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 االستعداد للعبادة
 بقلم اكمدن بويس

جبل سيناء، حيث سيعطيهم انلاموس. يف هذه  عند، ديع اهلل شعبه ليستعدوا للقائه 19 أصحاح روجسفر اخليف 
 :اجلبلذا هل بأننا لم نأت   24-22: 12 العربانينيرسالة رنا ذك  تهلم أن يلمسوا اجلبل.  يُسمح، لم املهيبةاملناسبة 

، َوإ ََل َرَبَوا يَّة  َماو  ورَُشل يَم السَّ
ُ
. أ ينَة  اهلل  الََْح  ْهيَْوَن، َوإ ََل َمد  تَيْتُْم إ ََل َجبَل  ص 

َ
ُل بَْل قَْد أ ٍت ُهْم ََمْف 

، َوإ ََل  يع  ، َوإ ََل اهلل  َديَّان  اجْلَم  َماَوات  بَْكاٍر َمْكتُوب نَي يف  السَّ
َ
بَْراٍر َماَلئ َكٍة، َوَكن يَسُة أ

َ
ْرَواح  أ

َ
 أ

ْن َهاب يَل. فَْضَل م 
َ
، يَُسوَع، َوإ ََل َدم  رَشٍّ َيتَََكَُّم أ يد  يط  الَْعْهد  اجْلَد  ل نَي، َوإ ََل وَس   ُمَكمَّ

العهد القديم يف سيناء، فكم باحلري علينا حنن أن  استالمقبل  بإعداد أنفسهماكن الشعب قد أمرهم اهلل  نإ
 الربكة األعظم للعهد اجلديد؟  من أجل  أسبوعلك الرب نستعد للقاء

ايوم   ىلع وجه اتلحديد الربص لقد خصَّ  م اهلل قدَّ  .ع به بينما نرتاح من أعمانلاتمتَّ نو نعبدهيف األسبوع حىت  ا واحد 
ا للعمل اذلي يليه الراحة شعب اهلل للراحة  ُديعفمنذ ابلداية  .نسج هذا انلمط يف نسيج اخلليقة حيث ،بنفسه نموذج 

ا مدعوون أن نرتاح من أعمانلا ونعبد اهلل يف يومٍ  .والعبادة يف ايلوم السابع ىلع الرغم ، األسبوع من أيام وحنن أيض 
ننطلق من ، حيث بوعنعبد اهلل يف ايلوم األول من األس فنحن .بعد قيامة املسيح انعكسمن أن هذا انلمط قد 

ىلع لك حلظة هذا يؤثر  .قوة قيامة املسيحب للحياةعظيم المتياز اال هو هذا اتلايلة.الستة  يف األيامعمل إَل الالراحة 
 يف يوم الرب.   أي العبادة  العجيبواختبار الفرح  الرب من حياتنا، كما جيب أن يدفعنا حنو االستعداد للقاء

 :خالل األسبوع

بأن املؤمنون كأفراد جيب أن يعبدوا  6: 21 وستمنسرتإيمان يمكن للعبادة أن حتدث يف أكرث من سياق. خيربنا إقرار 
اآلب اذلي يرى يف اخلفاء هو جيازى من يصىل هل يف اخلفاء )مىت  بأنيسوع الرب بما قاهل هذا رنا يذك   .اهلل "يف اخلفاء"

يوم الرب، يمكننا أن نستعد عن طريق  ا للعبادة يفاملؤمن بمفرده. استعداد  (. فالعبادة يف اخلفاء تعىن عبادة 6 :6
  الفرائض املقدسة.بركة اهلل ىلع خدمة الَكمة ومن أجل اتلأمل، والصالة خاصة وقراءة الكتاب املقدس، 

والدنا اذلين اغبل ا ما لقيادة أ رائعةفرصة  هذه .ة يف إطار العائلةوستمنسرت ىلع العبادة ايلوميَّ إيمان كما حيث إقرار 
ا انل لالستعداد حيتاجون إلرشاد خاص سوف يُستخدم  اذليالكتايب  صللعبادة يوم األحد. فإذا كنت تعرف مسبق 

ا يف العبادة، يمكنك أن تقرأه وترشحه  الرتانيم اليت  باإلعالن عنقبل حضور اخلدمة. تقوم بعض الكنائس مقدم 
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مفيد بشلك  اوهذ .أيام حىت تعطى فرصة للناس أن يستعدوا للعبادة قبل عدة القادمةدمة اخلسوف تستخدمها يف 
ىلع يوم الرب  برتكزي مقصود العبادة كعائلةإن  .بكلماتها ونغماتهااذلين قد ال يكونون ىلع دراية لألطفال  خاص

