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حدث منذ سنوات، أن رجًال كان قد قبل خالص المسيح حديثًا، ويعمل 
في المجال الترفيهي بالتمثيل الهزلي والغناء، حّطم آلة الكمان التي كان 
يعزف عليها وقال: "لن أعزف للشيطان ثانيًة!" لكنه بعد أشهٍر قليلة، ندم 
على عمله المتسرع وأخذ يبحث من جديد عن كمان آخر، حيث أدرك أن 

موهبته الموسيقية يمكن استغاللها لعمل الرب. 

يبدو أننا بحسب الطبيعة البشرية ميالون لجهة أو ألخرى لحد التطرف. 
وكنتيجة لذلك، فقد أضافت بعض الكنائس لخدماتها برامج وشعائر كثيرة 
لدرجة أنه لم يعد لديها مكان لعمل الروح القدس! في الوقت نفسه، أعلنت 
إال  تغني  لن  وأنها  دنيوي  هو  ما  كل  من  "حريتها"  الكنائس  بعض  فيه 

للرب. 

لنا  التي  فالحرية  البحر،  أمواج  تتقاذفها  كسفينة  نكون  أال  علينا  لكن 
في المسيح تسمح بوجود توازن جميل بين السماويات واألرضيات التي 

أعطانا اهللا إياها ألجل خيرنا. 
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في هذا الدرس:
مراسم الكنيسة وشعائرها   

األعياد   
العبادة التقليدية والعبادة الحرة  

يساعدك هذا الدرس على:

أن تفهم تنوع مراسم الكنائس وشعائرها.  
أن تقدر األعياد العظيمة في تقويم الكنيسة وأن تدرك المعاني التي   

تقف خلفها. 
أن تكتشف توازنًا بين التقليد والحرية في خدمات الكنيسة.   
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مراسم الكنيسة وشعائرها

مرامسها  وكــذلــك  األساسية  الكنيسة  ممــارســات  على  تــعــّرف  الهدف 1. 
االختيارية.

اليوم  هذا  في  زواجهما!  يوم  إنه  وسمر،  لزياد  العظيم  اليوم  جاء  لقد 
تنشغل عائلتا العروسان بالتخطيط والتحضير، ويستعد أصدقاؤهم جميعًا 
في الكنيسة لتلبية الدعوة لحضور احتفال الزواج الذي سيقيمة لهم الراعي. 

وبعد االحتفال سُتقّدم المشروبات المرطبة في قاعة الشركة. 

إقامة  أثناء  برهبة  أيضًا  تشعر  لكنها  آمال وأحالم خيالية،  لديها  سمر 
شعائر الزواج ألنها تريد أن تكون الزوجة التي يريد لها اهللا أن تكون. أما 
زياد فهو منفعل، فقد أدرك جّدية العهد الذي قطعه على نفسه بأن يحب 
ويصون زوجته وأن يكون الرأس الروحي لبيته. وكان كالهما قد حصال 
على نصائح وإرشادات عديدة في جلسات مع راعي الكنيسة، وأدركا أن 
الزواج الثابت ليس مجرد "حدث" بل أنه بنية متكاملة. ومع المسيح، الذي 

هو مركز عالقتهما، ستدوم محبتهما وتنمو مع مرور السنين.

إنهما اآلن فرحان بسبب الكنيسة التي سيتم زواجهما فيها، ألن جماعة 
المصلين المشاركين فرحهما ستجعل الفرح رائعًا ال ينقصه شيء!

