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 لعبادة العائليةأساسيات ا
 و�ليام بو�ست� بقلم  

قَْت آلَِهيِت؟" ،  يف الواقع).  ٣٠:  ٣١  بهذه اللكمات أن� البان خطابه االنفعايل مع يعقوب زوج ابنتيه (ت�و�ن"  لَِماَذا رَسَ
ِي ذكرى اعئلتها ليك شّك  بال بنة البان � َمن رسقت أصنامه، اراحيل  اكنت

ُ
مع زوجها يعقوب.   بعد رحليها حت

 .معها  أرستها ديانة  ا أخذت راحيل حرفيًّ 

، أو العمل، أو حىت الرفاهيةيوميًّا حامل� معهم آلَِهة حتقيق اذلات، أو املال، أو  امل�لالشباب  يغادر .لك اعئلة �ل
الل  خ  منالفرق    حتديد، يتم  كب�  إىل حدٍّ .  و�عقوب   ،حاقو�س  ،رفقة � إبراهيمب  امل�لخر  اآلعض  ابل  يغادراخلدمة.  

 �ل.عبادة اعئالتنا يف امل كيفيَّة

 : ةفهم العبادة العائليَّ 

رب  من �رشادبتوجيه و �شلك منتظم،عائلة للكتاب املقدس، والرتانيم، والصالة الة � استخدام العبادة العائليَّ 
 األرسة.  

 : عبادةة �  العبادة العائليَّ . ١

نات  ثالثة مكوِّ  من خالل روح العبادة ب اثلالوث مع اهللا  لقاءما � د تدر�ب دي�. إنَّ رَّ � ة ليست يَّ العبادة العائل
 .ةأساسيَّ 

مأوًال،  ثنقرأ الكتاب املقدس،  عندما  .الكتاب املقدس العبادة من خالل العائالت تقدِّ اهللا عن ذاتِه وعن   يتحدَّ
  ، لز�ادة املعلومات  فقط العطية اليت ال يُعربَّ عنها، أي ابنه املحبوب، اذلي وَهبه لعالٍم �تاج. هذه الرسالة ليست

ا  ها ولكنَّ     اهللا.   تلمجيد أيضًّ

مثانيًا،   ! �ش� املئة ومخسون  مو�رنِّ   منها: شعب اهللا يغ�ِّ   هذه حقيقة ال مفرَّ   .الرتانيمالعبادة من خالل  العائالت    تقدِّ
  بعضنا بعًضا بتسابيح وأاغ�  إلنذاردعوة العهد اجلديد كما أن مرة.  ١٥٠ما يقرب من  والرتنُّم مزموًرا إىل الغناء

 . ) ١٦: ٣(كولويس  �لسياق امليف تنطبق تماًما  روحيَّة
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م ثاثلًا،   هللا (انظر    الشكربها    نظهرة اليت  بما أن الصالة � الطر�قة الرئيسيَّ   . الصالةالعبادة من خالل  العائالت    تقدِّ
  . ة صلوات رسميَّ ليست �رَّد  صلواتنا بروح العبادة، و�ب أن تتح�َّ  )،١١٦ هايدلربج، السؤال ديلل أسئلة وأجو�ة

 . )١٧لرئيس كهنتنا (يوحنا اليت ة والشفقة صلوات العائلة الروَح الرعو�َّ  تعكس �ب أن 

 : ة عبادة منتظمةالعبادة العائليَّ . ٢

اكفية للعائالت اليت ملستها نعمة غ�  ة لشعب الكنيسة  العبادة األسبوعيَّ   فإنكما يتَّضح من مارسة الكنيسة األو�،  
م�ا، اهللا يوميًّ   ىلع عبادةنا الكتاب املقدس �ثَّ .  )٤٢:  ٥ ؛٤٧: ٢  الرسل اهللا (أعمال (مزمور   يشء املجد هل يف لك   ُمقدِّ

