
 1 

 العبادة والفنون اإلبداعية 
 دراسة حول استخدام الفنون في العبادة 

 كأدوات  والفنون  كفكر  والالهوت كسلوك ودمج العبادة 

 من أجل تجديد حياة الكنيسة
ً
 معا
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 املقدمة 

 

 

 

من األمور الرائعة عبر تاريخ الكنيسة هو التداخل العجيب بين الفنون املختلفة واالبداع  

في   والعبادة  الجداريةاألنسانى  اللوحات  أجمل  فنرى  متاحف    الكنائس  في  )االيقونات( 

 
ً
 وغربا

ً
 . ونرى أجمل االلحان لترانيم عاملية العالم من كنائس عبر تاريخ الكنيسة شرقا

الالهوتى   من  التأسيس  يبدأ  األساسللعبادة  في  هللا  الكنيسة  لعبادته    دعوة  دعا  وهللا 

لتكون أداة للمصالحة والعدالة في عاملنا املمزق، األمر الذي يتطلب منا ليس فقط الصيد 

والتجسد  في بركنا الخاصة ، ولكن القيام بذلك من خالل التبادلية والتضامن واالبداع  

المع مجتمع  بالفنون   في  العدل ومحبة  يزداد  لتحقيق  وتقوية جهودنا  تنوع بشكل كبير 

 .  بالفعل  من خالل املواهب التي أعطاها هللا الينا ع مع هللاالرحمة والسير بتواض

في صورتنا اع الخالق انطبع  دبإنواعه من األمور التي تخرج من الناس بتلقائية الن  أالفن ب

 من اع االنسانى  دنتاج االبإفي حياتنا بإعادة    دور   وألننا مخلوقين على صورة هللا فعلينا

 .أثناء العبادة ناالتي تحيط بواملواهب مختلف املواد 

البد ان ندرك أن العبادة منذ بداية الزمان واملكان وقبل ذلك : كما في السماء كذلك على 

في السماء وعلى األرض. في السماء من    -األرض فقبل بداية الزمان ، كانت هناك عبادة  

دوس ، قدوس ، قدوس رب فوق ، طار السيرافيم أمام هللا في السموات ، وهو يغني ، "ق

" )إش   ، 3:  6الجنود. امتألت كل األرض من مجده!  أمامه  ( ؛ طارت مخلوقات مالئكية 



 4 

تنادي بعضها البعض ، "قدوس ، قدوس ، قدوس ، هو الرب اإلله القدير ، الذي كان  

)رؤيا   وسيأتي!"  والنجوم  8:  4وسيأتي  والقمر  الشمس  أطلقت   ، باألسفل  األرض  على   )

في   يا  تسبيحه  أيها الشمس والقمر ، سبحوه  السماء: "سبحوه  كل األرض والبحر تحت 

 .3: 148مز(. ٥: ٢٨جميع النجوم الساطعة" )مز 

 : عدنجنة العبادة في 

( من  28:14دعا هللا أيًضا آدم إلى عبادة العهد على جبل عدن )راجع حزقيال  في البداية ،

: تأكل بالتأكيد من كل شجر من شجر 
ً
خالل كلمته وسّره: "وأمر الرب اإلله الرجل قائال

تأكل منه موتا   الذي  اليوم  في  ، ألنك  الخير والشر ال تأكل  الجنة. بل من شجرة معرفة 

مر آدم أن يصوم من شجرة لكي يتغذى على شجرة أخرى ،  (.  17-16:  2تموت '' )تكوين  
ُ
أ

هللا   مع  والشركة  الكامل  باالتحاد  يتمتع  آلدم    -وبالتالي  بالنسبة  وهكذا  األبدية.  الحياة 

على   البشرية  الحياة  ونسيج  نظام  في  وخياطتها   ، الليتورجيا  تثبيت  تم   ، نسله  وجميع 

 :وجبة -استجابة  -األرض: دعوة 

 

 لتناول( ة )من خالل كلمة هللا وادعوة للعباد

 الحياة العملية( في الرد )باإليمان والطاعة

 و )االتحاد والشركة  شركةوجبة ال
ً
 مع هللا( معا

 

ن العبادة هى فترة التسبيح وهذا مفهوم غير صحيح العبادة هى العملية  أتصور البعض ي

وسائط   كل  فيها  وتمارس  للمسيح  والفكر  القلب  وتوجيه  بالشركة  تتم  التى  املتكاملة 

الترحيب  وحتى  ومعمودية  ووعظ  وعطاء  ربانى  وعشاء  وشكر  وصالة  ترنيم  من  النعمة 

  بالعابدين والتنبيهات وهنا نطلق لفظ العبادة ع 
ً
نحو هللا !!! والبد  و لى كل ما نقوم به معا

 لتصنع هذا الحدث 
ً
  .العبادة الجماعيةفي  املدهشمن معرفة الفنون التى تتالحم معا
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يتم التالحم بين هذه املواهب عبر ثقافات العالم املختلفة  كل اسبوع  من    كثرأفى ساعة و 

 
ً
ن تليق بمجد وحضور هللا لذلك  أوالبد    والفنون واالبداع الفنى فيها لتخرج لنا بعبادة حتما

تدريب متخصص ونوفر التدريب للمواهب الشابه فى كنيسة املسيح ان يكون هناك  علينا  

   يمجد هللا. فيكون لدينا قادة للعبادة على مستوى كتابى وفنى

من يقود ويعزف ويبدع ويبتكر ويصمم ويصور كلها مواهب كثيرة والبد من وجود فكر 

كتابى مع املوهبة هنا يكون العبادة بالروح والحق والتوازن الن الحقيقة ما  الهوتى وفكر  

 . يحدث االن فى املشهد االنجيلى وقيادة العبادة يحتاج انتفاضة لشعب املسيح

تاب ببساطة هو استخدام الفنون بأنواعها كشبكة لصيد النفوس مللكوت  هذا الك فكرة

من نتاج العبادة  إال تستطيع فصل الفنون عن البيئة املحلية وبالتالي  ، والحقيقة إنك  هللا

وأداء   ولغة  واملهارة  موسيقى  املحلية  املنطقة  شعب  فنون  عن  يعبر  أن  هو  هنا  البد 

الناس مواهب  الالهوت  )الفنون(استخدام  مع  دمجها  لنا  و   )الفكر(في  العبادة  تخرج 

 .من أجل تجديد حياة الكنيسة بإستمرار)التطبيق(
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 الفصل األول 

 املوسيقى والترنيم فن  
على مر التاريخ االنسانى كانت املوسيقى مرتبطة بالعبادة مع الغناء الصوتى وحتى األن  

بدع في قيادة الشعب يزيد العدد القادم  حقيقية وموجود فريق من التسبيح لديه مواهب  

   من رواد الكنيسة ويكون سبب بركة لكثيريين.

دعوة خادم فى املقام األول قبل  فهي  والقسيس  ال يوجد إختالف بين الدعوة لقائد العبادة  

  
ً
أفرادا العبادة  الكنيسة. يجب أن يكون قادة  في  أن يكون مجرد مقدم لعرض موسيقى 

من   املسيح  جسد  لخدمة  بحياتهم  ويضحون  الذات  وتفضيل  الذات  مجد  من  يتبرأون 

وهى دعوة من    خالل مهمة تسهيل العبادة الجماعية األصيلة املليئة بالروح في بيت هللا

 .هللا

االلحان في الكنيسة هو مجرد شخص صوته قوى ولكن علينا ربما يظن البعض ان قائد 

هوتى مع املوهبة بال شك ألن موهبة بال أساس كتابى  ان نربط بين الخدمة والتعليم الال 

 . الش ئوالهوتى للعبادة يعتبر نصف 

 أو يتمتع بحضور قوي ع 
ً
 ماهرا

ً
لى املنبر. يتطلب  ال يكفي أن يكون قائد العبادة  موسيقيا

الدور مهارات أخرى كقائد، وراعي، ومشير، ومسؤول، ومحفز، ومنظم، ومدير، وتعليم 

الهوتى، ومتواصل جيد. مع تركيز قوي على الشخصية واملهارات الرعوية بجانب املواهب 

ب العبادة  لتطوير  املحلية إاإلبداعية  الكنيسة  داخل  املتعددة  الخدمة  فرق  مع  ستمرار 

 وخارجها.

 

عندما نستيقظ كل صباح،ونحن نقود السيارة من وإلى العمل ، بينما نمارس التمارين في  

 
ً
الرياضية، وبينما نمض ي قدما أيامنا    صالة األلعاب  الحياة  فيطوال  ، ماذا نسمع هذه 

 
ً
الرب  كثيرا لقد خمنت  اإلجابة بالطبع  ؟  بماذا نرنم؟ كل يوم أحد عندما نجتمع لعبادة 
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عن    ذلك: بديل  اإلنسانية  املوسيقى  ال  للنفس  غذاء  هو  والغناء  ويحتاجه   فاملوسيقى 

 . بشكل يومى

تقاليدنا  لذلك   ضمن  وخاصة  حياتنا  في  املتميزة  األغراض  بعض  املوسيقى  تخدم 

 .نشرح بعض فوائد املوسيقى في حياتنا الروحيةدعونا ،املسيحية 

 

 .املوسيقى تعلمنا البشارة .1

عليهالتراتيل   وتضغط  إيماننا  تأخذ  الروحية  لحن  وتشكلنا  واألغاني  فإن   ، الواقع  في   .

املوسيقى وصياغتها يجعل إيماننا ال ُينس ى. قبل أن نسمع كلمة من الكتاب املقدس نقرأها  

بعد صفحة من خالل غنائنا.   إلى صفحة  بالفعل  انتقلنا  لقد   ، الخدمة  في  بها  أو نعظ 

 .كال املوسيقى إلى األخبار السارة ، وتلمس قلوبنا وعقولناترشدنا الترانيم وغيرها من أش

 

 .املوسيقى تربطنا باهلل بطرق فريدة .2

ومع ذلك ، فإن الغرض من املوسيقى يتجاوز مجرد التعليمات. من نواٍح عديدة ، تسمح 

من  بوجود عالقة مباشرة مع هللا بطرق ال تستطيع الخطب القيام بها أو ال تستطيع ذلك

. يسمح الغناء لجزء من قلوبنا بالتحدث إلى هللا بطريقة ال تحدث  ملنطق والالهوتخالل ا

 .عندما نسمع الكلمة املنطوقة

 

. يمكنك أن تشعر ونسبح  , هل الحظت اي وقت مض ى؟ يحدث ش يء ال يصدق عندما نغني

بذلك عندما تغني بمفردك ، ولكن على وجه الخصوص عندما تغني كجزء من مجتمع ، 

   في العبادة.  الرب  جماعةأي  
ً
في   ال يوقظ ش يء ما في قلب كل شخص فحسب ، بل أيضا

 .القلب الجماعي لجسد املسيح ، ويربطنا ببعضنا البعض وباهلل في أعمق جزء من هويتنا
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كجزء من العبادة املسيحية هو أكثر بكثير من مجرد تمرين ذهني. لقد  والتسبيح  الغناء  

أعماق روح مع  لنتواصل  يمكننا من خاللها تحقيق ذلك خلقنا هللا  والغناء طريقة   ، نا 

 .بطريقة عميقة وذات مغزى 

 

 .تسمح لنا املوسيقى بالتعبير عن محبتنا هلل بكل كياننا .3

" أن  املقدس  الكتاب  كل ت يوصينا  ومن  نفسك  كل  ومن  قلبك  كل  من  إلهك  الرب  حب 

الجسد كله ، ليس من خالل األعمال الخارجية   على  تؤكد هذه اآلية(  5:  6قوتك" )تثنية  

 .ولكن من خالل اإلخالص واملحبة

 

، أجاب يسوع على   الجديد  العهد  إلى نفس  شخص  في  سأله عن أعظم وصية باإلشارة 

إلهك م الرب  "تحب   ،  
ً
قائال نفسك ومن كل عقلاملقطع  قلبك ومن كل  )متى    كن كل   "

من الطرق التي نعبر بها عن محبتنا هلل بكل كياننا. نشارك كل جزء والترنيم  الغناء  (  ٢٧:٢٢

