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اتجاهات:  ثالثة  أحد  إلى  األقل  على  يهدف  الكنائس  تفعله  كل شيء 
باتجاهنا،  العبادة، وللداخل  الرب ويكون ذلك من خالل  باتجاه  لألعلى 
اإلنجيل  بشارة  إلعالن  العالم  باتجاه  وللخارج  النمو.  إلى  ذلك  ويهدف 

لآلخرين.

التسمية  هذه  تبدو  قد  العبادة."  "بيت  أحيانًا  الكنيسة  مبنى  يدعى 
يعبدوا  حتى  للناس  المكان  توفير  هو  الرئيسي  الكنيسة  فهدف  مناسبة 

الرب معًا.

آخر:  شيئًا  يعبد  فسوف  الرب  يعبد  لم  فإن  يعبد،  حتى  اإلنسان  خلق 
المال، الشهرة، المتعة، الطبيعة، أو األوثان أو ربما يعبد نفسه! ولكنه 

لن يشعر بالشبع الحقيقي حتى يتعلم أن يعبد الرب.

أجناد  جميع  أن  رغم  بعبادتنا  يسر  السماوي  أبانا  أن  يسوع  علمنا 
في  يدخلنا  ذلك  ألن  نعبده  أن  يريدنا  فهو  باستمرار،  يسبحونه  السماء 

شركة معه.
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في هذا الدرس:
العبادة معًا  

العبادة مع الموسيقى  
العبادة بالصالة  
العبادة بالعطاء  

العبادة من خالل الروح القدس  

يساعدك هذا الدرس على:

وصف مبادئ العبادة الحقيقية.  
إدراك أشكال العبادة المختلفة والمشاركة فيها.  

فهم أوسع لدور الروح القدس في العبادة.   

9



العبادة معًا 

تعّرف على األسباب اليت من أجلها ينبغي على الناس أن جيتمعوا  الهدف 1. 
معًا للعبادة. 

مع  جديدة،  مؤمنه  وهي  سمر  تحضر  حيث  األحــد،  يوم  صباح  إنه 
خطيبها زياد ألول مره إلى اجتماع عبادة في كنيسته، علمًا أن زياد هو 
أيضًا مؤمن جديد، لكنه يمتاز بخلفيته المسيحية. أما سمر فإن أسئلتها تثير 
اهتمام خطيبها وهي تتسائل بارتباك: "لكن أين اهللا؟ وكيف يمكن لي أن 

أعبد حين ال يكون هنالك تمثال ألجثو له؟" 

ويجيبها زياد: أنت لست بحاجة لتمثال كي تعبدي الرب يا سمر. لقد 
وال  روح  اهللا  حقيقي.  حب  بدون  ولكن  التمثال  أمام  تنحني  أن  اعتدت 
نستطيع أن نراه بعيوننا الطبيعية ولكن عندما نولد من جديد ويسكن فينا 
الروح القدس فحينئٍذ نقدر أن نعبده بالروح والحق (يوحنا 4: 24 ). هذا 
ما يريده الرب منا، أن نحبه ونسبحه في قلوبنا أثناء ترنيمنا ومن خالل 

كل شيء آخر نفعله.

ويصفقون  للرب،  ومحبه  وتعظيم  فرح  ترانيم  بترديد  الشعب  يبدأ  ثم 
أحيانًا! يبدأون بالتصفيق ومع أن سمر غير معتادة على هذا النمط إال أنها 
سرعان ما وجدت نفسها تبتسم وتصفق هي األخرى. وبعد الترانيم يطلب 
قائد الترانيم من الناس أن يصافحوا بعضهم بعضًا. ولقد صافح بعضهم 
سمر ورحبوا بها حيث لم تعد غريبة بل تشعر أنها قريبة من اهللا وقريبة 

من الناس اآلخرين. 

كبيرة  واحدة  عائلة  نشبه  "إننا  وتقول:  زياد  أذن  في  سمر  وتهمس 
وسعيدة." 
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صحيح أن المؤمن يستطيع أن يعبد الرب في أي وقت وفي أي مكان، 
لكن من الضروري أيضًا أن يعبد الناس الرب معًا. 

لم يخلق الناس ليكون كل واحد منفردًا، بل يحتاج الواحد منهم لآلخر. 
عن  إحداها  ابتعدت  ما  إذا  حتى  معًا  مشتعلة  تظل  الجمرات  أن  وكما 
المجموعة فسرعان ما تنطفئ. هكذا المؤمنون، باجتماعهم معًا، وبمشاركة 
ومساعدة أحدهم لآلخر، ينمون ويتشددون معًا! وهم بذلك يساعدون على 

بقاء بعضهم لبعض "نارًا متقدة للرب." 