 .)٣١: ١٠نثوس كور ١ ؛٢: ٩٢

 :ةة عبادة عهديَّ العبادة العائليَّ . ٣

س اهللا العبادة يف خيمة االجتماع، اكن شعبه يعبد َصوُْت تََرنٍُّم وََخَالٍص يِف ِخيَاِم  ".  داخل خيام العائلة  ونقبل أن يؤسِّ
يِق�َ  دِّ إيمان الشاب   كما ازدهر). ٥: ١أجل أوالده (أيوب من تقوى أيوب �شّع يف صالته ). و ١٥: ١١٨(مزمور  ..."الصِّ

مع اهللا يف    بمفردهم  ىلع املؤمن� قضاء الوقت�ب  ).  ٥:  ١تيموثاوس    ٢ة (تيموثاوس يف الرت�ة اخلصبة للعبادة العائليَّ 
خدام الكتاب املقدس، والرتانيم، ل�ن �ب عليهم أيًضا أن يعبدوا اهللا مع اعئالتهم باست). و ٦ :٦�ادعهم (مىت 

 .والصالة

 : ةادلفاع عن العبادة العائليَّ 

 ت ي. ١
َّ
 : ةعائليَّ العبادة أن تُقام الب الكتاب املقدس طل

.  )١٥: ٢٤يف مراٍع خرض (�شوع  ه، أن يقود اعئلتمثل الرايع الصالح، رب األرسةىلع وجه اتلحديد، يطلب اهللا من 
ْن َ�َْفُظوا َطِر�َق الرَّبِّ "إبراهيم أن  مناهللا  توقَّع

َ
مثال  يفأيًضا  تأمل). ١٩: ١٨(ت�و�ن  "يُويِصَ بَنِيِه َو�َيْتَُه ِمْن َ�ْعِدهِ أ

يِع بَيِْتهِ   ُهوَ "وَ كرنيليوس:   بطرس إىل قيرص�ة    جاء  ه عندما فال عجب أنَّ ).  ٢:  ١٠  الرسل  (أعمال  "تيَِقٌّ وََخائُِف اِهللا َمَع مَجِ
َمَرَك بِِه  "، قائًال:  للحضوريلعظ باإل�يل، حشد كرنيليوس أهل بيته  

َ
يَع َما أ َماَم اِهللا ِلنَْسَمَع مَجِ

َ
وَن أ يًعا َحارِضُ ُْن مَجِ

َ
�

 . )٣٣ اآلية( "اهللاُ 
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 : ة تثمر نمًوا روحيًّاالعبادة العائليَّ . ٢

نغرس يف الكبار والصغار وعيًا بالرب، و��لمته، و�دعوتنا لعبادته.  ليك عنها  غ�ة � أداة ال العبادة العائليَّ إن 
ح هناك قاسًما مشرتً� ب� اآلباء اذلين   ، يف حبثه من أجل تأيلف أحد كتبه، أنَّ )George Barna( چورج بارنا  يوضِّ

، ىلع �مل اجلد ياة والعائلةعن احل اهللا  مالك  يأخذون"هم الرويح: إنَّ والنشاط انلضوج  رايةمون ألبنائهم �سلِّ 
عن اتلأث� اذلي ال يُمىح اذلي تر�ته  )  John Paton(ون باتون  جيروي الُمرَسل  ".  بأمانة وثبات  الالكم  اقون هذو�طبِّ 

  ] نا ا أب[ة، اكن العائليَّ يف العبادة �نا راكع� حوهل ، وىلع ر�بتيه راكًعا  اكن عندما : "ة ىلع حياته قائًال العبادة العائليَّ 
منا أن نعرفه،  الُمخلِّص اليح، وتعلَّ �رض  نا يف �شعر و�أنَّ  مجيًعا ا  . احتياج، وُ�نَّ .للك. .بدموع.. نفسه بالاكمل�سكب 

 . "و�به بصفته اهللا صديقنا 

يعمل اهللا بقوة يف حياة   . اغبًلا ما فقط �دث مرة واحدة يف األسبوع يالحظ األطفال عندما ت�ون العبادة �شاًطا 
عت نفوسهمالصغار اذلين    . ةة ايلوميَّ العبادة العائليَّ ب �شجَّ