الرب. وهما ممارستان  الماء وعشاء  انتهينا من مناقشة معمودية  لقد 
ونحافظ  نرعاهما  أن  يأمرنا  المقدس  فالكتاب  (فريضتان)،  أو  أساسيتان 
الكنيسة  وتجري  و6).   5) الدرسين  في  ذلك  عن  درسنا  وقد  عليهما. 
مراسيم أخرى ضمن قواعد كتابيه محددة كالزواج، أما غيرها كتدشين 
المرعية  القواعد  بعض  على  وسنتعرف  اختيارية.  فتعتبر  جديدة  كنيسة 
نمر  قد  التي  األفراح واألحزان  في كل من  المشاركة  في  تساعدنا  التي 

بها جميعًا.
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التحضير ألجل الزواج: ألن اهللا نفسه أنشأ الزواج، فمن المناسب   .1
جدًا أن يقام حفل الزواج (أو ما يسمى باإلكليل) في الكنيسة. ويتمركز 
الزوج  من  كل  فيه  يكون  وامرأة،  رجل  بين  يقوم  عهد  حول  االحتفال 
البلدان،  بعض  وفي  العمر.  آخر  حتى  لآلخر  أحدهما  أمينين  والزوجة 
يتم  فإنه  أخرى  بالد  في  بينما  الزواج،  إجراء  سلطة  الرسميين  للخدام 

إجراء زواج مدني أوًال وثم بعد ذلك يمكن أن يتبعه زواج كنسي.

أو  أطفالهم  المسيحيان  األبــوان  ُيحضر  قد  األطفال:  تكريس   .2
أبناءهم الصغار لألمام أثناء خدمة كنيسة، وذلك من أجل تكريمهم للرب 
فيأخذ القسيس الطفل بين ذراعيه ويتلو صالة لكل من الطفل واألبوين 
اللذين يتعهدان بتربية الطفل في مخافة الرب. ويتمتع الحاضرون بهذه 

الجميلة.  العادة 

في  عـــادة  الــمــريــض  يطلب  الــمــريــض:  ــل  أج مــن  الــصــالة   .3
يقوم  الكنيسة)  (شيوخ  الكنيسة  قادة  وأحد  خاصة.  صالة  االجتماعات 
بمسح جباه المرضى بالزيت قبل أن يصلي من أجلهم. وليس من غير 
تدريجيًا.  يحصل  وقد  فورًا  يحصل  فقد  الشفاء،  يحصل  أن  المعتاد 
يسوع  قال  المستشفى.  في  أو  بيته  في  للمريض  يصلي  أن  ويمكن 
(مرقس  فيبرأون"  المرضى  على  أياديهم  "سيضعون  المؤمنين  إن 

16: 18؛ يعقوب 5: 15-14).

يطلب  فقد  جديد  بيت  إلى  أحدهم  ينتقل  عندما  البيوت:  تكريس   .4
لهذه  واألصدقاء  الكنيسة  قادة  فيجتمع  تدشين،  أو  تكريس  حفل  إقامة 
ليكون  المسيح  ودعوة  للرب،  البيت  تكريس  أجل  من  السعيدة  المناسبة 
سيده. وقد جرت العادة عند بعض المسيحيين أن يطلبوا خدمة تكريس 
لدى افتتاح محل جديد للعمل: مدرسة أو مركز نشاطات أو كنيسة ألنهم 

يريدون إكرام المسيح في كل ما يفعلون.
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حاالت  عند  الكنيسة  إلى  يحتاجون  الجميع  الجنازات:  تنظيم   .5
تقاسم  أجل  من  المؤمنين  مع  الجنازة  في  فالمشاركة  العائلة،  في  الوفاة 
األعباء يرفع األحزان. ويعزي راعي الكنيسة الحاضرين من كلمة اهللا، 
لهم"  رجاء  ال  الذين  "كالباقين  نحزن  أن  ينبغي  ال  بأننا  العائلة  مذكرًا 
(1 تسالونيكي 4: 13). فلنا نحن، الرجاء المجيد بأن أحباءنا في الرب هم 
اآلن في محضر يسوع حيث لن يعانوا من آالم فيما بعد. ويؤكد لنا الكتاب 

المقدس بأننا سنراهم ثانيًة. 

