أن نعطي أكرث مما نأخذ، األسىم إىل العبادة هو تذلُّ

 مع إدراكنا أنه ليس دلينا ما نعطيه إال بسب إنعام الرب السابق علينا وكرمه معنا. 

 دتنا.   . جيب أن تأخذ اللكمة ماكناً مركزياً يف عبا3

ِة َعَظَمِتهِ ب  سَ "  .(2: 150)مزمور  "ُحوُه َحَسَب َكرْثَ

وحنن مسؤولون عن أن نسبّحه كما هو حقاً، ال كما يمكن  لعبادة يه استجابة املخلوق إلعالن اخلالق عن ذاته.ا
؛ 4: 56 مور)مز مةهَ عن ذاته وجمده من خالل املخلوقات الُمل وقد أعلن اهللأن نفرتضه أو كما نأمل أن يكون. 

138 :2). 

وسنسمح اجلماعية واخلاّصة.  ادتنااللكمة يف عبونعظ باللكمة، ونرنّم  ،ّّل اللكمةهلذا سوف نقرأ اللكمة، ونصو
وسنتجنب ي وتشحن عبادتنا. لللكمة بأن تدعونا إىل العبادة، وأن تقّدم سياق عبادتنا وادلافع هلا، وأن تنري وترث

 غياب ما قاهل نلا عن نفسه يف لكمته املقّدسة.   يف جمرد ترنيم أفاكر انلاس عن اهلل
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 . العبادة يه مسؤويلة لك شعب اهلل. 4

ْهرِ " ا حَنُْن َشْعبَُك َوَغنَُم راَِعيَِتَك حَنَْمُدَك إِىَل ادلَّ مَّ
َ
 .(13: 79)مزمور  "أ

املؤمنني  مجيعاملهّمة لكهنوت  واملفاهيم فمن اتلعابرينفعله ال يشء نراقبه أو نتفرج عليه.  ءيه يشلعبادة فعل. ا
 .(6 -5: 15 ؛ رومية32: 107)مزمور  به يف العبادة اجلماعية للكنيسةو أن لّك فرد دوراً حيوياً يلعه

هلذا سنعزز املشاركة القلبية اخلالصة يف العبادة بكل طريقة ممكنة من خالل تشجيع العبادة ىلع مدى األسبوع و
ة املادية للعبادة، ومن خالل االختيار املتأّّن عية، ومن خالل تعزيز ابليئواالستعداد الرويح للعبادة اجلما

 صة للصالة اجلماعية وقراءة اللكمة، وما إىل ذلك.  للموسيىق املالئمة ومن خالل إتاحة الفر

 ون عبادتنا مقبولة يف املسيح ومن خالل املسيح اذلي هو اكهننا األىلع.     تك.  5

َسب ُحَك يِف وََسِط الَْكِنيسَ "
ُ
  (12: 2)عربانيني " ِة أ

ادتنا املتواضعة يف قربانه فنحن نأيت منه وباستحقاقه إىل حمرض اهلل، وهو جيمع عبسوع املسيح هو قائد عبادتنا. ي
 .(22-19: 10؛ 2-1: 8)عربانيني  اخلاص الاكمل

ق واتلمزيُّ يف عبادتنا، لكن دون أن ننظر إىل يفهلذا سنجتهد و اخلربة الفنية أو اجلدارة الفنيّة  حتقيق اتلفوُّ
وسنعمل ىلع تشجيع عقلية اخلدمة بداًل من  يف حد ذاتهما، أو كوسيلة للحصول ىلع رىض اهلل أو قبوهل. كغايتني

ف ال تكون مرضية هلل إاّل ألننا نأيت إيله من عقلية األداء بني قادة العبادة، مدركني أن عبادتنا يف نهاية املطا
 خالل املسيح. 

 .. العبادة يه استجابة حياتنا بأكملها هلل6

جْ "
َ
ُموا أ ْن ُتَقد 

َ
فَِة اهلِل أ

ْ
َها اإلِْخَوُة بَِرأ يُّ

َ
ْطلُُب إيَِلُْكْم أ

َ
َسًة َمرِْضيًَّة ِعنَْد اهلِل، ِعبَاَدتَُكُم فَأ َساَدُكْم َذبِيَحًة َحيًَّة ُمَقدَّ

    .(1: 12)رومية  "الَْعْقِليَّةَ 

ومع أن العبادة تعبري سبويع، لكنها طريقة حياة معتمدة ىلع الرب املنعم والعرفان هل. دث أليست العبادة جمرد ح
 بادة تلك، إاّل أنه يتوجب أن تكون مشحونة حبياة من اتلكريس الشخيص اخلاص واألمانة.مهم عن مسرية الع

 .(31: 10كورنثوس  1؛ 24-21: 4)يوحنا 
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وسنتعامل مع وسنعّظم جمد اهلل بصفته نقطة تركزي احلياة وهدفها.  نعّززه.عبادة وهلذا سنعلّم أهمية أسلوب حياة الو
كيشء يقطع مسار احلياة ايلومية العادية، وإنما اكحتفاء مكثّف باإلهل اذلي جيعل احلياة العبادة اجلماعية ال 

 تستحق العيش.  

 شّك عبادتنا.من . اهلل أكرث اهتماماً بقلوبنا 7

ِريُد رمَْحَةً "
ُ
ََسُّ بالوالء أكرث من اذلبيحة( " اَل َذبِيَحةً إِّن  أ

ُ
  .(6: 6)هوشع  )أ

قديم( غري وصيف بشّك ملحوظ يف املسائل املتعلّقة بشّك أو صيغة خدمات ة مع العهد القارفلعهد اجلديد )باملا
غري أن الك  حبرية كبرية يف هذه انلوايح. حفال يمكننا إاّل أن نفرتض أن اهلل قصد أن يسمالعبادة اجلماعية. 