 : ةحتس� العبادة العائليَّ 

يف مثل   اذلي يم�ن عمله  ما تطبيق ذلك.  ها تعا� يف  ة، ولكنَّ عائالت باحلاجة إىل العبادة العائليَّ العديد من التقتنع  
 هذه احلاالت؟

 :ة كعائلةالعبادة العائليَّ  عن ادرس . ١

" ةالعبادة العائليَّ بعنوان " ) Joel Beeke( و�ل بييكجب ُكتيِّ يف قراءة ومناقشة منذ وقت، أمَضت اعئلتنا شهًرا 
)Family Worship (.ة اتلعلُّم مًعا ا إىل ديناميكيَّ �رجع هذا جزئيًّ وتر�ت هذه ادلراسة أثًرا باقيًا يف نفوسنا؛   بعناية. 

 :الزتم خبطة. ٢

خطًطا أن تُدِرج العائالت ىلع  املدى الطو�ل. �ب ىلع تب� روحيًّا ما نادًرا  ة للكتاب املقدسالقراءة العشوائيَّ إن 
  ىلع قراءة باع خطة منتظمة لقراءة الكتاب املقدس �ساعدنا ِاتِّ  ل�ن .تعديلها بمرور الوقتوللقراءة عة ُمتنوِّ 

 . متماسك لعمل اهللا الفدايئكتار�خ  بها:  يُقرأ بالطر�قة اليت �ب أن الكتاب املقدس 
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د وقًتا مناسًبا: . ٣  حدِّ

العبادة  باحلياة. بعض العائالت سزتدهر  ا�شغالل �لها يحلعائلة، فغابًلا سل اجلدول الزم�ما لم تُوَضع العبادة يف 
إىل تعديل    ها . حتتاج العائالت اليت ال جتد وقتًا للعبادة يف أسبوع االجتماع مساءً اعئالت أخرى  ل  تفضِّ بينما  ،  صباًحا 

 . جدوهلا الزم�

 : رنِّم. ٤

فكرة تقديم الرتانيم    فإنَّ   —  أوئلك اذلين لم ينشأوا يف الكنيسة أو يف بيوت ترنِّم  خاصة  —املؤمن�  عض  بلبالنسبة  
اعدة جديدة   من أجل تأسيس، يف مجيع األشياءة تماًما. ول�ن، كما هو احلال ة تبدو غ� واقعيَّ يف العبادة العائليَّ 

مثل: (  أخرى  وسائلبمساعدة    شهرةإىل ترانيم أقل    انتقلثم    املألوفةمن الرتنيم العائ�، ابدأ بما تعرفه. ابدأ بالرتانيم  
 ). رتانيمإلكرتونيَّة لل مواقع

 : اِسَع �و االنتظام وليس الكمال. ٥

صيب معظمنا باإلحباط عندما اصطدمت ُمثُل عبادة اعئلتنا مع الواقعلقد 
ُ
ة � مثل صداقة  إن العبادة العائليَّ . أ

قاتعظيمة. بها  املسمار  "أن  )William Gouge( الَحظ ويلم جوج واهلادف. باتلفاعل املنتظم  تنطلق، لكنها معوِّ
وهكذا األمر مع اتلكرار يف العبادة  ".اذلي بالاكد ينفذ داخل اخلشب بعد رض�ة واحدة، ينغرس بعد عدة رض�ات

 .ةالعائليَّ 

  سيمكث ه يُعبَد، نثق أنَّ وح� . ينبيغ عبادته وح� يدخلحياتنا واعئالتنا.  املسيحاإل�يل، يدخل �شارة  بواسطة
 .و�عيش و�عمل و�بارك 

 

والية بنسلفانيا، يف    ،اكر�ونديلبمدينة    )Covenant Reformed Church(القس و�ليام بو�ست� هو رايع كنيسة  
 ). Why Christ Came" (ملاذا جاء املسيحكتاب "شارك يف تأيلف  وهو 

 

    . يلجون�موقع تم �رش هذه املقالة يف األصل يف 
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