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 إعداد األطفال للعبادة 

 يك بقلم كيفني ست 

ثون مًعا ىلع طاولة العشاء ع ن األحداث ايلومية اليت تقع يف املدرسة، وعن عالقتهم  مؤخًرا، اكن أفراد اعئليت يتحدَّ
ث عن الروتني اخلاص اذلي نتَّبعه يف يوم الرب، فقال أوالدي إن  نا احلديث يف انلهاية إىل اتلحدُّ بأصدقائهم. ثم جرَّ

، وغري  روتيننا يف يوم الرب خيتلف عن روتني أقرانهم. فقد بدا أن الرحالت إىل الشاطئ، وحفالت أعياد امليالد 
ذلك من األنشطة اليت تمارَس خارج املدرسة يه األمور الشائعة اليت تشغل بالنسبة للغابلية هذا ايلوم من األسبوع. 
أحزنين ذلك، لكنين لم أفاجأ بسماع أن مثل هذه املتع اجليدة واملرشوعة يمكن أن تتسلل بهذه السهولة إىل العبادة  

، بل وحتل حملها يف انلهاية. أعتقد أن هذا اتلوجه ليس أمًرا تتفرَّد به سنتال  مع شعب اهلل يف يوم الرب، وأن تزامحها 
فلوريدا، بل الكثريون يف لكِّ أحناء الواليات املتحدة يرون األمر نفسه حيدث يف جمتمعاتهم. وإذا أردنا، حنن شعب 

(، سيكون علينا 25:  10نا )عربانيني  اهلل، أن نريب أوالدنا ىلع إكرام الرب وتمجيده يف حياتهم، غري تاركني اجتماع
د تدريبهم ىلع العبادة )أمثال   (. 4:  6؛ أفسس 6: 22أن نتعمَّ

يف أحد األيام، عندما كنُت ألعب مع ابنيت لعبًة باستخدام املكعبات الصغرية، أخربتين بأنين أحرك يدي مثلما 
ا يف حدِّ ذاته، لكنه ي لفت انتباهنا بالفعل إىل حقيقة جيب أن تؤثر يف تفعل أيم. ومع أن هذا لم يكن ترصحيًا مهمًّ

كيفية تدريبنا ألوالدنا. فهم يتعلَّمون الكثري بمجرد املراقبة واملشاهدة، أي إنهم يقتبسون حراكتنا، وإيقاعنا، واعداتنا 
ب، واألولوية اليت  سواء اجليدة أو السيئة. وذلا، أريد أن يرى أوالدنا الكيفية اليت نعدُّ بها أنفسنا كعائلة يلوم الر  -

 نعطيها لالجتماع مع شعب اهلل ألجل العبادة األسبوعية، وكيف نشتك مًعا يف العبادة كعائلة.

ر يف آخر مرة أعددَت نفسك فبها حلدث خاص، ربما عشاء، أو رحلة، أو حفل زفاف. فعىل األرجح، اكن هناك   فكِّ
ة لكها، وذلك تفكري وختطيط مسبق، من أجل احلرص ىلع أن تكون املواعيد ، والطعام، واملالبس، واالنتقاالت معدَّ

ن من اتلواجد واالستمتاع بوقتك مع اذلين حتبهم خالل هذا احلدث اخلاص. وىلع هذا املنوال نفسه،   حىت تتمكَّ
ماع  يمثِّل اتلخطيط للعبادة يف يوم الرب اعدة جيدة للغاية، تسهم أيًضأ يف تدريب أوالدك ىلع إدراك أهمية هذا االجت

األسبويع. يمكن للتخطيط أن يشمل أموًرا من قبيل احلرص ىلع أن تسهم خطط يوم السبت، وال سيما مساًء، يف  
االستعداد للعبادة )مثل اخللود إىل انلوم يف املوعد املناسب(؛ ىلع سبيل املثال، جتهزي ثياب األوالد )أو ثيابك(، ئلال  

إعداد املائدة يوم السبت، حىت يتسَّنَّ لك احلصول ىلع مزيد من  تفعل ذلك يف عجالة كبرية صباح يوم األحد، و
الراحة يوم األحد، وقراءة املقطع الكتايب اذلي ينوي رايع الكنيسة استخدامه يف العظة، حىت تكون أنت وأوالدك 

د أن يشمل وقت العبادة العائلية خالل األسبوع بعض  التانيم   ىلع دراية به، بل وربما يشمل ذلك أيًضا أن تتعمَّ
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بًا للتنيم اجلمايع. أعلم جيًدا أن االستعداد للعبادة يف يوم الرب   املألوفة بدرجة أكرب، حىت يصري أوالدك أكرث تأهُّ
سيختلف من اعئلة إىل األخرى حبسب عمر األوالد، وموعد بدء خدمة العبادة، وعوامل أخرى أيًضا، ناهيك أيًضا  

ا يف  وادلين  لكِّ  أسلوب  عن  من  باتلأكيد  ثابت  روتني  وجود  من  سينتفعون  األوالد  أن  أعتقد  ذلك،  ومع  لتبية. 
 االستعداد يلوم الرب، يهدف إىل تدريبهم ىلع انلظر إىل يوم الرب ىلع أنه أهم يوم من أيام األسبوع. 