غري تاركني اجتماعنا كما لقوم عادة، بل واعظني بعضنا بعضًا وباألكثر 
على قدر ما ترون اليوم يقرب. عربانيني 10: 25

لقد أوصى الرب أن نجتمع معًا ووعد بأن يبارك أولئك الذين يطيعونه 
بإسمي فهناك أكون  أو ثالثة  اثنان  في ذلك، وقال: " ألنه حيثما أجتمع 

وسطهم." (متى 18: 20) 

الرب.  ويريد  الرأس.  هو  ويسوع  المسيح"،  "بجسد  المؤمنون  ُيشبَّه 
هذا  ويتحقق  بتوافق،  أعضاؤه  جميع  فيه  وتعمل  متحدًا  جسده  يكون  أن 
يوحدنا  وعندها  العبادة.  ألجل  المحددين  والمكان  الزمان  في  باجتماعنا 

الروح القدس كشخص واحد. 

ÂÌãÄÄ∏

ضع دائرة حول رمز كل تكمله صحيحة للجملة التالية، كمؤمنين   .1
نأتي للعبادة معًا: 

ألننا ال نستطيع العبادة منفردين. أ.   
ألن العبادة تساعدنا في النمو روحيًا. ب.   

ألننا نريد إطاعة وصية اهللا.  ج.   
ألن يسوع وعد بأن يكون معنا. د.   
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العبادة مع الموسيقى 

اخرت عبارات تبّين مبادئ كتابية الستعمال املوسيقى يف العبادة. الهدف 2. 

الترنيم الجماعي جيد للجسم، فهو يخفف من التوتر والضغط. كما يمكن 
فهو  ذلك  على  وعالوة  اإليمان.  يبني  والترنيم  أيضًا.  الشفاء  يجلب  أن 
يساعد على جلب الوحدة المطلوبة ألجل عبادة حقيقية في جسد المسيح. 

وتعتبر الترانيم الخاصه سواء كانت فردية أو جماعية، أسلوبًا آخر في 
العبادة . ويجب أن يتذكر المستمعون بأن يمجدوا اهللا ال المرنمين، فاهللا ال 

يعطينا أصواتًا لنرنم بها فقط، بل يعطينا موضوعًا للترنيم يمجده هو! 

في أيام العهد القديم غنى بنو إسرائيل المزامير، فقد كان كتاب المزامير 
هو كتابهم الديني في الترنيم، وقد اعتبروا الترنيم واسطة بالغة األهمية 

في العبادة. 

أيضًا رنموا من كلمة اهللا،  بدورهم  األوائل هم  المسيحيون  المؤمنون 
وتدريجيًا ُأضيفت ترانيم دينية وتسابيح أخرى. وقد أوصى بولس الرسول 
روحية،  وأغاني  وتسابيح  بمزامير  بعضكم  "مكلمين  فقال:  الكنيسة 

مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب (أفسس 5: 19). 

ويمكن لترانيمنا أن تعّبر عن الشكر والتسبيح هللا، حيث توضع شهادتنا 
في قالب موسيقي. ويجب أن تمجد الكلمات اهللا وحده. وكذلك الناس الذين 
يمجدني  الحمد  "ذابح  اهللا:  كلمة  وتقول  اهللا.  يمجدوا  أن  ينبغي  يرنمونها 

والمقوم طريقه أريه خالص اهللا." ( مزمور 50: 23) 

قبل مجيء المسيح، كان الناس يقدمون ذبائح حيوانية، لكن منذ أن مات 
المسيح من أجلنا، لم تعد هذه الذبائح ضرورية. وبدًال منها نحن نقدم للرب 

ذبائح الصالة والحمد (انظرعبرانيين 13: 15).
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  بعد المسيح 

قبل المسيح  

سمر  من  كل  يحضره  الذي  الكنيسة،  في  للترنيم  الجماعي  االجتماع 
وزياد، مصحوب بالعزف على آلتي البيانو واألورغان. ويعزف أعضاء 
الموسيقى سمر  وتطرب  األخرى.  اآلالت  من  عدد  على  موسيقية  فرقة 
فتهتف: "لم أكن أعلم أن أوركسترا يمكن أن تتواجد في كنيسه!" ويجيب 
في  اهللا  الناس  سبح  فقد  بمواهبهم."  الرب  ويعبدون  يعزفون  "إنهم  زياد 
المأخوذة من كتاب  الكلمات  اقرأي هذه  أنواع اآلالت.  بكل  القديم  العهد 

ترانيم الكتاب المقدس وهو المزامير:  

سبحوه بصوت الصور
سبحوه برباب وعود

سبحوه بدف ورقص 
سبحوه بأوتارٍ  ومزمار،

سبحوه بصنوج التصويت... (مزمور 150: 6-3).

