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االستعداد للعبادة

بقلم اكمدن بويس
يف سفر اخلروج أصحاح  ،19ديع اهلل شعبه ليستعدوا للقائه عند جبل سيناء ،حيث سيعطيهم انلاموس .يف هذه
املناسبة املهيبة ،لم يُسمح هلم أن يلمسوا اجلبل .تذكرنا رسالة العربانيني  24-22 :12بأننا لم نأت هلذا اجلبل:
َ
ُ َْ ُ
يم َّ
بَ ْل قَ ْد أَتَيْتُ ْم إ ََل َجبَل ص ْهيَ ْو َنَ ،وإ ََل َمدينَة اهلل الْ ََح .أُ ُ
ور َشل َ
الس َماو َّيةَ ،وإَل َر َب َوا ٍت ه ْم َمفل
ْ
َ َ َ ََ َ ُ َْ َ َ ْ
اواتَ ،وإ ََل اهلل َديَّ
كتُوب َ
ني يف َّ
اجلَميعَ ،وإ ََل أَ ْر َواح أَبْ َ
الس َم َ
ار
ر
ان
ار م
ٍ
مالئك ٍة ،وكنيسة أبك ٍ
َ
ْ
َ
ُ َ َّ َ َ
َّ
َ َ
َ ٍّ َ َ ْ َ َ
َ
ْ ْ
نيَ ،وإَل َوسيط ال َعهد اجلَديد ،ي َ ُسوعَ ،وإَل دم َرش يتََك ُم أفضل م ْن هابيل.
مكمل

إن اكن الشعب قد أمرهم اهلل بإعداد أنفسهم قبل استالم العهد القديم يف سيناء ،فكم باحلري علينا حنن أن
نستعد للقاء الرب لك أسبوع من أجل الربكة األعظم للعهد اجلديد؟

َّ
خصص الرب ىلع وجه اتلحديد يوما واحدا يف األسبوع حىت نعبده ون َّ
لقد َّ
تمتع به بينما نرتاح من أعمانلا .قدم اهلل
ُ
بنفسه نموذجا للعمل اذلي يليه الراحة ،حيث نسج هذا انلمط يف نسيج اخلليقة .فمنذ ابلداية ديع شعب اهلل للراحة
والعبادة يف ايلوم السابع .وحنن أيضا مدعوون أن نرتاح من أعمانلا ونعبد اهلل يف يومٍ من أيام األسبوع ،ىلع الرغم
من أن هذا انلمط قد انعكس بعد قيامة املسيح .فنحن نعبد اهلل يف ايلوم األول من األسبوع ،حيث ننطلق من

الراحة إَل العمل يف األيام الستة اتلايلة .هذا هو االمتياز العظيم للحياة بقوة قيامة املسيح .يؤثر هذا ىلع لك حلظة
من حياتنا ،كما جيب أن يدفعنا حنو االستعداد للقاء الرب واختبار الفرح العجيب أي العبادة يف يوم الرب.

خالل األسبوع:
يمكن للعبادة أن حتدث يف أكرث من سياق .خيربنا إقرار إيمان وستمنسرت  6 :21بأن املؤمنون كأفراد جيب أن يعبدوا

اهلل "يف اخلفاء" .يذكرنا هذا بما قاهل الرب يسوع بأن اآلب اذلي يرى يف اخلفاء هو جيازى من يصىل هل يف اخلفاء (مىت

 .)6 :6فالعبادة يف اخلفاء تعىن عبادة املؤمن بمفرده .استعدادا للعبادة يف يوم الرب ،يمكننا أن نستعد عن طريق
قراءة الكتاب املقدس ،واتلأمل ،والصالة خاصة من أجل بركة اهلل ىلع خدمة الَكمة والفرائض املقدسة.
َّ
ايلومية يف إطار العائلة .هذه فرصة رائعة لقيادة أوالدنا اذلين اغبلا ما
كما حيث إقرار إيمان وستمنسرت ىلع العبادة
حيتاجون إلرشاد خاص لالستعداد للعبادة يوم األحد .فإذا كنت تعرف مسبقا انلص الكتايب اذلي سوف يُستخدم

يف العبادة ،يمكنك أن تقرأه وترشحه مقدما قبل حضور اخلدمة .تقوم بعض الكنائس باإلعالن عن الرتانيم اليت
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سوف تستخدمها يف اخلدمة القادمة قبل عدة أيام حىت تعطى فرصة للناس أن يستعدوا للعبادة .وهذا مفيد بشلك