 .من كياننا في عبادة هللا

 

وت تغيرنا  املوسيقى  خالل  من  حياتناالعبادة  إنهشكل  ال ت  ا.  بطرق  هللا  إلى  قلوبنا  وجه 

جازها. العبادة تقوينا ، تديننا ، تبنينا ، بل تعيدنا. بعبارة أخرى  تستطيع األشكال األخرى إن

 .، عندما نغني ونكرس أنفسنا هلل ، يحدث أمر ما في داخلنا

 

 .املوسيقى كعبادة تفي بأمر هللا .4

. نقرأ في املزامير مدعوين للتسبيح والترنيم والغناء في جميع أنحاء الكتاب املقدس ، نحن 

بالشكر   مرنمة)صالة   ُمنادًيا   ، يا رب   ، "ألتف حول مذبحك   ، القديم(  العهد  ترنيمة   ،

"رنموا للرب بالقيثارة ، بالقيثارة وصوت اللحن!" )مزمور     7-6:  26بصوت عاٍل" )مزمور  

 .2: 100و "اخدموا الرب بفرح! تعال إلى محضره بالغناء! " )مزمور   5: 98
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هللا أن نغني ونغني للرب وأن نغني في حضرته. يؤكد العهد الجديد هذه الدعوة.  يدعونا  

( على "االمتالء بالروح ، ومخاطبة بعضهم البعض بالطبع  حث بولس أهل أفسس )ونحن

 
ً
   في املزامير والترانيم واألناشيد الروحية ، والترنيم واللحن للرب بقلبك ، وشكرا

ً
وعلى    دائما

 ( .20-18:  5اسم ربنا يسوع املسيح ")أف كل ش يء هلل اآلب في 

كلنا  والتسبيح  الغناء   لنكون.  خلقنا هللا  ومن  هويتنا  من  مهم  لدينا    نموذج جزء  فريد. 

مختلفة ، ونقاط قوة ، وأنماط موسيقية مفضلة. يشجعنا الكتاب املقدس على  مواهب  

هللا.   مع  والتواصل  بالغناء  لقلوبنا  تسمح  التي  املوسيقى  على  مجموعة   وجدوتالعثور 

 املختلفة من املوسيقى التي تقربنا الى هللا.  واسعة من األنواع

ت هللا ستجعل قلوبنا تغني. وعندما تغني قلوبنا تحدث العبادة. لقد    مجداملوسيقى التي 

تحولنا من الداخل ألننا امتألنا بالروح ونكرس كل ما علينا لعبادة ، وتسبيح ، وشكر ألبينا 

   .السماوي 

 

 لديك
ً

تسأل نفسك دائما !! ربما    والسؤال هو "ملاذا نغني في العبادة؟" قد يكون هذا سؤاال

،   
ً
نقاشا تسمع  لم  ،  لكن  عام  بشكل  الكنيسة.  الترنيم  داخل  أهمية  نيم  ا  التر ألن    عن 

ملا قبل اإلعداد التجمعي وتستخدمه الكنائس في عملية  أصبحت ش يء عادى في الكنائس

 العظة  وهذا أمر في بالغ الخطورة أننا جعلنا فترة الترانيم فترة تجميعية للشعب .

املسيحية ودخل    لة على نطاق واسع بين مختلف الطوائفممارسة مقبو أصبحت الترانيم  

الفئات العمرية ، وحتى   عزف املوسيقى أغلب الكنائس التقليدية حول العالم ومن كل 

 هذا؟ كل الثقافات. فلماذا 
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 -:فيما يلي األسباب التي تجعلنا نغني في العبادة ؟؟ ونرنمملاذا نغني 

غنى بنفسه    في الكتاب املقدس. يسوع  تسبيحاملراجع عن اليأمرنا هللا أن نغني. توجد مئات  

 أغاني املديح بعد العشاء األخير. 

 

أنا على ثقة من أن و  على الدوام   د اسمهجفرح ونملنفااملسيح ، بعية إذا كنا مدعوين لت 

الالهوتى     مصدر للتعليم 
ً
 أالترنيم واملوسيقى يجب أن تكون دائما

ً
غنى ورنم    لقد   ،يضا

واضعين األفكار الرئيسية للعقيدة املسيحية فكانت تردد    ورتل املسيحيون عبر التاريخ

في قوالب فنية  العصور  الجماعية مما ثبت االيمان عبال  العبادة  اثناء  في  بمثابة ترانيم 

الثقافة الوعاء    موسيقية متعددة بحسب  الوقت وحتى االن نستخدم  في ذلك  السائدة 

قافي في العبادة شئنا ام ابينا فالعبادة هي املحصلة النهائية لكل فنون الثقافة  واملخزون الث

 .السائدة في املجتمع 

ال  معتقداتهم  األوائل  املسيحيون  الترانيم  ترانيم    في  كتابية وضع  بدء  سبب  هو  هذا 

من    الكتاب املقدس وغيرها  بعض نصوص من  عناملسيحية ككل. يتم تسجيل األغاني  

تاريخية ترانيم  نصوص  لقراءة  عظيم  مصدر  هو  املقدس  الكتاب  في  املزامير  كتاب   .

 الى السماء.  قبلنا تذهب املؤمنين

مارتن لوثر نشر تعاليمة من خالل  يمكن لألغاني أن تعطينا علم الالهوت. كما تعلمون ، 

  ناشيد املسيحية األخرى مليئة بالثراء ،نص الهوتي. يستخدم البد أن ندرك أن األ     .الترانيم

 1رشدنا.فعل الغناء كال الجزأين من الدماغ، وبالتالي يمكن أن يعلمنا وي

 

 
ً
الرقص:  الغناء يربطنا عاطفيا إلى  القدرة على أن تقودنا  وحركات   أغاني االحتفال لديها 

الرثاء لديه القدرة على أن تقودنا إلى البكاء. للموسيقى وترانيم    . أغانيالجسد املقدسة

يساعد    .يساعد في تعبيرنا واستجابتنا هلل والكنيسة  وسيلة للتغلغل في أعماق أرواحنا ،

 
1 https://www.samford.edu/worship-arts/files/studio/Why-Do-We-Sing-in-Worship.pdf 
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الغناء على توحيدنا في الكنيسة. إن اإلنجيل وحده يوحد املؤمنين ببعضهم البعض. ومع  

   االحد عندما نجتمع يوم    ذلك،املوسيقى هي أداة تتيح لنا القيام بذلك.
ً
كجسد    ، نتحد معا

نحن ندرك أن هللا يمنح كل واحد منا مواهب مختلفة.  .واحد ،والحمد هلل بصوت واحد

 مدعوون ومطلوب منا و من املتوقع أن نرنم للرب 
ً
   .لكن في نهاية األمر، نحن جميعا

 

الهدف من تعامالت   في محضر هللا كانت هي  املفقودة  العبادة  هللا مع االنسان  استرداد 

،  ببناء الهيكلسليمان  فى عهد  العبادة التي بدأت وفشلت مع آدم أعيدت مع إسرائيل و

جزئًيا على األقل. على الرغم من عدم اكتمال عبادة إسرائيل وسليمان ، إال أنها مقبولة 

فإن عبادة هللا ، كما قصدت في   عهد النعمة. ومع ذلك ،لضمن ترتيب    اتتلدى هللا ألنها  

تتحقق   أو  أبًدا  تكتمل  لم   ، تدريجًيا  وسليمان  إسرائيل  واستعادتها   ، عدن  في  األصل 

إال عندما انشق حجاب الهيكل بفداء الرب يسوع على الصليب وصار هناك قبول    بالكامل

 .دم املسيح أيللدخول الى قدس االقداس على حساب دم عهد ابدى 

 

الفادي( بعبادة العجل    -ال ، في سيناء ، تبادلت إسرائيل عبادة هللا )الخالق  على سبيل املث

اثناء عهد سليمانالذهبي )املخلوق املخلص(، إلى عبادة األصنام من    ثم  تنقاد إسرائيل 

املبكرة إلسرائيل  الفترة  في  الظهور  في  النقية  بدأت عبادة هللا  )األجنبيات(،  النساء  قبل 

ة التي نزلت في عدن وتطورت في سيناء تتحقق على جبل صهيون مع  املوحدة. بدأت العباد

"خدمة تكريس" سليمان للمعبد. ومع ذلك ، لم يمض وقت طويل قبل أن يفسد سليمان  

، فإن سليمان  لهصهيون. على الرغم من هبة هللا الكريمة بالحكمة    فىنفسه عبادة هللا  

جاته )األجنبيات( وحتى هذا التاريخ فهذا  ينقاد إلى حماقة عبادة األصنام من خالل تأثير زو 

إبداعية بعيده عن روح هللا وارشاده للكنيسة ونأخذ  يحدث عندما ننساق وراء فنون 

 الجماعة العابده بعيد
ً
  !! الهدف من املوسيقى والروحانية الحقيقية عن ا
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 الفصل الثانى 

 أماكن العبادةوديكور تصميم فن  

 
   ىللعبادة هي تحدإن مهمة تصميم مكان  

ً
   يبدو بسيطا

ً
الفرق مثل  في نفس الوقت      ومعقدا

هللابين   واملنطوقه  كلمة   املتجسده 
ً
ارتباطا يخلق  أن  للمرء  يمكن  كيف   :   

ً
على   عاطفيا

السطح الخارجي لهيكل ينافس الهيكل املوجود في الداخل؟ من املؤكد أنه ال توجد إجابة 

عماريين منذ آالف السنين حاولوا إنشاء أماكن سهلة. وهذا هو السبب في أن املهندسين امل

   عبادة ليس فقط إليواء الخدمات الدينية
ً
تصمد أمام اختبار الزمن. ومن    ، ولكن أيضا

عبر الزمان كعالمات )التي تدخل ضوء الشمس لها (  األمثلة على هذه الهياكل املضيئة  

بالعبادة الخاص  املبنى  أهمية تصميم  و كنيسة  ،  على  بالقدس  القديس القيامة  كنيسة 

سبيل املثال ال الحصر.   بطرس بالفاتيكان ، ونوتردام في باريس ، وآيا صوفيا في تركيا ، على

منذ عقود ، إن لم يكن  وإنشائها  ولكن ما تشترك فيه كل هذه الهياكل هو أنها تم تصورها  

عبادة   أماكن  لتصميم  الحديثة  املحاوالت  تلك  عن  وماذا  قرون.  واألجيال  منذ  للناس 

 
ً
سيتم    القادمة؟ على الرغم من أننا لن نعرف أي من هذه الجدران التي تم تشييدها حديثا

اليومتبنيه   القديس بطرس  كنيسة  كل    بنفس طريقة  في  االنسانى  التراث  من  وستعتبر 

 األرض.