الناس بعضهم مع بعض  لتوحيد  فالموسيقى لغة عالمية، وهي وسيلة 
في العبادة.
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ÂÌãÄÄ∏

ضع دائرة حول رمز العبارة التي تصلح لتكملة الجملة التالية: 

يصبح ترنيمنا عبادة عندما:  .2
نستطيع أن نرنم بعض المقاطع من الذاكرة.  أ.   

نسبّح اهللا من قلوبنا.  ب.   
نرنم مع اآلخرين الذين يعبدون اهللا.  ج.   

ترانيم العبادة هي ترانيم حول:  .3
ما نهدف أن نعمله هللا.  أ.   

الطبيعة والعالم من حولنا.  ب.   
عظمة اهللا وصالحه. ج.   

ضع دائرة حول رمز كل عبارة صحيحة:   .4
خلفية  تخلق  ألنها  الكنيسة  في  الموسيقية  اآلالت  تستعمل  أ.   

موسيقية مرحة للعبادة.
يمكن عبادة اهللا فقط بالموسيقى الهادئة المريحة لألعصاب.  ب.   
ذواتهم  وليس  اهللا  يمجدوا  بأن  يهتموا  أن  يجب  الموسيقيون  ج.   

أثناء تقديم أعمالهم الموسيقية.
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العبادة بالصالة 

تعّرف على حقائق الصالة باعتبارها أحد أشكال العبادة.  الهدف 3. 

تهمس  أعينهم؟"  يغمضون  "لماذا  معًا.  بالصالة  الناس  يبدأ  قليل  بعد 
سمر، فيجيبها زياد: "كي ينسوا ما حولهم وهم يكلمون اهللا، فهم يعبدون 

اهللا بالصالة."

وتسمع سمر الناس يقولون "لك التسبيح!" "شكرًا لك يا يسوع!" بينما 
ترتفع بعض األيادي وتعلوا األصوات، في مشهد يبدو فيه بعض الغرابه 

لسمر.

الناس  الكنيسة يصلي  ذلك. في هذه  لها زياد: "ستعتادين على  فيقول 
عادة كلهم معًا، ولكن كل واحد يوجه صالته إلى الرب وحده، ونحن في 

الصالة نعبده بتقديم الشكر وإعطائه التسبيح." 

بعد ذلك بقليل يطلب القسيس من أحد الرجال أن يقود الباقين بالصالة. 
وتندهش سمر لعدم قيادة القسيس نفسه الصالة مع أنه يصلي بشكل جميل. 
سمر  فتسأل  "آمين!"  الناس  من  كثير  يقول  الصالة،  من  ينتهي  وحين 
عبرية  كلمة  هي  "’آمين‘  زياد:  عليها  فيرد  ذلك؟"  يعني  "ماذا  مجددًا: 

تعني ’ليكن كذلك.‘ فنحن نقول ’آمين‘ عندما نوافق على ما قيل."*

كانت عبادة الرب بالصالة منتشرة في الكنيسة األولى. ونحن نقرأ في 
الكتاب المقدس: "وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة. وإذ هم 
يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب" 
(أعمال 2: 46-47 ). ويخبرنا الكتاب المقدس أيضًا بأن المؤمنين "رفعوا 

بنفس واحدة صوتًا الى اهللا" ( أعمال 4: 24). 

* آمين: وتعني الكلمة أيضًا "الحق" وهي من أسماء المسيح بحسب رؤيا 3: 14.
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العبادة  نجعل  أن  وعلينا  معه.  والشركة  بالعبادة  للرب  محبتنا  تكتمل 
بالصالة ذات معنى ونعيش بحيوية كما كان في زمن الكنيسة األولى، وإال 
تصبح العبادة عديمة المعنى والحياة، فيجب أن تستمر الكنيسة لتكون بيتًا 

للصالة (مرقس 11: 17). 

ÂÌãÄÄ∏

ضع دائرة حول رمزكل عبارة صحيحة:   .5
الشركة مع اهللا في الصالة هي اختبار مفرح ألننا نحبه. أ.   