وحيث أن من الذين يحضرون الجنازات، قوٌم ال يدخلون الكنيسة إال 
عن  المُخلَّصين  غير  مع  للتحدث  فرصًة  فإنها  المناسبات!  هذه  مثل  في 
قبول المسيح. ويمكن ألعضاء الكنيسة أن يساعدوا عائلة الراحل وذلك 
بتقديم مساعدة بطرق أخرى. وأحيانًا ترغب عائلة  أو  الطعام  بتحضير 
ما بأن تقيم خدمة تأبين خاصة ليتذكروا فيها الراحل المحبوب في ذكرى 

موته. وقد يقدمون تقدمة من أجل الكنيسة كتذكار!

ÂÌãÄÄ∏

المرتبط  الكتابي  الشاهد  رمز  أمام  المناسبة  الممارسة  رقم  ضع   .1
بها:

تكوين 50: 14-1 أ.    ....

1 صموئيل 1: 28-27  ب.    ....

ج.  2 أخبار االيام 7: 9   ....

يوحنا 2: 1 د.    ....

أعمال الرسل 28: 9-7 هـ.    ....

زواج (إكليل)  .1
جنازة  .2

معمودية  .3
صالة من أجل مريض  .4

تكريس أطفال  .5
تدشين مبنى  .6

ما تفعله الكنائس 108



احتفاالن آخران مألوفان يمارسان في الكنيسة هما: 

صفوف  في  الالزمة  ــادات  اإلرش تلقي  بعد  جدد:  أعضاء  قبول   .6
الراعي ومجلس  العضوية من خالل  امتياز  المرشحون  ينال  العضوية، 

إدارته. ويتم إجراء هذا االحتفال بوجود غالبية األعضاء.

الكنائس خدمات تنصيب  تقيم بعض  قادة ومعّلمين جدد:  تنصيب   .7
لألشخاص الذين يستلمون مهامًا جديدة في الكنيسة، حيث يوصيهم راعي 
الكنيسة بأن يقوموا بمسؤولياتهم بطريقة ترضي الرب. ويقف المصلون 
عادًة في الوقت الذي يصلي فيه الراعي من أجلهم. وعالوة على كونها 

ممارسة عادية، إال أنها تشجع القادة وتؤكد لهم أن الجميع يساندونهم.

ÂÌãÄÄ∏

بحسب  التالية:  للجملة  تكمله صحيحة  كل  دائرة حول رمز  ضع   .2
رومية 12: 15 علينا أن نشارك:

من  غيرها  من  أكثر  الحزينة  المناسبات  في  اآلخرين  أ.   
المناسبات. 

من  غيرها  من  أكثر  السعيدة  المناسبات  في  اآلخرين  ب.   
المناسبات. 

اآلخرين في ظروفهم عندما نشعر بالرغبة بعمل ذلك.  ج.   
اآلخرين في المناسبات الحزينة والسعيدة معًا. د.   

اكتب (ممارسة إلزامية) أمام كل ممارسة لها تعليمات محددة في   .3
الكتاب المقدس:

 ...................................................... معمودية الماء أ.   

 ................................................. قبول أعضاء جدد  ب.   
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 ........................................................ تنصيب قادة  ج.   

العشاء الرباني......................................................  د.   

  .............................................................. الجنازة  هـ.   

األعياد

ف على األعياد واملناسبات اليت حتتفل هبا الكنيسة.  تعرَّ الهدف 2. 

مفرحة  مناسبة  بالعادة  وهو  احتفال.  فيه  يقام  خاص  وقت  هو  العيد، 
نتذكر فيها حدثًا عظيمًا في حياة المسيح أو تاريخ الكنيسة. وتسلط غالبية 
الميالد،  عيد  هي:  رئيسية  أعياد  أربعة  على  الضوء  الكنسية  التقاويم 
الجمعة العظيمة، الفصح، ويوم الخمسين، ( عيد العنصرة). أما غيرها 

فهنالك أحد الشعانين، يوم الصعود، ويوم الرب.  