قطع   ورأينا  املباني  من  عشوائية  منظومة  وسط  نمت  التي  األجيال  من  انا  الحقيقة 

اإلمكانيات  خرساني وهو ضعف  أسباب  له  هذا  وربما  الكنائس  بناء  هي  اى شكل  بال  ة 

وأيضا الخوف من البناء لدور العبادة ففي البداية نقوم ببناء هيكل خرسانى بال أي معالم  

وباملقارنة بالكنائس التي بنيت في عصور ما   خوفا من إيقاف العمل  في البناء ألى سبب

غربية وامريكية على تصميم املباني  فنية سواء شرقية أو  نرى مالمح    ١٩٥٢قبل الثورة  
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وتجد معمارية  كتحفة  الدوبارة  قصر  كنيسة     مثال 
ً
اسقفية   مثال الحديث  العصر  في 

وتحفة   
ً
تاريخيا  

ً
اثرا كان  والذى  القديم  املبنى  أخذ  كوبرى  بناء  عن  كتعويض  الزمالك 

عبارة عن كتله خرسانية على شكل زهرة اللوتس وعلى  ولكن التصميم الحديث    معمارية

وكيف تم بنائه    والشخص الذى يصممالعموم املبنى مرتبط بالفكر الالهوتى في األساس،

لال في  فكرى  عنه  يعبر  والفكر  بالفكر  مرتبط  فالشكل  الشكل  هذا  ذهنه  من  يخرج 

في    التصميم، املبنى  صمم  بمن  مرتبط  على  وربما  الكنائس األصل.  فنرى  املثال  سبيل 

في  الغربى  الشكل  نجد  االنجيلية  الكنائس  وفى  والقباب  واملنارة  املذبح  وجود  التقليدية 

 تعددة األغراض.تصميم الكنائس وهى قاعات مفتوحة م

 واملبنى :   الهوت العبادة املصرى 

العبادة من موسيقى واشغال يدوية ونحت وتصوير   فى  الفنون  انواع  الفراعنة كل  تبنى 

والوان زاهية وتركيبات عطرية للبخور وإضاءة وفن دخول الشمس الماكن العبادة وسعى  

امل  هى  العبادة  تكون  لكى  الفنون  انواع  كل  الى  القديم  التى تسر  املصرى  النهائية  حصلة 

االله   لعنات  تجنب  او  الخيره  االله  السترضاء  منها  االله  مع  العالقة  وتفتح  العابدين 

الشريرة ومن هنا نرى املصرى القديم تطور الى العهد القبطى مستخدما كثير من فنون  

يقة  املوسيقى وغيرها من االبداعات القبطية عبر العصور بداية من تصميم املبنى الى طر 

بحق   انها  املعادن  وتشكيل  والصخر  الخشب  على  والنحت  امللونة  بااليقونات  التزيين 

ابداعات املصرى القبطى التى اصبحت عالمة فى التاريخ واخذت منها كثير من الدول فى  

فهو   االن  حتى  القبطى  الفن  نرى  زلنا  ما  االن  الحديث  العالم  وحتى  القديم  العالم  كل 

بداي العبادة  فى  وتشكيل  اساس ى  الخرسانات  اعمل  حتى  الهيكل  ستائر  تطريز  من  ة 

الحديد، بالفعل ان الفنان القبطى ابداعاته ال تنضب فهو مثل النيل يسير من الجنوب 

دليل على   وتزدهر وهذا  وتثمر  تنبت  االرض  ويجعل  الصحراء  يروى عطش  الشمال  الى 

 بشكل فريد 
ً
 ارتباط الفن والالهوت والعبادة معا
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العصور أوجد زخم كبير في كل ربوع األرض عن عالقة تنوع والثراء واملبانى عبر  كل هذا ال

تصميم املبنى بالعبادة التي تقدم في هذا املبنى وحتى االن هناك نماذج للعمارة الحديثة 

 تظهر مدى ابداع االنسان في تصوير الفكر الخاص بالعبادة في التصميم.
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 الفصل الثالث

 الصوتيات واألضاءة فن 
من املهم تجنب األخطاء املكلفة عند العمل مع الصوتيات وأنظمة الصوت في الكنيسة،  

فعند التخطيط لنظام ما ، علينا النظر في كل ش يء من تصميم املبنى وفهم الغرض من 

وأنواع  الصوتية ومواصفات  للمعدات  التقنية  الجوانب  إلى  واستخدامه  الصوت  نظام 

 الصوت. 

صوت  أغلبن مهندسين  وليس  الهواة  على  نعتمد  الكنيسة  في  الصوت  أنظمة  في  ا 

ومتخصصين في ذلك، فاملوضوع ليس صوت عالى وانتهى االمر بل ربما يكون سبب لعدم 

 التواجد في الكنيسة هو الصوتيات الغير مريحة لألذن.

للمساعدة  عمل بجد وسرعة أكثر من أي وقت مض ى إلنشاء مزيج الئق  نيجب أن  لذلك  

 .في تسهيل هذه العبادة

كما هو الحال مع معظم فرق الشباب وحتى العديد من الكنائس ، فهم ال يستخدمون 

ال   فهم   ، خطأ  تفهموني  ال  اآلن  لخدماتهم.  القيمة  عالية  معدات  أو  التقنيات  أحدث 

 ومكبرات صوت Allen & Heath يعملون بالحد األدنى. يشتمل النظام على وحدة تحكم

JBL  ومعالجة اإلشارات. الكترونىومضخم صوت ونظام 

أصبحت من التفاعل بين تقنيات الضوء والصوت املتقنة املستخدمة في خدمات العبادة  

تكساس. أثناء تجديد   في كنيسة ليكوود في هيوستن ،على سبيل املثال    األمور الضرورية

وإعادة بناء مكان الكنيسة من ملعب كرة السلة السابق إلى قاعة احتفاالت الكنيسة ، 

مقعًدا    16000استأجرت الكنيسة شركات محترفة لتصميم وتجهيز قاعة ضخمة تتسع لـ  

من أجل إنشاء مساحة للعبادة ، والتي تهدف في الوقت نفسه إلى أن تكون بمثابة مساحة  

كنيسة اجتما في  العبادة  مع هللا. خدمات  للقاء شخص ي  وكمكان حميم  الجماعة  عات 

ليكوود هي أحداث متعددة الحواس حيث تتفاعل األضواء في السقف وفي القاعة وعلى  
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املسرح مع الصوت والرؤية واملساحة من أجل هيكلة خدمة العبادة والتوسط في الحضور  

العمل بيانات  على  التحليل  يعتمد  املوقع    اإللهي.  من  عليها  الحصول  تم  التي  امليداني 

التكنولوجية املشاركة في إعادة بناء   النصية املستمدة من محافظ الشركات  والبيانات 

قاعة الكنيسة وتجهيزها. أنا أزعم أنه على الرغم من اتساع املساحة، يتم إنشاء جو من  

اإلضاءة ممارسات  عن  يبتعد  محدد  إضاءة  مخطط  خالل  من  التقليدية   الحميمية 

  للكنيسة.

الكنيسة ،  في    ضاءة  اإل كنيستك أو    فى  صوتالإذا كنت تفكر في أي مما يلي فيما يتعلق ب

 .فدعنا نساعدك في وضع خطة مشروع لتحقيق ذلك

 أنظمة امليكروفون الالسلكية 

 بروجيكتور  / LCD) فيديو مثبت

 واملتحركه   مكبرات الصوت املثبتة

 املسرح املعدات املثبتة على 

 )صوت وإضاءة(بشكل عام  التحكم بالنظام الواح

 إضاءة ذكية(- سبوت اليت)اإلضاءة عملية 

 تركيب اإلضاءة والتحكم فيها 

 أنظمة الصوت املحمولة

 الساوند سيستم((العالجات الصوتية 

 بث الفيديو 

 على وسائل التواصل االجتماعى البث

 البث اإلذاعي عبر اإلنترنت

 املنزل   السيارة أو ملن يستعملها فيللعظات   DVD / CDنسخ أقراص 

ليست باالمر الهين وتحتاج تدريب وبما أن األجهزة يتم تحديثها   كل هذه تحتاج مجهود وهى

املسؤل عن ش يء جديد يستلزم  اكتشاف  يتم  يوم  وكل  ان    باستمرار  الصوت واالضاءة 
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يكون في أتم استعداد لكل ما هو حديث وجديد ويوفر وقت وجهد ويظهر العبادة بشكل  

 الئق.

ت املعمارية ثالثة مجاالت رئيسية  . تشمل الصوتياالصوتيات علم وفن في نفس الوقت

الغرفة   صوتيات  الصوت-للدراسة:  تتعامل    -ونقل  الضوضاء.  في  امليكانيكي  والتحكم 

 .الصوتيات املعمارية مع تأثيرات الحدود املغلقة على الصوت

 

مغلق.  مكان  في  إنتاجه  عند  الصوت  سلوك  أنها  على  الغرفة  صوتيات  تعريف  يمكن 

 ببيئة الهواء الطلق أو املجال الحر  يتصرف الصوت بشكل مختلف  
ً
كثيًرا في الغرفة مقارنة

الصوت تحت رحمة صوتيات   نظام  أن  نفهم  أن  املهم جًدا  من  القدم.  كرة  ملعب  مثل 

 .الغرفة التي يوجد بها. ال يوجد نظام صوتي يمكنه تعويض الصوتيات السيئة للغرفة

 

املساحا بين  الصوت  بعزل  أساس ي  بشكل  الصوت  نقل  الداخل يهتم  وبين  املجاورة  ت 

فقد  يصف  املناطق.  بين  الصوت  نقل  كمية  من  الحد  هو  الرئيس ي  الهدف  والخارج. 

اإلرسال في القسم مقدار مستوى الصوت املفقود عند املرور عبر القسم. يساوي الصوت  

 .األقل املار خسارة إرسال أعلى

 

امليكانيكية بشكل أساس ي بتحقيق مستويات خرج ضوضاء   في الضوضاء  التحكم  يهتم 

منخفضة من أنظمة تهوية التدفئة وتكييف الهواء. هناك العديد من مصادر الضوضاء 

داخل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء تتراوح من املراوح واملحركات إلى اضطراب 

يجب الهواء.  ناشر  وضوضاء  املالذات   الهواء  مثل  الهامة  االستماع  مساحات  تكون  أن 

من   خالية  املؤتمرات  وقاعات  واملكتبات  الدراسية  والفصول  املحاضرات  وقاعات 

 .ه التي تزعج السامعينالضوضاء امليكانيكية املفرط
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 الفصل الرابع

 فن تصوير الفيديو ووسائل التواصل
عاملي ، مما أجبر  كورونا الئحة  واجهت الكنائس في جميع أنحاء العالم فجأة حقيقة جا

إعادة تصور    COVID-19الجميع على إغالق أبوابها فعليا أمام العالم. ستتطلب تحديات  

التفاعالت  أو  املهمة األساسية للكنيسة دون اجتماعات  كاملة وأساسية لكيفية تنفيذ 

بل لوجه   
ً
للخدمات    ،وجها التصوير  على  أو  عن طريق  مباشر  أو  ذلك  بعد  وسائل  بثها 

كان لدى بعضنا شعور بأن هذه الخطوة   التواصل االجتماعى مثل يوتيوب أو فيسبوك.

 
ً
   التالية كانت قريبة جدا

ً
، عرفنا أنه يجب حدوثه في النهاية  ، لذا  كان هذا التطور شيئا

التليفزيون  لقد كان هناك كنائس محلية تبث خدماتها كل أسبوع مباشر عبر شاشات 

 . الوسيلة الوحيدة للتواصل مع شعب الكنيسة واالن أصبح البث هو 

 : فن التصوير هو فن إختيار اللقطة

 قعندما تتوقف ح
ً
وتفكر في األمر ، هناك عدد هائل من الطرق لتكوين أي لقطة واحدة   ا

 اثناء التصوير  في

حركات الكاميرا مثل الدمى والرافعات واألنماط املحمولة باليد    افة الكثير من أض لقد تم  

مضاعفة أضعافا  تتضاعف  بك  الخاصة  اللقطة  اختيار  الكاميرات   وخيارات  تقدم  مع 

قائمة  تحميلها  وأسلوب  إلعداد  صحيحة  واحدة  طريقة  وجود  عدم  من  الرغم  على   .