نقول "آمين" بعد الصلوات ألنها تعني أننا جميعًا منشغلين  ب.   
بالكالم.

يدور  عما  االبتعاد  في  لتساعدنا  الصالة  في  أعينا  نغمض  ج.   
حولنا.

"بيت  المؤمنون  به  اجتمع  الذي  المكان  على  يسوع  أطلق  د.   
الصالة."

العبادة بالعطاء 

وّضح كيف ميكن أن يكون العطاء عبادة. الهدف 4. 

تحتار سمر لدى سماعها راعي الكنيسة يقول: "سنعبد الرب اآلن بتقديم 
عطايانا: عشورنا وتقدماتنا." فتسأل: كيف لنا أن نعبد الرب بالمال؟ أما 
زياد الذي جوابه دائمًا جاهز فيجيب: "عندما نعطي ألننا نحب اهللا مقدمين 

له الشكر فتلك طريقة في العبادة." وسوف أوضح لك هذا الحقًا.

وبينما يمرر الشمامسه سالل التقدمة، تعزف الجوقة لحن ترنيمة دينية 
في عبادة الرب والناس يحمدون الرب بعذوبه. فترى سمر بأن العطاء 

تجربة مفرحه ووسيلة للعبادة عندما يكون هذا العمل من أجل الرب. 
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في بعض الكنائس يتقدم الناس لألمام من أجل تقديم تقدماتهم. ال يهم 
أية طريقة يتم استعمالها، فالمهم هو أن عشر ما نحصل عليه يكون ملكًا 
للرب ( الويين 27: 30-32). وهذا ما يدعى "العشور." وأي مبلغ نعطيه 
فوق ذلك يسمى "تقدمه."وهذه أيضًا يجب أن تكون جزءًا من العبادة (اقرأ 

أمثال 3: 9-10؛ 1 كورنثوس 16: 2).

ÂÌãÄÄ∏

من  جزءًا  العطاء  يكون  أن  يمكن  كيف  الخاصة  بكلماتك  أكتب   .6
العبادة. 

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

في المشهد الذي وصفناه لتقدمة تم جمعها في خدمة كنيسة، تم ذكر   .7
أكثر من أسلوب في العبادة، اذكرها؟ 

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

العبادة من خالل الروح القدس

َحّدد ثالثة تأثريات للعبادة من خالل الروح القدس. الهدف 5. 

يرنم الجميع بعذوبه ويعبدون الرب وكثير من أياديهم مرتفعة. وتالحظ 
سمر دموع البعض منسابه على وجوههم. فيفسر زياد ذلك بأنه ال يعني 
أنهم ليسوا سعداء، بل هي تعبير عن محبة الرب. وتسمع سمر بعد ذلك 
ترانيم بكلمات ال تفهمها فاألصوات تبدو وكأنها امتزجت بعضها ببعض 

بصور مختلفة، لكنها جميلة ومتناغمة. فيشرح لها زياد ذلك: 
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بالذهن"  وأصلي  بالروح  أصلي  قال:  عندما  بولس  عناه  ما  "هذا 
في  والراحة  بالسالم  ذلك شعورًا   ولقد جلب  (1 كورنثوس 14: 15). 
قلب سمر. شعرت بأن اهللا موجود هناك! وعندما هدأت األصوات، نهض 

القسيس للكالم. فالعبادة والتسبيح مع الجمع يهيئهم لقبول كلمة اهللا. 

قال أوغسطين، وهو أحد قادة الكنيسة الكبار في القرن الخامس عشر: 
"أنت خلقتنا يا اهللا، وستبقى قلوبنا ُمتعبة حتى تجد الراحة فيك." فإحدى 
تأثيرات العبادة من خالل الروح القدس أن الناس تشعر حضور اهللا وتجد 

راحة روحية وشبعًا فيه.

إنها راحة يمكن أن ترافق العابدين متى يعودون للعالم اليومي بما فيه 
من العمل والتسلية وفي الحزن والفرح.

وهنالك تأثيٌر آخر للعبادة من خالل الروح القدس وهو الحرية الحقيقية 
من  التحرير  يمنحنا  فإنه  القدس  للروح  أنفسنا  نسلم  فحين  االنعتاق.  أو 
المؤذية  االنفعاالت  أنواع  وكل  والكراهية  واألنانية،  والقلق  الخوف 
األخرى. ويشعر الناس بيسوع بطريقة حقيقية وفّعالة عندما يعبده الناس 
بالروح، كما يمنحهم شعورًا أعظم بالوحدة معًا، ألن "حيث روح الرب 

هناك حرية" (2 كورنثوس 3: 17).