عيد الميالد، هو مناسبة احتفالية بهيجة، ُتعدُّ فيها الكنائس عادًة برامج 
فيها الكثير من التحضير واالستعداد. ويتدرب الشباب على ترانيم الميالد، 
بينما يتعلم األطفال آيات من الكتاب المقدس وترانيم ليرنموها. وقد يقدمون 
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تمثيلية عن قصة الميالد. ويمكن تقديم الحلويات. والهدف من هذا كله هو 
تكريم ذكرى مولد المسيح المخّلص الذي هو عطية اهللا للعالم. ومن خالل 
برنامج االحتفال، يمكن أن يتم تعريف اآلباء واألمهات واألصدقاء على 

رسالة اإلنجيل.

أحد الشعانين، يعيد للذاكرة الدخول المظفر ليسوع إلى أورشليم وهو 
عوا النخيل وفرشوها أمامه  راكب على حمار صغير، حيث أن الناس قطَّ
اآلتي  مبارك  داود ،  البن  "أوصّنا  هاتفين:  يسبحون  وكانوا  الطريق  في 
باسم الرب" (متى 21: 9). يبدأ أحد الشعانين باألسبوع المقدس الذي به 
تتذكر الكنائس االسبوع األخير في حياة المسيح قبل صلبه ودفنه وقيامته 

المجيدة.

يسوع  بآالم  تذكرنا  الفصح).  عيد  قبل  الجمعة  (يوم  العظيمة  الجمعة 
وموته على الصليب. تفتح بعض الكنائس أبوابها طيلة ذلك اليوم ألجل 
الصالة، بينما تحتفل كنائس أخرى بضع ساعات وتتأمل بالكلمات السبع 
كما  مناسبة.  دينيه  ترانيم  مع  الصليب  على  المسيح  قالها  التي  األخيرة 

يقضي شعب الكنيسة وقتًا في الصالة.

قام من  قد  المسيح  ابتهاج خاص ألن  يوم  (الفصح). هو  القيامة  عيد 
األموات. يزين الناس كنائسهم باألزهار، ويرتدون مالبس جديدة مبهجة. 
إنه وقت للفرح حيث يعظ الخّدام بقيامة المسيح من األموات، فبدون هذه 
الحقيقة تكون احتفاالتنا كلها عديمة المعنى. فنحن إذًا نفرح ألننا نعلم أن 
يسوع حي. نفرح ليس فقط ألن الكتاب المقدس أعطانا تأكيدًا على ذلك 

(1 كورنثوس 15: 20)، بل ألن لدينا يقين بأنه يحيا فينا بروحه.

أحد الصعود، ويأتي في يوم األحد السادس بعد عيد الفصح. والحقيقة 
إن الصعود كان يوم خميس، 40 يومًا بعد الفصح. إال أن معظم الكنائس 
المسيح  أن  ننسى  ال  أن  وعلينا  الخميس.  هذا  يلي  الذي  باألحد  تحتفل 
يمين  عن  وجلس  السماء  إلى  صعد  وقد  بالجسد  األرض  هذه  غادر  قد 
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(عبرانيين  كهنة  وكرئيس  للكنيسة  كرئيس   (12  :10 (عبرانيين  اآلب 
تمامًا (أعمال  إلى األرض كما وعد  السماء  ثانيًة من  4: 14)، وسيأتي 

الرسل11:1).

يوم الخمسين (العنصرة). ويأتي في اليوم الخمسين بعد الصلب. وهو 
من  يومًا   50 بعد  يأتي  الذي  اليهودي  الحصاد  عيد  مع  بالزمان  يتوافق 
الكنيسة  بوالدة  الخمسينيون  بالعبور). ويحتفل  ما يعرف  فصحهم (وهو 
لقد  أورشليم.  في  المجتمعين  المؤمنين  على  القدس  الروح  حل  عندما 
امتألوا بالقوة والفرح وأخذوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح 
أن ينطقوا. وفي تفسيره لتجربة حلول الروح القدس، اقتبس بطرس من 
سفر عن يوئيل: "ويكون في األيام األخيرة أني أسكب من روحي على 

كل بشر" (أعمال 2: 17).