  التي ل عن اختيار الكامير  التصوير والبث املباشر واملخرج يكون هو املسؤ  لقطات لفريق

اللقطة أن   ستعرض  في ضمان  فريقك سيساعد  ، فإن امتالك إحساس قوي بفلسفة 

. إلظهار العبادة بشكل متناغم  الشخص الذي تختاره يأخذ مزيجك في االتجاه الصحيح

على سبيل املثال ، قد تكون اللقطات التأسيسية الواسعة خيارا خاطئا إذا كان الغرض  

لخاصة بك هو إنشاء منتج فيديو يساعد في جعل املكان الكبير يبدو أصغر  ا الخدمةمن  

 حجم
ً
وأكثر حميمية. على العكس من ذلك ، إذا كان أحد أهداف مزيج البث الخاص بك   ا
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هو إضافة بعض الطاقة املرئية إلى رسالة القس ، فإن استخدام زوايا مثبتة على الكتف  

 
ً
 و   في توقيت استراتيجي قد تضيف طابعا

ً
   ثائقيا

ً
مع تعبيرات الوجه    إلى مزيجك  أكثر عمقا

. يمكن لفرق البث القائمة أيضا تعلم الكثير من خالل إعادة تقييم اختياراتهم  للمتكلم

الحالية من خالل عدسة الهدف والفعالية على أساس منتظم. يمكن أن تساعد دعوة  

فريق خارج  من  والقادة  املصلحة  إنش التصوير  أصحاب  في  بك  خارجي الخاص  دعم  اء 

خدمتك  وربما حتى املساعدة في تحرير املوارد لعن طريق تقديم مقترحات  الستراتيجيتك ،  

 .في املستقبل

 

 : سرعة التسديدة

في تطوير مزيج   الخدمة لتكون صورةهناك عامل حاسم آخر    ةفعال  التصوير ملحتوى 

أو مدى سرعة أو  ، التسديد  الحية وهو تحديد وتيرتك. سرعة  بطء فريقك في   للعبادة 

اللقطات ، ، تغيير  أمر في منتهى األهمية  في   وهذا  إثارة للجدل  الجانب األكثر  ربما يكون 

  خدمة البث. إذا لم تكن قد واجهت بالفعل قادة لديهم آراء قوية
ً
حول هذا املوضوع   جدا

 
ً
 . ، فمن املحتمل أن تفعل ذلك قريبا

الخاصة بك هو   التصوير والبثمن ناحية أخرى، إذا كان الغرض األساس ي من خدمة  

السماح   املهم  من  يكون  فقد   ، املسرح  على  يحدث  بما  أعمق  بشكل  الحاضرين  ربط 

للقطات بمزيد من الوقت للتنفس قبل القطع. من ناحية أخرى ، إذا كانت إستراتيجية 

ع ، فقد تكون سرعة وتيرتك في الجانب  هي محاكاة أسلوب فيديو موسيقي أسر   خدمتك

 ما يتعلق األمر    التصويراألسرع. عند تقييم سرعة اللقطة في مزيج  
ً
الخاص بك ، فعادة

 
ً
بالنسبة إلى تجربتك املباشرة املحددة؟ هل    بمسائل التوازن. ما هو الرصيد السريع جدا

ب تتحرك  اللقطات  أن  أم  املشاهدين؟  اهتمام  تفقد  حتى  اللقطات  كبيرة تدوم  سرعة 

التجربة؟ من  بالخروج  باستمرار  املستهدف يشعر  أن جمهورك  يحتاج    لدرجة  موضوع 
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مهارة وتدريب لتكون العبادة متناغمة صوت وصورة مع الحركات ونعبيرات الوجه واملكان 

 2واالضاءة. 

 التسجيل والبث :  في أشياء يجب مراعاتها عندما تبدأ

أو بث خدمات العبادة بكاميرات متعددة ، فإن   إذا كانت جماعتك تبحث فقط في تسجيل

إحدى الخطوات األولى للعملية هي مناقشة مع قيادتك سبب رغبتك في القيام بذلك. كما  

هو الحال مع أي قرار نتخذه ، هناك أسباب وجيهة وبعض األسباب غير الجيدة التخاذ 

ترغب في التراجع خطوة   هذا القرار. إذا كان هدفك هو أن تكون أكثر املصلين حولك ، فقد

إلى الوراء وتقييم دعوتك كجماعة. ومع ذلك ، إذا كان هدفك هو رعاية املرض ى واألعضاء  

املوجودين في املنزل بطريقة أعمق ، فقد تكون على املسار الصحيح. قد يكون عدم القدرة  

ا بشكل ال يصدق. إن القدرة ع
ً
لى عرض  على حضور العبادة األسبوعية أمًرا محزًنا ومحبط

، ولكن وجود زوايا كاميرا   العالم ألعضائنا  أن تعني  الخدمة بلقطة كاميرا واحدة يمكن 

 .متعددة يمكن أن يساعدهم حًقا في الشعور بأنهم في منتصف الحدث

 

، املسار الصحيح  أو على األقل على  فإن الخطوة    بمجرد أن تحدد أن دوافعك صافية 

التصوير   معدات  تصبح  أن  يمكن  ميزانيتك.  على  فاحصة  نظرة  إلقاء  هي  التالية 

الفوتوغرافي باهظة الثمن بسرعة حقيقية أثناء تقييم مواردك ، قد تقرر أنه من أجل أن 

تكون مقتصًدا ملا أعطاك إياه هللا ، من املنطقي لك أن تلتزم بإعدادك الحالي. ومع ذلك ، 

ضمن ميزانيتك وكنت مستعًدا للمض ي قدًما في تسجيل خدماتك باستخدام    إذا كان ذلك

 .عدة كاميرات ، فهناك طرق للقيام بذلك في كل ميزانية

 

هناك   ؛  للذهاب  الوحيدة  الطريقة  حال  بأي  ليستا  أدناه  أقترحهما  اللتان  الطريقتان 

)ال الكاميرا  باختيار  األمر  يتعلق  عندما  تقريًبا  محدودة  غير  املناسبة خيارات  كاميرات( 

 
2 https://www.churchproduction.com/education/directing-hard-hitting-imag-for-worship/ 
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والبرامج وأجهزة التصوير بالفيديو األخرى. االقتراحات التي أقدمها هي مجرد طرق رأيت  

ا عن قطع مختلفة لهذا اللغز ، فتأكد من  
ً
الكنائس تفعل ذلك. إذا قررت التسوق بحث

 
ً
 .بشكل جيد إجراء البحث الخاص بك وتأكد من أن األشياء التي تختارها ستلعب معا

 

 إذا ك
ً
 ، فقد تشعر أحياًنا أن   نت في تجمع أصغر وكان التمويل محدودا

ً
بدرجة أكبر قليال

من   الكثير  هناك   ، ذلك  ومع  يدك.  متناول  عن  بعيًدا  الفيديو  إنتاج  من  عاٍل  مستوى 

إلى   بالضرورة  تؤدي  لن  التي  عاليةالخيارات  جهاز  ميزانية  بالفعل  لديك  أن  بافتراض   .

  2500ات النظام الصحيحة ، يمكنك توقع إنفاق ما بين  كمبيوتر الستخدامه مع متطلب

و   ولكن   3000دوالر   ، أرخص  حلول  بالتأكيد  هناك  الكاميرات.  ثالثي  إلعداد  دوالر 

 للحصول على حل عالي الجودة ومستقر ، إليك بعض االقتراحات: 

 
ً
أمرا    يعد استخدام عدة كاميرات لتسجيل خدمتك 

ً
ئ  ، ولكنه قد يمثل تحدًيا. باد  رائعا

ذي بدء ، قد يتطلب األمر الكثير من الجهد واملعرفة ملجرد جعل جميع أجهزتك وبرامجك  

 تعمل مًعا بشكل صحيح. عندما تبث مباشر 
ً
 ض، ستواجه أي  ا

ً
صعوبات فنية تظهر بين    ا

الحين واآلخر ، لذا فإن القدرة على تحّري الخلل وإصالحه تحت الضغط أمر ضروري.  

 
ً
 على اإلعداد الخا  اعتمادا

ً
إلى العديد من املتطوعين كل أسبوع    ص بك ، قد تحتاج أيضا

  لتحقيق كل هذا ، وهو ما يمكن أن يكون امتداًدا ألي جماعة
ً
 .تخدم معا

 

يمكن أن يستغرق استخدام عدة كاميرات في العبادة الكثير من العمل ، ولكن بالنسبة  

تتطلع إلى املض ي قدًما في هذه  ألعضائك املوجودين في املنزل ، فقد يعني ذلك العالم. بينما  

وتعلم ما الذي نجح وما لم ينجح معهم.  تكاملهمة ، ابحث عن الكنائس األخرى التي سبق

 فعلها. يمكنك   اشجعكإذا سمحت ميزانيتك، 
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 الفصل الخامس 

 الدرامافن  
قد يكون استخدام الدراما في العبادة مهمة صعبة ألنها بطبيعتها تلفت االنتباه إلى نفسها. 

تقديم   كيفية  أنفسنا عن  بدأنا بسؤال  إذا  ولكن  الدقيق ضروريان.  والتحضير  الصالة 

فيمكننا    ، الدراما  على  وليس   ، على هللا  انتباههم  بتركيز  للناس  تسمح  بطريقة  الدراما 

 الن قوي وفعال لإلنجيل إفساح املجال إلع

املهم في العبادة ليس فقط الفنون التي نسمعها )املوسيقى( ونرى )الفنون املرئية( ، ولكن 

 
ً
لكل    الفنون التي تتضمن املشاهدة والسمع )الدراما (. هذه الفنون معقدة وصعبة ،  أيضا

من الفنان واملصلي. ينقلون الرسائل على عدة مستويات ، إما عن طريق تقديم فكرة أو 

صورة أو عن طريق تمثيل حدث أو سرد مهم. إن التفكير والتعليمات الدقيقة ضروريان 

للتأكد من أن الفنان واملصلي على حد سواء يفهمان الدور املناسب للدراما والرقص في  

ريدة لكل فن التي تسمح له بملء هذا الدور. تقدم اإلدخاالت التالية  العبادة واللغة الف

حجًجا إلدراج هذه الفنون في العبادة ، جنًبا إلى جنب مع إرشادات لالستخدام املناسب  

وأمثلة لكل منها يمكن استخدامها وتكييفها في التجمعات املحلية. لحظات الوعي املتزايد  

أو تتسارع وتيرته تتباطأ  التي  الدراما الصغيرة للحياة  ،  ، هي  الشفقة  أو  بالتوتر  ا وتتسم 

اليومية. الدراما جزء من الحياة. كما أنه جزء ال مفر منه من العبادة. تتميز الليتورجيا  

نفسها بخصائص دراماتيكية ، فهي تتميز بالحوار بين هللا وشعبه وتزيد من وعي العابدين  

، قد تعي إلى ذلك  أو بحضور هللا. باإلضافة  إنشاء سرد كتابي مهم  العبادة  في  الدراما  د 

تصور مشهًدا من الحياة الحديثة يثير أو يتطلب استجابة كتابية. تقدم اإلدخاالت في هذا  

أنواًعا  وتصف   ، والعبادة  الدراما  بعالقة  يتعلق  فيما  التاريخية  الخلفية  بعض  القسم 

ل إرشادات  وتقدم   ، للعبادة  املناسبة  الدراما  من  في  مختلفة  الدراما  خدمات  تطوير 

 . الجماعة
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 الفصل السادس 

 الرسمفن 
ارصد الفنون االبداعية التى تخرج اثناء العبادة فى بعض الكنائس االمريكية يتم فيها رسم  

صورة من وحى خيال العابد )وهو احد اعضاء الكنيسة الذى لدية موهبة الرسم ( ويتم  

هذا كل فترة واثناء فترة العبادة تبدأ وتنتهى الرسمه ويتم عرضها فى االسبوع التالى لكل 

العبادة املسيحية الكنيسة هذه   فى  التى تقدم معنى مركزية الصليب  الرسومات  احدى 

اغلى ثمن دم املسيح وهذا   ،فى فدائي  ومقدار الثمن الذى دفعوهو معرفة فضل نعمة هللا  

ما يجعل القلب يفيض عن طريق اللسان اثناء العبادة باملواهب املختلفة التى اعطاها لنا  

 هللا)قدموا مجد
ً
 وعز ا

ً
  ا

ً
 (  للرب وسجودا
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كان   الكنيسة  بداية  منذ  الفرشاه  باستخدام  عن    التي  األداةالرسم    األفكارتعبر 

كون مع الوقت فن االيقونه وعبر تاريخ الكنيسة    والقصص الكتابية والشخوص والذى

 وتحكى لنا التاريخ بتفاصيل ربما لم تكتب ولكن  
ً
 وغربا

ً
نجد اللوحات تزين الكنائس شرقا

 تم اكتشافها من الرسومات وفن الرسم.
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 الفصل السابع

 الترانيم  فن كتابة
ترنيمةBob Kilpatrick  3بوب  يقول   تكتب  كيف    " مقالة  جيد  في  قمت  بشكل  لقد   "

مهتمون    لقد كان كل الحاضرين  . كانت االستجابة جيدةترانيمبتدريس فصل عن تأليف ال

الخص  املالحظات . كانوا في الواقع يأخذون هذا على محمل الجد. لذا  أود أن    ون ويدون

 .رانيمالتوأعطيك بعض النصائح الجادة واملباشرة لكتابة األفكار 

 

   -رقم واحد
ً
   قل شيئا

ً
عن الرحمة فال تقدم موضوع    ترنيمة روحية. إذا كنت تكتب  واحدا

أخرى. إذا كانت كلماتك تتحدث عن صالح هللا ، فال تتحدث    لترنيمةالحب. احفظ هذا  

 .عن دينونة وشيكة. التمسك بقوة بموضوعك. لف كلماتك مثل الجلد حولها

 

بعنوان "في حياتي يا رب تمجد". ال يوجد سوى خمس مالحظات على  كتبت ترنيمة عبادة 

لو تحدثت  إنها صالة بسيطة.  الغنائية.  القصيدة  في  كلمات فقط  الكورس وسبع  لحن 

 
 
عن قوة هللا ، أو عن حبه العظيم ، لكنت قللت من قوة األغنية. أنا من رأيي أنه    أيضا

غنية إلى النصف. تماًما كما هو الحال  عندما تقول شيئين في أغنية ، فإنك تقطع قوة األ 

في النثر أو الخطابة العامة ، فإن الرسالة القوية هي رسالة مركزة. أبقيها بسيطة. قل شيًئا  

  واحًدا.