، إن العطلة الصيفية يه وقٌت تعزت به الكثري من العائالت. فإن ادلراسة تكون متوقفة، ويكون الطقس مجياًل 
ويبدو أنه ال يكون هناك ضغط كبري يف العمل، األمر اذلي يدفع الكثريين إىل السفر لصنع ذكريات اعئلية. ومن  
املؤسف أنه بينما تسافر العائالت وختطط ذللك، يهمل ابلعض االجتماع ألجل العبادة خالل عطلتهم. فإنين أرى 

يت ستسافر إيلها، حىت حتافظ ىلع مواظبتك ىلع أن خطط السفر جيب أن تشمل ابلحث عن كنيسة يف املنطقة ال
العبادة يف يوم الرب مع الكنيسة املجتمعة، معطيًا األولوية ذللك. فيجب أال تعين العطلة الصيفية أخذ استاحة من  
  العبادة اجلماعية، أو الظن بأن إرسال أوالدنا إىل املعسكرات املسيحية أو إىل فصول مدارس األحد يه بدائل مالئمة 
للعبادة اجلماعية. بل يف املقابل، تتيح لك العطلة الصيفية فرًصا تلدريب أوالدك ىلع فهم وتقدير حقيقة أن جسد  
املسيح موجود يف أماكن أخرى أيًضا غري كنيستك املحلية. عالوة ىلع ذلك، فإن العبادة مع جمموعة خمتلفة من  

متموه من لكمة اهلل، وحول عالمات الكنيسة احلقيقية،  املؤمنني ستثري ىلع األرجح مناقشات مفيدة حول ما تعلَّ 
 وأوجه االختالف يف أسايلب العبادة. 

اهلل.   تُكرم  اليت  العبادة  االشتاك يف  أوالدنا كيف يكون  نعلِّم  أن  علينا  املحلية،  الكنيسة  أعضاء يف  بصفتنا 
، لغرض و أننا جنتمع مًعا يف ماكن واحد، ويف وقت معنيَّ نرنم،  فاالشتاك معناه  نعبد اهلل، فيما  احد، أال وهو أن 

د )إن  ونصيل، ونسمع، ونتجاوب بنفس واحدة مع عمل املسيح ألجل أحبائه. وامليجء إىل الكنيسة يف الوقت املحدَّ
لم يكن قبل بدء االجتماع بقليٍل(، بأذهان وقلوب مستعدة لالشتاك يبدو أمًرا سهاًل وبسيًطا، لكنه قد يشِّكِّ  

ما ىلع العائالت اليت بها أوالد أصغر عمًرا. إال أن اجلهد اذلي تتطلَّبه مثابرتكم يف اجللوس مًعا  صعوبة، وال سي
د الرب. قد تأيت   كعائلة واحدة يف خدمة العبادة سينفع أوالدكم كثرًيا، وسينفع بقية الكنيسة أيًضا، كما سيمجِّ

الشأن، لكن عندما عليكم فتات صعبة، وربما تكون ادلموع واإلحباط أمرين شائعني   اآلباء يف هذا  دلى 
رين طول أناة الرب علينا، وواضعني توقعات   نشعر باإلعياء، جيب أن جنلب لكَّ همومنا إىل الرب يف الصالة، متذكِّ

ة من آباء آخرين.   معقولة ألوالدنا من خالل انلصائح واحلكمة املستَمدَّ

رون االجتماع    كم حنب مجيًعا أن نرى األوالد، أي اجليل اجلديد، يف كنائسنا حيبُّون الرب، ويسريون معه، ويقدِّ
اجلمايع األسبويع جلسد املسيح. فهذا وقت ال مثيل هل من األسبوع من اتللمذة والفرح، فيه نتعلَّم، ونمارس الرشكة،  
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. وكآباء، دلينا ونعبد خملصنا يسوع املسيح القائم من بني األموات، ونتِّك ىلع عمله املكتمل، ونتوق إىل جميئه ثانية
مسئويلة كبرية أن ندرِّب أوالدنا يف سبيل حتقيق هذا الغرض. ذلا، دعونا نتِّك ىلع رمحة اهلل ونعمته، ألنه هو العامل 

 (. 3: 40(، وهو اذلي يضع ترنيمة جديدة يف أفواههم )مزمور  3: 3يف قلوب أوالده )يوحنا 

 

و بمدينة سانفورد، والية فلوريدا، خترج يف لكية الالهوت هو قس مساعد يف كنيسة سان أندر  يككيفني ست القس  
 املصلَحة بمدينة أورالندو، والية فلوريدا. 

 

 .تيبوتلوك  تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة

https://ar.ligonier.org/
https://tabletalkmagazine.com/article/2021/05/training-children-for-worship/