يكون  وقد  ألجسادنا،  الشفاء  هو  بالروح  للعبادة  عظيم  ثالث  وتأثير 
هاتي  المبشرة  لنا  تروي  مفاجئ.  بشكل  يحصل  قد  أو  تدريجيًا  الشفاء 
إحدى  في  عادية  غير  مقاطعة  عن   (Hattie Hammond) هاموند 
اجتماعاتها. فقد تم إحضار امرأة تتنفس بصعوبة على حمالة. لقد انفجرت 
عبوة كيماوية في وجهها، مسببه لها حروقًا وفقدان بصرها. فأحضرها 
هاموند  اآلنسة  كانت  أن  وبعد  لها.  الصالة  أجل  من  للكنيسة  أصدقاؤها 
المصلين،  جمع  إلى  والتفتت  توقفت  لها،  بالصالة  تبدأ  أن  وشك  على 
وقالت: "يأمرني الرب أن أدعو كل واحد منكم ليعبده! اعبدوه! اعبدوا 
المسيح!" فتسائل الذين أحضروا المرأة عّما تفعل! أتطلب من الناس أن 
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يعبدوا الرب عوضًا أن تصلي من أجل المرأة التي تحتضر؟ ولكن ما أن 
استجابت الجموع بإعطاء المجد للرب حتى غمرتهم موجة من العبادة. 
لقد كانت حركة الروح القدس! وفجأًة بعد ذلك، عال صوٌت فوق أصوات 
التسبيح - بترنيمة عذبة بالروح، ويا لدهشتها فقد اكتشفت اآلنسه هاموند 
أن ذلك الصوت كان منبعثًا من المرأة التي أحضرها الناس على حمالة! 

فقد شفاها اهللا بالكامل بينما كان الجمع يتعبدون بالروح! 

ربما لم يسبق لك أن رأيت شفاًء سريعًا كهذا، لكن هناك شفاء حقيقي 
يحدث في جو العبادة الحقيقة بالروح. وقد لخص الرسول بولس العبادة 
بالروح ونفتخر في  نعبد اهللا  القدس عندما قال: "نحن  الروح  من خالل 

المسيح يسوع وال نتكل على الجسد" (فيلبي 3: 3).

وما دامت الكنائس تتبع هذا التعليم، فإنها ستصبح حقيقًة بيوت العبادة. 
الكنيسة نفسه ليس هو األكثر أهمية. فإن كانت كنيستك كاتدرائية  فبناء 
جميلة أو قاعة متواضعة، فالهدف الرئيسي لوجودها يجب أن يكون لعبادة 

اهللا اآلب، اهللا االبن (يسوع) واهللا الروح القدس. 

مع 
املوسيقى

بالصالة

بالعطاءمن خالل الروح القدس

العبادة معًا
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ضع دائرة حول رمز أفضل تكملة للجملة التالية: 

المكان الذي يجتمع فيه المسيحيون للعبادة يجب أن يكون:   8
جميًال. أ.   

متواضعًا وبسيطًا. ب.   
مبنيًا في مكان جميل من البلدة.  ج.   

حيث يكون الناس أحرارًا للعبادة. د.   

أكتب ثالثة تأثيرات للعبادة بالروح:   .9

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  
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ألن العبادة تساعدنا في النمو روحيًا. ب.   .1
نريد إطاعة وصايا اهللا. ج.   

يسوع وعد بأن يكون معنا. د.   

إجابتك الخاصة. قد تكون قلت شيئًا كهذا: نستطيع إظهار حبنا هللا   .6
ولآلخرين عن طريق العطاء.

نسّبح اهللا من قلوبنا. ب.   .2

الموسيقى، الحمد، والعطاء.  .7

عظمة اهللا وصالحه. ج.   .3

حيث يكون الناس أحرارًا للعبادة. د.   .8

خطأ، فالموسيقى تستعمل أكثر من خلفية، بل هي جزء من  أ.   .4
العبادة.

خطأ، فالمزمور 150 يذكر آالت مليئة بالحيوية. ب.   
صواب ج.   

راحة روحية وشبع، حرية، الشفاء، الوحدة مع اآلخرين، الشعور   .9
بحضور اهللا.

صواب أ.   .5
خطأ ب.   

صواب ج.   
صواب د.   
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