اثنين   مؤلفو   -رقم  يعاني  أن  يمكن  الحساء.  تفسد  الكلمات  من  الكثير  ببساطة.  قلها 

ة املتطورة تحتاج إلى مزيد من الكلمات.  األغاني املبتدئون من االعتقاد الخاطئ بأن األغني

 إلى الحد األدنى   الروحية على العكس من ذلك ، تم تقليص أفضل األغاني
ً
وأكثرها تطورا

"ال تقلق ، كن سعيًدا"    -املطلق. من السهل العثور على أمثلة على ذلك في موسيقى البوب  

 
3 https://www.musicademy.com/how-to-write-a-really-good-worship-song/ 
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ا أحب ذلك ، "أي ش يء لبريتني  ، "أريد أن أمسك بيدك" ، هذا هو الطريق ، أوه ، أوه ، أن

،    -سبيرز   املفضلة  أغنياتي  إحدى  طائشة.  ألنها  فقط  بسيطة  هذه  أن  تعتقد  ال  لكن 

"Lush Life"   كتبها بيلي ستراهورن عندما كان في السادسة عشرة من عمره. إنه يحتوي ،

ع ؛ بسيطة  على تغييرات أوتار رائعة ومثيرة لالهتمام ولحن رائع ، والغناء هو الكمال الرائ

 .وهادفة. جوقة هاندل "هللويا" هي مثال جيد آخر

 

كتابة أغنية بسيطة أصعب بكثير من كتابة أغنية معقدة. األغاني البسيطة تحتاج إلى  

جهد. يجب أن يفسح اإللهام الطريق للصنعة. تبدأ بفكرة رائعة. يبدو أن اللحن الغنائي 

لكثير من الكلمات عبر تطور الوتر يتناسب بشكل جيد مع بعضهما البعض. أنت تكتب ا

  املتطور. تمأل بضع صفحات باألفكار. اآلن يجب عليك نحتها حتى ال يتبقى سوى ما ينتمي 

. قد تضطر إلى حذف كلمات تحبها حًقا. ال تقلق. ال يزال لديك كلمات الى الفكرة الرئيسية

نه في هذه األغنية ،  . احفظهم. ولكن إذا كان ال يتناسب مع الش يء الذي تكتب عالترنيمة

 وتخلص منه
ً
 .فكن قاسيا

كتبتها ثالث مرات. أي لدي   "Nails In The Hands Of A Carpenter" بعنوان ترنيمهلدي 

ثالث نسخ مختلفة تماًما من نفس األغنية. األولين بخير. قد أستخدم كلمات األغاني مرة  

 . ترانيمهكذا كتابة ال أخرى ، لكنهم لم ينقلوا ما كنت أحاول قوله

 

ال حاجة الى شرح. في كثير من األحيان عندما أنتقد إحدى القصائد الغنائية    -رقم ثالثة  

لكاتب أغاني ، سيقولون شيًئا مثل ، "حسًنا ، ما قصدته بذلك هو ..." أو "لقد مررت بهذه 

ائية التجربة حيث ..." أو "كان هللا يأخذني خالل هذا الدرس و ... "... إذا كانت قصتك الغن

. هذا ال يعني أن قصتك الغنائية  تمهلتحتاج إلى شرح ، فهي ليست قصيدة غنائية جيدة.  

من   العديد  هناك  إنشائها.  يعرف ظروف  املستمع  كان  إذا  أعمق  معنى  لها  يكون  ال  قد 

مثال على  األغاني الرائعة التي تعتبر أكثر روعة من األغاني التي تحتوي على قصة داخلية. 
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مكارتني"مارثا    أغنية  ذلك   لبول  يتحدث    ،  عزيزتي"  كلبهو  هذه  تعن  تدوين  يتم  لم  ه. 

يكون  وتعرف سبب كتابه االغنية    الحقيقة في املالحظات الداخلية، ولكن عندما تعرفها، 

للكلمات معنى ثانوي وهو مضحك جًدا. ومع ذلك ، فإن األغنية قائمة بذاتها دون تفسير.  

م أكبر  عدد  يستمع  أن  الوقت  نأمل  لديك  سيكون  مما  أكثر  أغنيتك  إلى  األشخاص  ن 

فاكتب    ، كذلك  األمر  يكن  لم  إذا  نفسها.  عن  تتحدث  الغنائية  القصائد  دع  لشرحها. 

 واحدة تفعل ذلك. 

 

أربعة   ؛  -رقم  أنا   اجعل كلماتك منطوقة. بعض األغاني تبدو وكأن يودا كتبها  الرب  "إلى 

أستمع ..." ، "نرفع أصواتنا اآلن ..." أثناء كتابة القصيدة الغنائية ، قلها لتتأكد من أنها  

مناسبة. تحدثها بإيقاع اللحن للتأكد من أن تركيز اللحن يقع في نفس املكان الذي يجب  

الغنائية   القصيدة  إعطاء  يمكنك   ، املثال  الجملة. على سبيل  تركيز  فيه  يكون  عدة  أن 

 معاني مختلفة ببساطة من خالل التركيز على لحنك ؛

 ( رأس ي ، لكنني أستمع إلى هللا في إلى الرب أنا أستمع )أصوات أخرى تزدحم 

 (إلى الرب الذي أستمع إليه )التركيز على "أنا"( )قد ال يفعل اآلخرون ، لكني سأسمعه

 ( آلنإلى الرب الذي أستمع إليه )لم أكن أنتبه من قبل ، لكنني ا

تأكد من أن لحنك يدعم الش يء الوحيد الذي تدور حوله قصتك الغنائية. تذكر أيًضا أن  

األغاني ليست مجرد قصائد معدة للموسيقى. يجب تعديل معظم القصائد ، حتى ولو  

 .بشكل طفيف ، لتتوافق مع لحن عملي وقابل للغناء

 

تحتاج إلى جمهور. هذا مهم جدا. ربما كان علي أن أجعلها رقم    ترنيمهكل    -رقم خمسة  

  اثنين أو ثالثة. حاول تحديد جمهور هذه األغنية في أقرب وقت في عملية كتابة األغنية 

  ين غير مؤمن )فرد( ، غير مؤمنالى  الكنيسة ،  الى  هللا ،    الى  . هل تكتب إلى نفسك ،  الروحية

ب ضائع؟ بمجرد أن تعرف الجمهور ، التزم بهذا )جمع( ، مسيحي ضال ، زوجتك ، محبو 
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الجمهور! ال تغير الجماهير في منتصف األغنية. لسوء الحظ ، هناك العديد من األمثلة  

املشهورة.  العبادة  ترانيم  بعض  بينها  ومن   ، املسيحية  األغاني  في  الجمهور  تغيير  على 

جيًد  مكتوبة  أغنية  بالضرورة  ليست  الشعبية  األغنية  أغنيتك  )مالحظة:  كانت  إذا  ا.( 

 موجهة إلى هللا ، فاستمر في التحدث إلى هللا في أغنيتك من البداية إلى النهاية. تمام
ً
كما    ا

 .هو الحال في املحادثة ، ال تبدأ في التحدث إلى شخص آخر في منتصف جملة أو فقرة

 تحدث إلى جمهور واحد. 

ة. يجب أن يكون هذا واضًحا ،  استعارة واحدة في كل مر   -  )النقطة السادسة(    رقم سته

لكن من الواضح أنه ليس كذلك. عندما كتبت في مقالي "األغنية املتوسطة" عن "يد هللا  

تمطر علي" ، كنت أحاول الدعابة. بالنسبة للبعض ، هذه عبارة مقبولة تماًما. لم يتمكنوا  

آية ويد هللا في    من فهم شكواي. لكن بالنسبة لي ، هذا أسوأ من القطط والكالب. املطر في

آية أخرى. عندما تكتب ، تخيل املوقف. شاهد غرفة ، حقل ، معبد ، قدس األقداس. 

انظر لنفسك في املكان. انظر املوقف الخاص بك. هل أنت راكعة أم واقًفا أم جالًسا أم 

الذي  وموقفك  وظروفك  مكانك  مع  تتوافق  الغنائية  قصتك  دع  مستلقية؟  أم  تمش ي 

هذا على التواصل بشكل أكثر دقة وسيجعل قصتك الغنائية أكثر  تتخيله. سيساعدك  

 .قوة

 

. بعض الناس يكرهون إعادة الكتابة ألنهم يقولون إن ا مرة أخرى أعد كتابته -رقم سبعة 

هللا أعطاهم األغنية ، وبالتالي ال ينبغي تغييرها. اسمحوا لي أن أدخل بعض املنطق الرهيب 

فال تحّقق حقوق الطبع والنشر لها ، وتحكم    -وهي أغنيته    -هنا. إذا أعطاك هللا األغنية  

إنه التغيير    ابها واستفيد منها.  !!  ليس لك. ال تحميها من  أنا أجازى  النقمة  لى  إذا كانت ، 

هللا وليست أغنيتك. دع هللا يتعامل معها. أميل إلى االعتقاد الى هللا ، فهي نشيد  الى نشيد

اإل  هدايا  الناس  يعطي  هللا  فستحتاج  بأن   ، صحيًحا  هذا  كان  إذا  األغاني.  وليس  بداع 
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هديتك دائًما إلى الكمال وكذلك إنتاج هديتك. أعد كتابة أغانيك حتى ال تفكر في أي ش يء  

 .آخر يمكنك تغييره أو يجب عليك تغييره

 

كتبت أغنية بعنوان "هنا أنا )أرسلني إلى األمم(". خطرت لي في الوقت الذي كنت أخطو 

ملنصة في مؤتمر للشباب في هاميلتون ، أونتاريو في منتصف الثمانينيات. كانت فيه على ا

زميل   لي  أرسل   ، سنوات  بعد  غنتها.  لذلك  الليلة  تلك  في  هناك  للناس  مناسبة  رسالة 

ليلة  من  األغنية  لتلك  الكاسيت األصلي  ؛ تسجيل  امليالد  املؤتمر هدية عيد  في  الصوت 

ألغنية من الترجمة األولى إلى النسخة النهائية. ال أتذكر  والدتها. لقد أدهشتني مدى تغير ا

تنتقد   لم  إذا  رحمة.  بال  الكتابة  أعد  لها.  أغنية  أفضل  وهي  فعلت.  لكنني   ، تغييره  حتى 

ال    ترنيمتك ؛  النقطة  أخرى حول هذه  فهناك جمهور صامت سيفعل ذلك. مالحظة   ،

روك أن أغنيتك رائعة تماًما  تصدق أن أًيا من أصدقائك أو عائلتك الطيبين الذين أخب

يحبونك ألنهم  يكذبون  إنهم  هي.  !!!    كما  منهم  تزعل  ان  يريدون  النزيه ال  الشخص  دع   .