خاص لألطفال اذلين قد ال يكونون ىلع دراية بكلماتها ونغماتها .إن العبادة كعائلة برتكزي مقصود ىلع يوم الرب
قد تقود لك شخص لالقرتاب إَل الرب ىلع انفراد .ذلك ألن هذه السياقات مرتبطة بعضها ابلعض .فالعبادة العامة
َّ
َّ
والعائلية إَل العبادة العامة .يف
العائلية واليت يف اخلفاء ،بينما تؤدى لك من العبادة يف اخلفاء
توجه لك من العبادة

َّ
روحية هامة بها نستعد للعبادة العامة.
الواقع ،هذه طرق

َّ
دنيوية لالستعداد للعبادة .نعلم مجيعا كيف تبدو َماولة االنتهاء من املهام يف اللحظات
هناك طرق أخرى ربما
ذهنية َّ
َّ
مهيأة للعبادة .جيب أن ننظم شؤوننا يف وقت مبكر تماما ،اعملني أن خيارات
األخرية .ال يضعنا هذا يف حالة

أسلوب حياتنا قد تؤثر علينا يوم األحد .فإن بقينا مستيقظني حىت وقت متأخر من الليل يوم السبت ،قد ال نكون
بشلك ال يعيق العبادة.
متيقظني ومستعدين للعبادة يوم األحد .مهما فعلنا ىلع مدار األسبوع ،جيب صنع اختياراتنا
ٍ
يف يوم الرب:
َّ
اجلماعية من يوم االثنني حىت يوم السبت ،يمكننا أن نستمر يف االستعداد
ىلع الرغم من أننا جيب أن نستعد للعبادة
بشلك َّ
َّ
العملية لالستعداد يه االستيقاظ مبكرا حىت ال نكون يف عجلة من
فعال يوم األحد نفسه .إحدى الطرق

أمرنا .اترك قتا اكفيا لالستعداد يف املزنل والوصول إَل الكنيسة قبل بداية العبادة.

َّ
اجلماعية يه
وعندما تصل إَل الكنيسة ،خذ وقتك تلحية أشخاص آخرين يف املاكن ( 1بطرس  .)14 :5فالعبادة
اجتماع شعب اهلل معا للعبادة كجسد واحد ،وليس كمجموعة من انلاس يشرتكون بشلك فردى يف العبادة يف

اخلفاء .تذكر اهلدف من اجتماعكم معا .حىت وأنت حتيي اآلخرين ،وجه أفاكرك حنو العبادة وليس جتاه أحداث

األسبوع املايض .يف حني قد يكون من املغري معرفة أخبار أصدقائنا ،فإنه جيب أن تنصب أفاكرنا بشلك أسايس

ىلع خدمة الرب وتشجيع اآلخرين ىلع العبادة.

َّ
روحية مبارشة أكرث .تقدم
عندما جتلس داخل الكنيسة قبل بدء العبادة ،يمكنك االستمرار يف االستعداد بطرق

العديد من الكنائس وقتا تمهيديا قبل ادلعوة للعبادة .هذا وقت ممتاز للتأمل يف انلص الكتايب اذلي سيتم الوعظ

به .فكر فيما درسته ىلع مدار األسبوع وطبق لكمة اهلل ىلع حياتك .استخدم هذا الوقت أيضا يف الصالة للرب ،طابلا
من تهدئة قلبك وذهنك ،وأن يبارك خدمة الَكمة والفرائض املقدسة.

قد يكون االستعداد للعبادة حتديا كبريا .فنحن ضعفاء ،ساقطني ،ومتأثرين باخلطية .مما يزيد من أهمية أن نضبط

أنفسنا للتغلب ىلع هذه اتلأثريات .إذا اكنت العبادة يف يوم الرب جمرد عنرص أخر ضمن جدول أعمانلا ،فإننا
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سنصارع لنستمتع بها .ولكن إن اكنت حياتنا َّ
موجهة حنو العبادة ،فسنخترب فرح أعظم يف االجتماع معا لعبادة
اهلل الوحيد احلقييق والَح.

ادلكتور اكمدن بويس هو رئيس هيئة ( )Reformed Forumورايع كنيسة ( )Hope Orthodox Presbyterianيف
مدينة جريزيلك بوالية إيلنوي.

تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة تيبوتلوك.
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