فع وراء عبادة املرء.  ىلع أن اهلل يأخذ ىلع حممل اجِلد موقف القلب السليم وادلا اتلأكيدالعهدين واضح تماماً يف 
 .(33: 12؛ مرقس 20-8: 30أخبار  2) وهلذا سنؤكد ىلع احلقيقة ادلاخلية للعبادة ونبىق مرنني يف تعاملنا مع الشّك

 جلسد وبناءه.دة اعّزز العبادة وحت. جيب أن 8

وا اْهِتَماًما َواِحًدا ِفيَما بَيْنَ " ْن َتْهَتمُّ
َ
رْبِ َواتلَّْعِزَيِة أ بَا  ُكْم، حِبََسِب الَْمِسيِح يَُسوَع،َويْلُْعِطُكْم إِهُل الصَّ

َ
ُدوا اهلَل أ ِلََكْ ُتَمج 

 .(6-5: 15)رومية " َرب نَا يَُسوَع الَْمِسيِح، بِنَْفٍس َواِحَدٍة َوفٍَم َواِحدٍ 

لفني من خطاة خملّصني ال يس جسد املسيح مجاعة من أشخاص متجانسني، لكنه جمموعة من األشخاص املختل
 عرصنا وغري املكبوحة يف طبائعنا ويتوجب علينا أن حنارب الفردية املتفّشية يفيستطيع أن يوّحدهم إال روح اهلل. 
 .(25-23 :10؛ عربانيني 17-2: 3؛ كولويس 21-19: 5؛ 16-15، 6-1: 4)أفسس  ونشّجع بكل اجتهاد بناء اجلسد

: 3؛ كولويس 19: 5نا ونسىع إىل اتلعلُّم أحدنا من اآلخر أشاكاًل متنوعة من العبادة )أفسس هلذا سنبتهج يف تنوُّعو
نا سنتجنب ابِلْدع )اليشء اجلديد غري املألوف( اذلي يؤىت به لغرض ابِلدْع فقط، وسنسىع ىلع ادلوام (.  غري أن16

ولن نسىع إىل تعزيز ر واتلجديد يف العبادة. إىل احلفاظ ىلع صحة لك اجلسد يف الفكر عندما يتعلّق األمر باالبتاك
د مصلحة اجلسد كّك.   براجمنا الشخصية أو أذواقنا اخلاّصة يف العبادة، بل علينا أن نطلب بروح الصالة وبتعمُّ

وىلع انلظر إىل  ،(3-2: 2؛ فيليب 10: 12)رومية  حتياجاتناااآلخر قبل  احتياجاتوسيشجع بعضنا بعضاً ىلع وضع 
 ىل هويتنا اجلماعية يف املسيح.  خارج أنفسنا إ
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 . حيتاج الصغار والكبار بعضهم بعضاً يف جسد املسيح.9

"، يُوُخ َمَع الِْفتْيَاِن، ِليَُسب ُحوا اْسَم الرَّب  يًْضا، الشُّ
َ
ْحَداث َوالَْعَذاَرى أ

َ
نَّهُ  األ

َ
رِْض  أل

َ
قَْد َتَعاىَل اْسُمُه وَْحَدُه. جَمُْدُه فَْوَق األ

َماَواِت   .(13-12: 148)مزمور " َوالسَّ

وينبيغ أن حيرتم الشباب ثبات شيوخهم  ورة وبشّك كبري اختالط األجيال.شمل تنوُّع جسد املسيح بالرضي
 تعابري جديدة للعبادةة جديدة والوقت اذلي يستطيعون فيه أن يضيفوا طاق ومرياثهم وأن يتعلّموا منهم، يف

 .(8-2: 2؛ تيطس 1: 149؛ 13: 79)مزمور 

ة للشباب والكبار والسيع إىل إرشاك لك املجمواعت يف خدماتنا دون هلذا ال بّد نلا من احرتام املساهمات اخلاّص و
ييمنا لّك املواد نلا من السيع إىل استخدام ُحسن اتلميزي اتليق يف تق وال بد أن نفّضل إحداها ىلع األخرى.

 املستخدمة يف عباداتنا اجلماعية.  

 . يتوجب أن نعلّم هذه األمور مرة بعد أخرى.10

نَُّكْم َكَما تََسلَّْمتُْم ِمنَّ "
َ
لُُكْم َوَنْطلُُب ِإيَلُْكْم يِف الرَّب  يَُسوَع، أ

َ
َها اإلِْخَوُة نَْسأ يُّ

َ
ْن تَْسلُُكوا ا َكيَْف جَيِ فَِمْن َثمَّ أ

َ
ُب أ

ْكرَثَ َوتُ 
َ
 .(1: 4تسالونيَك  1" )رُْضوا اهلَل، تَزَْداُدوَن أ

احلقائق السابقة اذلكر عنارص مهمة من الفهم املسييح للتلمذة، لكن يتوجب أن تعلّم بشّك ثابت ومستمر إذا 
   .(13-12: 1بطرس 2) تغرّي املواقف وانلظرات والسلوكأردنا هلا أن تسكن القلوب و

وسنسىع إىل تقديم نموذج هلذه احلقائق   انلمو يف هذه انلوايح.دئ ونشجع بعضنا بعضاً ىلعوهلذا سنعلّم هذه املبا
ع يف أحدنا أمام اآلخر يف كنائسنا، وينبيغ أن نكون يف هذا مثااًل يف جمتمعنا الصغري ويف جسد املسيح األوس

 أماكن أخرى.

 