رأيه  يسمعهااملحايج   لك  لك ويعلن  سيقولون  يسمعها.  أن  يعجبك  ال  اسمح لشخص   .

 الحقيقة.

فكر   بها  يقود  ترانيم  يكتب  ملن  األهمية  في غاية  لفترة ومشاعر  هذه مالحظات  الشعب 

زمنية قد تطول بعد مماته وربما نحتاج ان نقول ان الترانيم تعيش اكثر من صاحبها وهذا  

 يجعلنا حريصين ملا نكتب ونلحن ألجل خاطر بنيان جسد املسيح. 
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 الفصل الثامن 

 فن الوعظ 
تمتلئ  الوعظ هو مركز الثقل في عملية العبادة األسبوعية فنجد حول العالم الكنائس  

  
ً
 يشجعهم في رحلة الحياة وينقل لهم صوت هللا فكثيرا

ً
بالعابدين أملين في أن يسمعوا كالما

وربما يناقش ما سمعه   ،ما كان والدى ياتى من الكنيسة ويقول الكالم اليوم كان موجه لى

مع امى ويقول لها "ربنا بيكلمنا من خالل الوعظ بالكلمة"  وأعتقد اننا أمام فن حقيقى  

الحياتية وقليلين هم من  يرب اليومية  العملية  ومشكالتهم  الناس  الكلمة باحتياجات  ط 

ولكن مع األسف    ،يجيدون هذا الفن فتجد الساحة ممتلئة بعدد غير عادى من املتكلمين

بكلمات  التكلم  قدرة على  لهم  املتكلمين  من  وقليل  ش يء،  في  يفيد  ال  اجوف  حشو كالم 

 هم من حالة الى أخرى.تلمس حياة املستمعين بل وتنقل

وربما عبر عصور الكنيسة نجد في كل عصر ولغة ينبغ احدهم يلقب بذهبى الفم لكالم  

الحكمة الذى ينساب من فمه وعقله ولذلك دراسة فن الوعظ هو مجال يحتاج كتب 

كثيرة وال نستطيع ان نفى حقه في كتيب صغير مثل هذا ولكن سنضع بعض النقاط في  

 متكلمين في عصرنا االن.تجويد فن الوعظ لل
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 تكيف 
ً
 4افضل؟  صبح واعظا

وحركات اليد ، والتحرر من املخطوطات.   هناك ما هو أكثر من مجرد التواصل البصري ،

هناك ما هو أكثر من مجرد التحديق في املرآة وأنت تتدرب. فيما يلي العشرين شيًئا التي  

 :أود أن أقولها للرجل الذي يريد تحسين كرازته

 

 نقاط تطبيقية لتجويد فن الوعظ :  

 عظ العظيم ا اجلس تحت الو  .1

م. على مر السنين ، تعلمت الكثير عن  أنا أؤمن إيمانا راسخا بأن الكرازة  
َّ
عل

ُ
هي أكثر مما ت

كيفية الكرازة بمجرد الجلوس تحت الكرازة العظيمة. كثيًرا ما يسألني شبان كيف أصبح  

ا عظيًما. أنا دائًما أشجعهم على ذلك: قبل الذهاب إلى املدرسة ا
ً
، ابحث    لالهوتيةواعظ

واجمع ما تستطيع. ال يمكنك  عن شخص يعرف كيف يعظ ، واجلس في الصف األول  

يجب أن تكون في املبنى.   .YouTube االستماع إليه فقط على بودكاست أو مشاهدته على 

أنت بحاجة لرؤيته والشعور به. تحسسوا فترات الحمل ، بعاطفة املصلين ، ثقل العبادة.  

 .عظ القوي انتعلم كيف نعظ بالجلوس في الصف األول تحت الو 

 

 عظ العظيم االو مالحظات من  دون  .2

وأستمع   كنت أستمع إلى الوعظ على أشرطة الكاسيت. كنت أضغط على زر التشغيل ،

إلى عشر ثواٍن ، ثم أوقفه. ثم أكتب كل ما قاله الواعظ للتو. ثم أضغط على زر التشغيل 

ملدة عشر ثواٍن أخرى. توقف عن ذلك. ثم سأكتب ذلك. قد يستغرق هذا ساعات. لكن 

من خالل هذه العملية الشاقة ، بدأت أفهم البنية ، العبارات االنتقالية ، النقاط الفرعية  

الرسوم   التطبيقات ، االستنتاجات  ،   ، كل ذلك ببساطة عن طريق نسخ    -التوضيحية 

 
4 https://blog.tms.edu/20-tips-on-improving-your-preaching 
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الخطب العظيمة. رأيت كيف بدت املقدمة على الورق. رأيت مدى دقة صياغة التحوالت.  

 .لقد رأيت السحوبات املصممة بدقة ومتطلبات التطبيق

 

 أعرف كيف  بمجرد أن سمعت الوعظ العظيم ، عرفت ما الذي أريد أن أفعله. أنا فقط ال

العظيم بطريقة ما ألصبح عملًيا. من خالل تدوين   الوعظ  أفعل ذلك. كنت بحاجة إلى 

املالحظات ، تعلمت كيف تبدو الوعظ العظيم على الورق. لقد تعلمت حركة الخطبة 

وتدفقها وإيقاعها. عرفت كيف كان شكل وشعور الوعظ العظيم قبل أن أتقدم في فصل  

 تدوين املالحظات.الوعظ ، ببساطة عن طريق 

 

 عظ العظيمااستمع إلى الو  .3

بهذا ، أعني مجرد االستماع إلى الوعظ. عندما تستمع إلى الوعظ مراًرا وتكراًرا ، فإنه يصل 

 .إلى عظامك. اضبط أذنك على صوت الوعظ العظيم

 

 عظ العظيمالو ل اقرأ .4

هناك الكثير لنتعلمه حتى من قراءة الوعظ العظيم. مثل تدوين املالحظات ، هذه طريقة  

انقع عقلك فيه. يمكنك أن تشعر بشغفه. يمكنك   .Spurgeon أخرى لرؤية الوعظ. اقرأ

اقرأ وايتفيلد. دعه   الجاذبية اإلنجيلية وجاذبية كلماته. تكاد تسمع نبرة صوته.  أن ترى 

 .يحرقك كما فعلني

 

 تعلم من العديد من الوعاظ العظام  .5

تشجيعي لك ليس االستماع لواعظ واحد فقط. ال تنبهر بشخصية واحدة. سيضع سقًفا  

منخفًضا على وعظك. سوف تستقر في االختالالت والتقليد. احصل على أصوات متعددة  
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من   بالعديد  نفسك  أحط  عمياء.  نقاط   ، ضعف  نقاط  لديه  شخص  كل  وعظك.  في 

 .ا تتعلم أن تجد صوتك الخاص. سوف تكمل وتكمل حوافكاألصوات بينم

 

 عظ بنفسك .6

أن تخرج وتفعل ذلك. نفس  الدراس ي. عليك  الفصل  في  الدراجة  تعلم ركوب  يمكنك  ال 

الش يء ينطبق على الوعظ. عليك أن تخرج وتكرز. ابحث عن فرص الكرازة ، حتى لو كانت  

 .ملجموعة صغيرة فقط. تعلم أن تكرز بالوعظ

 

 الوعظ في كثير من األحيان .7

في الوعظ لسبب بسيط هو أنهم كثير من الرجال ال يتفوقون أبًدا على املستوى املتوسط  

ال يبشرون بما يكفي. قال جورج وايتفيلد ، "كلما كرزت أكثر ، كلما كرزت بشكل أفضل."  

لبيانو مثلما تلعب الجولف أكثر ، كلما لعبت الجولف بشكل أفضل ؛ وكلما عزفت على ا

إنها مجرد حقيقة واقعة: كلما كرزت أكثر ، كلما    - ، كلما عزفت على البيانو بشكل أفضل  

 .كرزت بشكل أفضل. هذا ما عليه الحال. حتى الوعظ في كثير من األحيان

 

 الكرازة في أماكن مختلفة  .8

هناك إمكانية معينة للتنبؤ بالوعظ في مكان معين. تحتاج إلى االستمرار في توسيع آفاقك  

باستخدام    ، املختلفة  اإلعدادات  من  ممكن  عدد  بأكبر  بالتبشير  قم  هديتك.  وتوسيع 

كل واحد يسحب شيًئا فريًدا منك.    -خطوط موقع ومنصات ووجوه واستجابات مختلفة  

التجول  أنه عليك  أماكن    هذا ال يعني  ، فقط ابحث عن  البالد للتبشير  أنحاء  في جميع 

 مختلفة في مدينتك. كل واحد سوف يرسم شيًئا فريًدا منك.

 السرد الوعظ 



 34 

نزوعنا كخطباء هو التعمق في الرسائل. وهم رائعون. لكن يجب أن تتوسع لتشمل أنواًعا  

بالروايات ، يصبح    أخرى من الكتاب املقدس. تعلم التبشير بالروايات. من خالل التبشير

ا ديناميكًيا. هناك طاقة معينة في القصة  
ً
شغف يتدفق بشكل   -الواعظ الناشط واعظ

كيفية   تعلم  الشخصية.  وتطور  والنزاع  العمل  تصاعد  مع  ملهمة  مؤامرة  من  طبيعي 

ا أكثر ديناميكية
ً
 .التعامل مع هذه األجزاء من الكتاب املقدس. دعهم يجعلونك واعظ

 

 اميراكرز باملز  .10

لم أتطور بشكل كامل كواعظ حتى وعظت في كامل سفر املزامير. قادني ذلك االنغماس 

في ترانيم إسرائيل إلى ُبعد مختلف من الكرازة. إذا كنت تكرز باملزامير ، فإنها ستغيرك.  

ستبدأ   وعظك.  في  جديًدا  شغًفا  تكتشف  سوف  تتعمق.  سوف  بك  الخاصة  املفردات 

التدفق منك. سوف تكتشف شخصيات الكالم في ترسانتك.    االستعارات والتشبيهات في

إتقان  على  الشاعر. سوف تحصل  لهجة  بل   ، املراسل  نبرة  اآلن  بعد  يكون لوعظك  لن 

للناس على قمم الجبال وفي وديان الحياة.    -طبيعي للغة. سوف تعظ للقلوب املحطمة  

، أن وعظ ك سوف يكون  سوف تفهم املشاعر بشكل أفضل. ولكن األهم من ذلك كله 

 
ً
 .حول هللا بشكل كبير متمحورا

 

 تحسين املفردات الخاصة بك .11

الوعظ هو ببساطة وضع الكلمات في الهواء. إذا كانت لديك كلمات أفضل للرسم منها ، 

فسيكون لديك تلقائًيا املزيد من الكلمات التي تريد الرسم منها. في اليوم األول من برنامج 

بي تحت   الخاص  يتعلم  الدكتوراه  الفصل  في  فرد  ، جعل كل  سبرول  الدكتور  إشراف 

 
ً
، فإن    ثالثمائة كلمة من املفردات اإلنجليزية. تم استجوابنا في اليوم التالي. إذا كنت واعظا

عملك في الحياة عبارة عن كلمات. اقرأ الكتب لتوسيع مفرداتك. افعل كل ما يلزم إلضافة 

الكتب والبطاقات التعليمية وقواميس املرادفات. اشتِر  -املزيد من الكلمات إلى ترسانتك 
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استخدمهم. ال تكرر نفسك في الوعظ. اعثر على أفضل كلمة ، الكلمة الصحيحة. تعلم  

مهارتك.  هي  ، فالكلمات  ا 
ً
واعظ كنت  إذا  بعناية على قصة.  كلمة مختارة  اختيار  كيفية 

 .إتقانهم

 

 تحسين القواعد الخاصة بك  .12

الالهوت ، كانت قواعد نحوي سيئة. كان مدرسو اللغة اإلنجليزية  عندما تخرجت من كلية  

 
ً
بعد الخطب ويصححون قواعد اللغة الخاصة بي. في البداية    في كنيستنا يسحبونني جانبا

، أزعجتني. لكنني ممتن جًدا ألن مدرس ي اللغة اإلنجليزية أحبوني بما يكفي لتحدي قواعد  

حواجز الطرق. كان مدرسو اللغة اإلنجليزية هؤالء  اللغة الخاصة بي. فتحت األبواب. أزال  

 
ً
مع أشخاص لم أكن ألستمع إليهم لوال ذلك.    بمثابة طريقة هللا في تنقيحي ألكتسب سماعا

 
ً
. لدينا ذباب في املرهم عندما يكون لدينا قواعد نحوية سيئة.  نعم ، القواعد مهمة حقا

أ تسمعني  مرة  كل  في  لي  تصحح  أن  أريدك   ، زوجتك  غير  أخبر  نحوية  قواعد  ستخدم 

صحيحة. اوقفني. اجعلها تضع قائمة باألخطاء النحوية في وعظك. ال توجد طريقة أخرى  

الستخراج القواعد النحوية السيئة منك سوى أن يحبك شخص ما بما يكفي إلخبارك. 