 العامةفالعبادة  .ها ابلعضألن هذه السياقات مرتبطة بعضذلك . ىلع انفراد الربقود لك شخص لالقرتاب إَل قد ت
يف . العامةعبادة إَل الة لعبادة يف اخلفاء والعائليَّ اة واليت يف اخلفاء، بينما تؤدى لك من ه لك من العبادة العائليَّ توج  

 .  العامةة هامة بها نستعد للعبادة هذه طرق روحيَّ الواقع، 

ا لالستعداد للعبادة.  دنيويَّةطرق أخرى ربما  هناك اللحظات كيف تبدو َماولة االنتهاء من املهام يف نعلم مجيع 
ا شؤوننا مننظ   جيب أنأة للعبادة. ة مهيَّ يف حالة ذهنيَّ  هذا ال يضعنا األخرية.  خيارات ، اعملني أنيف وقت مبكر تمام 

نكون  قد الت متأخر من الليل يوم السبت، مستيقظني حىت وقن بقينا ر علينا يوم األحد. فإؤث  قد تأسلوب حياتنا 
       العبادة. ال يعيق بشلٍك  اختياراتنا ، جيب صنعاألسبوع ىلع مدار نافعلمهما األحد.  يومومستعدين للعبادة  متيق ظني

 :يف يوم الرب

يمكننا أن نستمر يف االستعداد  ثنني حىت يوم السبت،من يوم االة نستعد للعبادة اجلماعيَّ  ىلع الرغم من أننا جيب أن
ا حىت ال نكون   االستيقاظة لالستعداد يهالطرق العمليَّ  ىحدإال يوم األحد نفسه. بشلك فعَّ  يف عجلة من مبكر 

 كنيسة قبل بداية العبادة. إَل اللالستعداد يف املزنل والوصول  ااكفي   اقت   أمرنا. اترك

ة يه فالعبادة اجلماعيَّ  .(14: 5بطرس  1آخرين يف املاكن ) خاصأشتلحية  ككنيسة، خذ وقتإَل الوعندما تصل 
ا للعبادة كجسد واحد بشلك فردى يف العبادة يف  يشرتكونوليس كمجموعة من انلاس  ،اجتماع شعب اهلل مع 

ا العبادة وليس جتاه أحداث  حنوه أفاكرك خرين، وج  اآلحتيي  وأنتحىت  .اخلفاء. تذكر اهلدف من اجتماعكم مع 
 بشلك أسايسأفاكرنا نصب جيب أن تفإنه  ،معرفة أخبار أصدقائنامن املغري  يف حني قد يكونسبوع املايض. األ

 العبادة.    ىلع خدمة الرب وتشجيع اآلخرين ىلع

م . أكرثة مبارشة االستعداد بطرق روحيَّ االستمرار يف عبادة، يمكنك قبل بدء الداخل الكنيسة  جتلسعندما  تقد 
يتم الوعظ ل يف انلص الكتايب اذلي سللتأم   ممتازهذا وقت  .لعبادةل ادلعوةقبل  اتمهيدي   وقت امن الكنائس  العديد

ا يف الصالة  استخدمق لكمة اهلل ىلع حياتك. األسبوع وطب   ىلع مدارما درسته ير ف. فك  به  طابل ا، للربهذا الوقت أيض 
   والفرائض املقدسة.الَكمة  قلبك وذهنك، وأن يبارك خدمةمن تهدئة 

 نضبطمن أهمية أن  مما يزيد .ومتأثرين باخلطية ،فنحن ضعفاء، ساقطني ا.كبري  حتدي ا االستعداد للعبادة  قد يكون
خر ضمن جدول أعمانلا، فإننا أ عنرصيف يوم الرب جمرد  العبادةاكنت . إذا أثرياتب ىلع هذه اتلتغل  للأنفسنا 
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ا لعبادة فسهة حنو العبادة، سنصارع لنستمتع بها. ولكن إن اكنت حياتنا موجَّ  نخترب فرح أعظم يف االجتماع مع 
 . الَحو اهلل الوحيد احلقييق

 

( يف Hope Orthodox Presbyterian)ورايع كنيسة  (Reformed Forumهيئة )رئيس  هو اكمدن بويسكتور ادل
 .إيلنويمدينة جريزيلك بوالية 

 

  .تيبوتلوكتم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة 
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