يوم الرب. يوم العبادة المعروف بين المؤمنين اليوم، وهو اليوم الوحيد 
المؤمنون  أخذ  ذلك  بعد  به.  تلتزم  كانت  األولى  الكنيسة  أن  نعلم  الذي 
المسيح.  بقيامة  أنفسهم  ليذكروا  أسبوعيًا"  "فصحًا  يحتفلون  المسيحيون 
لقد حافظوا على هذا "اليوم المسيحي" وهو (األحد) أول أيام األسبوع، 

بالصالة والوعظ والتعليم وكذلك بالمشاركة في عشاء الرب.

فكل  الكنائس،  في  جديدة  احتفاالت  إنشاء  تم  األخيرة  السنوات  في 
الجديدة  الميالدية  السنة  وليلة  الوالدين،  يكرمان  األب  األم عيد  من عيد 
الليلة  هذه  وتدعى  والتكريس.  والعبادة  الصالة  من  جو  في  بها  يحتفل 
"خدمة السهر" أو "خدمة الترقب." وتحتفل بعض الكنائس بعيد الشكر 

.(Thanksgiving)

ربما تحتفل كنيستك ببعض او بكل تلك األيام الخاصة أو بغيرها مما 
لم يأت ذكرها. فالمهم أن نتذكره هو أن ال يتم االحتفال ألجل اليوم نفسه 
أن يكون تذكارًا لعمل الرب وحضوره معنا. لتحفظ هذا في فكرك حتى ال 

يكون احتفالك عبارة عن تقاليد فارغة خالية من المعنى الروحي.
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ÂÌãÄÄ∏

أكتب رقم كل عيد أمام وصفه المناسب:  .4

الدخول المظفر إلى أورشليم أ    ....

الصلب ب.    ....

القيامة ج.    ....

عودة يسوع للسماء د.    ....

مولد الكنيسة هـ.    ....

التذكر األسبوعي للقيامة و.    ....

التالية:  الجملة  لتكملة  تصلح  عبارة  كل  رمز  حول  دائرة  ضع   .5
األعياد التي درسناها: لها قيمة لدى الكنيسة ألنها:

تذكرنا بأحداث روحية وكتابية مهمة. أ.   
تساعدنا في التمسك بالتقاليد. ب.   

تعطينا شيئًا مفيدًا لنفعله. ج.   
تمهد لنا طريقة نشهد بها آلخرين. د   

سجل على األقل ثالثة احتفاالت للكنيسة قد تم إنشاؤها في وقت   .6
متأخر:

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

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

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

أحد الشعانين  .1
يوم الرب  .2

الجمعة العظيمة  .3
عيد الفصح  .4

يوم الخمسين  .5
يوم الصعود  .6
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العبادة التقليدية والعبادة الحّرة

التقليدية  العبادة  أسلوب  من  لكّلّ  مكان  الكنيسة  يف  أن  افهم  الهدف 3. 
وأسلوب العبادة احلّرة.

وأفعاًال  كلمات  تشمل  التي  القوالب  من  مجموعة  أو  قالب  هو  التقليد 
بالكالم  طبيعي  داخلي  انفعال  فهو  الحر  النموذج  أّما  بالكنيسة.  تمارس 

والحركة. وكال هذين األسلوبين يلعب دورًا في الكنيسة.

بالقراءة عن الكنيسة األولى ستجد قلة من األشكال الجامدة والتقاليد، 
القدس  الروح  أمام  الفرصة  أتاحت  الرسمية  غير  وعبادتهم  فخدمتهم 
ليعمل، وللناس بأن يستجيبوا. لكن منذ ذلك الوقت، أصبحت كنائس كثيرة 
لقد  القدس.  الروح  ُقيّدت حركة  بالتقاليد، وهكذا  للغاية ومتمسكة  رسمية 

بقيت التقاليد ولكن ضاعت معانيها!