 .اشكرها عندما تصحح لك. إنها طريقة هللا في تنقيتك

 

 اقرأ األدب العظيم  .13

لديك كان  الجملة    إذا  في  ،    -أمر  وتركيزها   ، وعباراتها   ، ومقدماتها   ، وطولها   ، إيقاعها 

على فليس هناك طريقة أفضل من قراءة األدب العظيم. أود أن أحثك    -واختيار الكلمات  

اللغة   أساتذة  تواصل  بكيفية  االستمتاع  في  الوقت  بعض  اقض  ذلك.  .  )العربية(  فعل 

 .سوف تبدأ بالتسرب إليك
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 تعلم الكتابة والتحرير  .14

علم الكرازة ، يجب أن تتعلم كتابة العظة. ولكتابة خطبة ، يجب أن تتعلم الكتابة. قد تلت

ال يكون أكثر من مقال في نشرة العبادة. اكتب فقط. ال يهم من )أو إذا كان أي شخص(  

في تحر  املؤملة املتمثلة  الورق. قم باملمارسة  أفكارك على  ير كتاباتك. يقرأها. تعلم كتابة 

أجبر نفسك على البحث في جملك الخاصة ، من خالل القيام بذلك ستبدأ في تعلم الكالم.  

 .الكتابة تولد الدقة ، والدقة هي نبضات الوعظ التفسيري 

 

 ادُع املالحظات عند الوعظ  .15

أو   عن شخص  ابحث  لكن  كرازتنا.  اآلخرون  ينتقد  عندما  لإلحباط  واعظ  كل  يتعرض 

يحبكما على    شخصين  صادقة  مالحظات  يعطوك  أن  منهم  واطلب   ، تجاهك  ويلتزمان 

 .وعظك. اطلب منهم أن يظهروا لك النقاط العمياء

 

16.  
ً
 : عن الوعظ اقرأ كتبا

اقرأ كتاب مارتن لويد جونز "الوعظ والوعاظ". يجب قراءة هذا الكتاب. اقرأ وعظ ماك 

اقرأ   الكتابي.  الوعظ  كيفية  اإلسكندرJ.Wآرثر:  أفكار   .    ، دابني  إل  آر  قراءة  الوعظ.  في 

 البالغة اإلنجيلية. قراءة بين عاملين بواسطة جون ستوت. قراءة محاضرات سبرجن.

 : ظ العظماءااقرأ السير الذاتية للوع .17

تأليف   من  مجلدين  من  املكونة  وايتفيلد  سيرة جورج  قراءة  من  التعافي  أحاول  زلت  ما 

د الذي قرأته ثالث مرات. إنه فقط يجعلني أريد أن أرنولد داليمور. هذا هو الكتاب الوحي

أعظ. تحتاج إلى قراءة الكتب التي تجعلك ترغب في الوعظ. اقرأ السيرة الذاتية لتشارلز  

جون. هذا الكتاب سيفعل شيًئا لروحك. يجعلني أبكي. يجعلني أرغب في االستيقاظ ر سب

عيشوا حياة تقية. اقرأ سيرة مارتن  للصالة ؛ أن تعظ؛ لي  -مبكًرا. يجعلني أرغب في الدراسة  

لويد جونز التي كتبها إيان موراي. سيكون هذا الكتاب نقطة تحول في حياتك. اقرأ الكتب  
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التي تجعلك ترغب في فعل ش يء ما. على وجه التحديد ، اقرأ الكتب التي تجعلك ترغب في 

 .الوعظ

 

 اقرأ تاريخ الكنيسة  .18

هو تاريخ الكنيسة. علمت بحركة اإلصالح واليقظة    قبل املدرسة ، لم أكن أعرف حتى ما

هؤالء   وأصبح   ، العظام  الفيكتوريين  والواعظين  الحديثة  اإلرساليات  وحركة  الكبرى 

الرجال محفورين فّي. كانت هناك شركة بيني وبينهم. كنت في شركتهم. كنت واحدا منهم.  

األمام. تجبرك دراسة تاريخ   علمني تاريخ الكنيسة أن الصراع والخالف يميزان كل حركة إلى

 .الكنيسة على أن تكبر كرجل. ينضجك

 

 رجال الكنيسة العظام : اقرأ عن  .19

في أحد قراراته ، قرر جوناثان إدواردز أن يتذكر الشهداء. يجب أن نفعل نفس الش يء.  

 .اقرأ عن تندل. قرأت عن كرنمر. اقرأ عن هؤالء الرجال والنساء املربوطون بالحصة

 

.  1555في مقدمة كتابي املقدس ، أحمل صورة جون روجرز. تم حرقه على خشبة عام  

املساعدة في إنهاء عمل تندل في    -مريم الدامية. جريمته  جماعة  كان أول شهيد تحرقه  

النعمة.   بنقاء  والتبشير   ، القداس  ونبذ   ، اإلنجليزية  اللغة  إلى  املقدس  الكتاب  ترجمة 

، الكنيسة  الت  عندما تقرأ تاريخ  في  ، ال بتبدأ  اهي مع الشهداء. لم يمر بي يوم س يء قط 

أي رفض    ، له  ، أي طرد تعرضت  قبل  لها من  انتقادات تعرضت  أي  بالشهداء.  مقارنة 

ال ش يء. عندما تقض ي ساعات في التفكير في حياة الشهداء ، يكون لذلك    -تعرضت له  

 من الصعب أن تكون غبتأثير عليك عندما تدخل إلى املنبر.  
ً
على املنبر عندما تشرب    يا

 .من هذا البئر
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 كن أكثر غيرة هلل .20

ال تدع أي مرحلة من مراحل حياتك تطفئ فيها نيرانك. دع كلمات يسوع تغرق في الكالم:  

"لدي هذا ضدك ، ألنك تركت حبك األول. لذلك تذكر من حيث سقطت ، وتوب وافعل  

. تذكر عندما كنت مشتعال في سبيل هللا.  (5-4:  2األعمال التي قمت بها في البداية ")رؤ  

تذكر عندما كنت متحمًسا وعاطفًيا. تذكر عندما كنت تشهد بنشاط. عندما اعتدت على 

البكاء. عندما كنت تفرح عندما تغني. والعودة إلى تلك األيام. كن أكثر غيرة هلل. اطلب من 

خلنا بينما كان يتحدث إلينا ليضرمك النار: "ألم تحترق قلوبنا بدا  -هللا بروحه أن يشعلك  

، خط مائل لي(. اطلب    24:32على الطريق ، بينما كان يشرح لنا الكتاب املقدس؟" )لوقا  

 .من هللا أن يفعل ذلك في قلبك. هذه صالة سيستجيبها هللا

 

 مد متصاعد

 
ً
قادرا كنت  وسترتفع    إذا   ، املد  يأتي  فسوف   ، حياتك  في  األشياء  هذه  بعض  دمج  على 

ذا تمكنت من دمج عدد ال بأس به من هؤالء في حياتك ، فسيتم رفع وعظك إلى  كرازتك. إ

مستوى أعلى. كن على نار هللا. وإذا كنت كذلك ، فلن يضطر أحد إلى التحدث إليك بشأن  

للرجال   األساليب  تكون   ، النواحي  في بعض  األساليب.  أو  بالعين  االتصال  أو  اإليماءات 

صل على النار من أجل هللا ، وستجد طريقة لتوصيلها. الذين ال يعرفون كيف يعظون. اح

أن يعلمني عن حركات اليد أو االتصال   لقد وقعت في حب زوجتي ، ولم يكن على أحد 

 بالعين عندما أخبرتها أنني أحبها. تقع في حب املسيح ، وسوف تتعلم التواصل. 

لوعظ قبل ان يكون فن هو موهبة من نعمة هللا ويعطيها للواعظ الذى يتواصل مع قلب ا

االب ليطعم شعب هللا بكلمة الحياة ولكن البد من صقل املوهبة بتعلم وبممارسة فنون  

التواصل الجيد وااللقاء الجذاب للنفوس الساحة ممتلئة بالخدام ولكن من يقف على  

له !! مع االسف نحن نخطئ فى حق الشعب وفى حق الشخص  املنبر البد ان يكون تم تأهي

املؤهل الوقت نجد قسوس    نفسه   غير  وتأهيل ومع  دراية  بدون  الوعظ  الى  ندفعه  آلننا 
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نحن نخطئ فى حق كنائسنا وحق املنبر عندما يقف على املنبر كل  !!ومنابر ال تجتذب أحد

!( وهو غير ممتلئ بموهبة  من هب ودب ويتكلم ويقول هكذا قال الرب )والرب لم يقل !

فيعلمهم بحسب ما يفضله املستمعون   النفوس وتوبتها  الوعظ وقلبه بارد على خالص 

ونصل مع الوقت الى كنائس خاوية ومنابر ضعيفة وشعب هزيل ال يعرف صحيح العبادة  

وال الخدمة ويسلك بالدفع الذاتى بدون رؤيا وتحديد االهداف واصلى لعلنا نستفيق قبل  

انه  فوات ا الوان فيقف على منابر كنائسنا من هو مؤهل وموهوب ويستطيع ان يثبت 

 رجل هللا ويتكلم بكالم هللا  
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 الفصل التاسع 

 فن الترحيب
 :طرق للترحيب بالزوار إلى الكنيسةبعض ال فيما يلي

 

 
ً
  امتلك موقعا

ً
 على شبكة االنترنت:  للكنيسة رائعا

كنيستك على  يكون موقع  ما  ، وغالًبا  رائع  أول  انطباع  لترك  واحدة  تحصل على فرصة 

الويب هو أول تفاعل للزائر مع كنيستك. يجب أن ُيظهر موقع الويب الخاص بك للزائرين 

ما يتوقعونه بالضبط عند زيارتهم لك. يستغرق إنشاء موقع ويب رائع وقًتا ، ولكن هذه  

 :ستضمن أن يكون موقع الويب الخاص بك مناسًبا للزائرين  العناصر الخمسة الضرورية

 

للزائرين معرفة  واالنتهاء لخدمتك  البدء  يتيح عرض وقت  وانتهائها.  الخدمة  بدء  أوقات 

وقت الوصول واملدة التي يمكنهم توقع بقائها. تأكد من عرضها بشكل بارز على صفحتك 

 .الرئيسية

زيارة كنيستك إذا كانوا ال يعرفون أين يجدونك! اعرض  عنوان كنيستك. ال يمكن للناس 

هذا على صفحتك الرئيسية أيًضا. هل تريد الذهاب إلى أبعد من ذلك؟ قم بتضمين مكون  

بحيث يمكن للزوار النقر بسهولة وإدخال عناوينهم والحصول  Google إضافي لخرائط

 .على االتجاهات مباشرة إلى كنيستك

معلومات االتصال. تحتاج إلى تضمين رقم هاتف كنيستك والبريد اإللكتروني لالتصال  

معك  التواصل  يمكنهم  أنه  رؤية  في  املحتملون  الزوار  يرغب  الرئيسية.  صفحتك  على 

 بسهولة.
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 فريق املرحبين:  

القلقين  الضيوف  جعل  يمكنهم  الجدد.  للزوار  األولى  االتصال  نقاط  هم  املرحبون 

لرعاية والراحة أثناء تنقلهم في الدقائق القليلة األولى املحمومة للوصول إلى يشعرون با

عبر   يمر  كل شخص  مع  يتفاعلوا  وأن  دافًئا  يكونوا  أن  على  املستقبلين  درب  كنيستك. 