بعد ذلك هل يوجد للعادات مكان في كنائسنا؟ والجواب نعم يوجد ففي 
مناسبات كالزواج والجنازات والعشاء الرباني يكون للقالب التقليدي هيبة 

ووقار، ويؤكد بأن ال شيء سيتم نسيانه أو إهماله.

إنشاد العقائد والمبادىء الكنسية، وتكرار عبارات من الكتاب المقدس 
لها قيمة أيضًا، وخاصة لدى أولئك الذين ال يستطيعون القراءة. إضافة 
لذلك، فالكتاب المقدس ُيعّلم بأن يكون كل شيء "بلياقة وبحسب ترتيب" 
الصور  المبالغة في ممارسة  ينبغي عدم  لكن  (1 كورنثوس 14: 40). 
التقليدية للعبادة لدرجة يصبح جل اعتمادنا عليها، وُينصح بوجود توازن 
بين التقليد والنموذج الحر ذاكرين أن االحتفال بحد ذاته ليس مهما كأهمية 

المعنى الذي يقف وراءه.

العهد  القديم، فإن  العهد  الكاهن في  وعلى عكس ما كان يتطلبه لباس 
الكنيسة  وخدام  قادة  أو  لقساوسة  خاصة  مالبس  فيه عن  ذكر  ال  الجديد 
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اآلخرين. أما الصفة االعتبارية والمركز الديني، فلم يتم التشديد عليهما، 
غير  والخدام  المسيحي  الدين  بين رجال  واسٌع  فرٌق  هناك  يعد  لم  حيث 
الرسميين، بل نقرأ في العهد الجديد عن بساطة اإليمان والعبادة، وغنى 
الشركة بين المؤمنين واإليمان المليء بالحيوية والنشاط بيسوع المسيح، 

وأيضًا عن التواضع في الرعاية والخدمة.

وأخيرًا فإن جميع ممارسات الكنيسة تدور حول فرحها العظيم بحقيقة 
الفداء الذي تم بيسوع المسيح على الصليب.

ÂÌãÄÄ∏

اكتب نعم بعد كل حالة تكون فيها بعض التقاليد مفيدة:  .7

 .................... األعراس (الزواج)  أ.   

 .................... الصالة ألجل المريض  ب.   

 .................... الجنازات  ج.   

 .................... اجتماعات المدينة التبشيرية الموسعة  د.   

 .................... خدمات الحمد والتسبيح والعبادة  هـ.   

 .................... خدمات العشاء الرباني  و   
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جنازة  .2 أ.   .1
تكريس أطفال  .5 ب.   

تدشين مبنى  .6 ج.   
زواج (إكليل)  .1 د.   

صالة من أجل مريض  .4 هـ.   

أحد الشعانين  .1 أ.   .4
الجمعة العظيمة  .3 ب.   

عيد الفصح  4 ج.   
يوم الصعود  .6 د.   
يوم الخمسين  .5 هـ.   

يوم الرب  .2 و.   

اآلخرين في المناسبات الحزينة والسعيدة معًا. د.   .2

تذكرنا بأحداث روحية أوكتابية مهمة. أ.   .5
تمهد لنا طريقة نشهد بها آلخرين. د.   

معمودية الماء أ.   .3
العشاء الرباني د.   

ربما تكون قد سجلت عيد األم، عيد األب، ليلة السنة الجديدة، عيد   .6
الشكر، عيد الحصاد وغيرها...

من المحتمل أنك كتبت نعم بعد أ. األعراس (الزواج). ج. الجنازات   .7
الرباني. وفي هذه جميعًا على أي حال، يجب  العشاء  خدمات  و. 

على المؤمنين أن يبقوا منفتحين لتحركات الروح القدس اللطيفة.
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