 !الباب. الضيافة هي املفتاح

 

في أيام األحد الكبيرة مثل عيد الفصح وعيد امليالد ، من املفيد بشكل خاص استقبال 

 :رحبين في عدة نقاط مختلفةم

أبواب خارجية. يقدم املرحبون بالقرب من األبواب الخارجية ترحيًبا ودًيا ويعملون كنقطة 

 .مرجعية أولى ألي أسئلة قد يطرحها الزائر

للزوار  مخصص  مكان  كنيستك  لدى  يكن  لم  إذا  الترحيب.  مكتب   / املعلومات  كشك 

وتأكد   أو الترابيزة    ! ضع عالمة توضح الكشك  للعثور على املعلومات ، فقم بإعداد واحد

من تدريب املستقبلين على اإلجابة عن أي أسئلة محتملة لدى الزائر الجديد. يجب أن 

)خدمة   يريدون  أينما  الزائرين  مرافقة  في  وراغبين  مستعدين  أيًضا  املرحبون  يكون 

 (األطفال

ريب على أفضل املمارسات. ضع في اعتبارك أن جميع املرحبين يجب أن يتلقوا بعض التد

 ، أسئلة  أي  اإلجابة على  وقادرين على   ، ليسوا ساحقين  ولكن  يكونوا ودودين  أن  يجب 

وقادرين على توجيه الزائرين إلى أي جزء من املبنى. قبل كل ش يء ، يجب أن يكونوا قراء 

 جيدين!

يجب أن يكون الزائرون قادرين على معرفة إلى أين يذهبون بمجرد دخولهم أبوابك. نعم  

، لديك مرحبون في املكان ، لكن يمكن أن يكونوا مشغولين بضيوف آخرين. باإلضافة إلى  

، فقد يفضل أن يجد طريقه بمفرده. هذا  الجانب الخجول  في  إذا كان الضيف   ، ذلك 

 :تشير بوضوح إلى مكان العثور عليهيعني أنك بحاجة إلى عالمات 
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 كشك املعلومات / مكتب الترحيب 

 دورات املياه 

 رعاية األطفال

 مكان العبادة  

ال ينبغي أن تكون هذه العالمات مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة من الكمبيوتر. يجب أن 

 تكون كبيرة بما يكفي لقراءتها بسهولة من بعيد!

مع قلوب املؤمنين معا فى مناخ صحى بعيد عن االدانة  لكنيسة املرحبة تكسر حواجز وتجا

 . وبعيد عن النميمة
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 الفصل العاشر

 فن املتابعة والتواصل
للهاتف املحمول هو أفضل طريقة  appكل شخص لديه هاتف محمول. تطبيق كنيستك  

 . استثمر في املضمون  ،أي مكانإلشراك املصلين في أي وقت وفي 

. قل شيًئا مثل "إذا كان هذا  تجعلهم يعلنون عن أنفسهم أمام الجميع رحب بهم ، لكن ال 

فمرحًبا بك! نحن سعداء جًدا لوجودك هنا! ". ربما يكون من    هو األحد األول لك معنا ،

األفضل عدم مطالبتهم بالوقوف أو رفع أيديهم. قد ال يمانع بعض الزوار الجدد في ذلك 

 !، لكن قد يؤدي ذلك إلى إهانة اآلخرين

بمكان   وأخبرهم   ، بهم  الخاصة  النشرة  في  اتصال  بطاقة  هناك  أن  يعرفون  زوارك  دع 

ا كنت تريد التأكد من استعادتها ، أخبرهم بأخذ البطاقة إلى مكتب الترحيب  تسليمها. إذ

 .بعد الخدمة مقابل الحصول على بطاقة مجانية هدية مجانية

ال تجعل العرض التزاًما. عندما يحين وقت تمرير لوحات العرض ، دع ضيوفك يعرفون  

 .ا أو مطلوًباأنه بإمكانهم التبرع إذا رغبوا في ذلك ، ولكن هذا ليس متوقعً 

وقت   تقدم  كنت  إذا  الخدمة.  بعد  يذهبون  أين  إلى  يعرفون  الجدد  الزوار  أن  من  تأكد 

الصالة بعد الخدمة ، أخبر الضيوف إلى أين يذهبون الستالمها. ذكرهم بتسليم بطاقة  

املعلومات )أو مكان آخر محدد(. دعهم يعرفون أن هناك   في كشك  الخاصة بهم  الزائر 

 !للتواصل معهم واإلجابة على أسئلتهم متطوعين جاهزين

 :  اتصال ما بعد الخدمة 

بعد إعطاء تعليمات واضحة لضيوفك حول ما يجب القيام به بعد الخدمة ، اطلب من 

املتطوعين التوجه إلى كشك املعلومات قبل بضع دقائق من انتهاء الخدمة. بهذه الطريقة  

الضي استقبال  وينتظرون  مستعدين  يكونوا  أن  الحرم. يمكن  من  بمجرد خروجهم  وف 

 :إليك كيفية التواصل مع الزوار
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اجعل املرحبين متاحين للتواصل مع الضيوف. يمكنهم الصالة مع الضيوف واإلجابة على  

أسئلتهم أو مجرد الدردشة مع الوافدين الجدد للتعرف عليهم. إذا أمكن ، اجعل راعيك  

 .الجدد يشعرون بقيمة إضافية متواجًدا للترحيب بهم أيًضا! هذا سيجعل الزوار

اجمع بطاقات االتصال وقدم للضيوف هدية مجانية. ال يزال يتعين عليك تقديم هدية 

حتى إذا لم يمأل الزوار البطاقة. إذا لم يشعروا باالستعداد لتقديم معلومات االتصال 

 نحو جع
ً
ا طويال

ً
لهم  الخاصة بهم بعد زيارة واحدة ، فإن هدية بدون قيود ستقطع شوط

هدايا   واألكواب  والكتب  القمصان  تعتبر  تقدير حقيقي.  موضع  وجودهم  أن  يشعرون 

 .رائعة

أبلغ املرحبين بالطرق التي يمكن للزوار الجدد االتصال بها بكنيستك. قد ال يكون بعض  

املؤقتين مستعدين لاللتزام على الفور ، لكن البعض اآلخر قد يكون مستعًدا لالشتراك  

 .، أو إفطار صالة ، إلخ في مجموعة صغيرة

 : املتابعة .

اآلن بعد أن جمعت بطاقات االتصال هذه ، ال تنس التواصل معنا! االتصال في الوقت  

املناسب مع زوار الكنيسة هو املفتاح. إذا أخذوا الوقت الكافي مللء البطاقة وإعادتها ،  

 !فستكون هناك احتماالت كبيرة ألنهم سيسعدون أن يسمعوا منك 

 

يجب أن تحتوي بطاقات االتصال الخاصة بك على مساحة لرقم هاتف الزائر وعنوان  

بريده اإللكتروني. كما أنه يساعد في توفير مساحة لهم لإلشارة إلى وضع االتصال املفضل  

 :لديهم )نص أو بريد إلكتروني أو هاتف(. إليك بعض األفكار املالئمة للزوار لتبدأ بها

 

ة نصية أو بريًدا إلكترونًيا في وقت الحق من ذلك اليوم تشكرهم  نفس اليوم. أرسل رسال

 أو معقًدا 
ً
 .فقط أخبرهم أنك سعيد بزيارتهم -على قدومهم. ال يلزم أن يكون األمر طويال
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في وقت الحق من ذلك األسبوع. أرسل بريًدا إلكترونًيا يقول "أراك األحد!" لتظهر للزوار  

ا  أنك متحمس لرؤيتهم مرة أخرى. هذ
ً
ا هو الوقت املناسب لذكر سلسلة عظات أو حدث

ممتًعا يحدث في كنيستك. هذا أيًضا عندما يمكنك تقديم معلومات فردية حول التواصل  

 .مبه كضيوفك عن اهتمام لمع أي مجموعات أو أحداث أعرب 

ا  
ً
ها أنت ذا! أخذ الوقت للتأكد من أن زوار الكنيسة يشعرون بالترحيب سيقطع شوط

وقم  العشر  الخطوات  بهذه  ابدأ  كنيستك.  في  منتظمين  حاضرين  جعلهم  نحو   
ً
طويال

بالبناء عليها. ستكون متأكًدا من إنشاء بيئة كنسية جذابة تجعل الزوار الجدد يرغبون 

 في العودة مراًرا وتكراًرا.
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 الفصل األخير

 العبادةتطوير  خبرات عملية عن 

 النامية بالكنائس املحلية 
هو تخصص فنون  Worship arts توجد تخصصات كثيرة فى الدراسات الالهوتية ومنها  

العبادة هو برنامج متعدد التخصصات يعد الطالب لشغل وظائف في الكنيسة أو كليات 

الالهوت، وبعض الكليات تعطى ماجستير في العبادة ويشتمل تخصص فنون العبادة على 

 كورسات من أقسام 
ً
 متينا

ً
املوسيقى والوعظ والفن والتواصل واملسرح التي توفر أساسا

 .في الالهوت والكفاءة في مختلف املجاالت املوسيقية والفنون املرئية والتواصل واملسرح

من خالل الخبرات العملية ، سوف يكتسب الطالب القدرة والثقة للمشاركة في خدمة 

البيئات في  لها  القيادة  وإعطاء  لقدراتهم    العبادة  تنمية  ألقص ى  الجماعية.والوصول 

واإليمان   للحياة  املعنى  لتقديم  األهمية  ويعطى  واملوسيقى،  العبادة  وقيادة  األكاديمية 

 .العامل باملحبة في فنون العبادة

 

 امليديا بالكنيسة: )فكرة مقترحة(  في كيف يتم تقسيم العمل 

 فريق الصوت واإلضاءة

إعداد وتفكيك وتشغيل معدات الصوت واإلضاءة خالل خدمات  يساعد املتطوعون في  

امل تشمل  الخاصة.  واملناسبات  األسبوع  نهاية  االساس ىعطلة  ،  سرح  صوت  مهندس   :

 .توفير التدريبالبد من مهندس إضاءة ، مساعدي مسرح. 

 فريق التصوير والبث املباشر: 

بث املباشر على وسائل التواصل يساعد في التصوير اثناء العبادة والكاميرات واملونتاج وال

   . البد من توفير التدريباالجتماعى
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 : فريق العرض

والفيديو   االعالنية  لعرض الشرائح Mac مع أجهزة كمبيوتر ProPresenter 6 يستخدم

العروض  املتطوعون  يدير  الخاصة.  واملناسبات  األسبوع  نهاية  عطلة  خدمات  خالل 

 .5توفير التدريب البد مننهاية األسبوع. لخدمات عطلة باور بوينت التقديمية 

 : اإلبداعيةتطوير العبادة والفنون   فريق

كل املحتوى الذي تراه أثناء خدمات العبادة في عطلة نهاية األسبوع    Creative يطور فريق

وامللصقات   والفيديو  الشرائح  ذلك  في  والتمثيليات  والديكور  بما  املسرحية  والدعائم 

تشمل    برنامجو الدرامية   منالعبادة.  املطلوبة     املواهب 
ُ
ومصممي  الك املحررين   / تاب 

  اإلعالنية   الباور بوينت  الجرافيك والفنانين ومحرري الفيديو واملمثلين ومصممي شرائح

 .6فستستمتع باملساهمة في هذا الفريق . إذا كنت تستمتع باإلبداع ،او الخاصة بالترانيم

 : قيادة التسبيحفريق 

من خالل مشاركتهم في إكرام هللا من خالل الترنيمة.   التسبيح  رنمون يشجع العازفون وامل

في خدمة العبادة في عطلة نهاية   رنمون ويللتدريب  يستعد املتطوعون في بروفة أسبوعية  

 األسبوع. 

 

 ( فكرة قابلة للتطبيق)تأسيس مراكز للتدريب على فنون العبادة

اسم تحت  تكون  ؟أن  بعناية  يمكن  أختياره  على  لل  العبادة  أكاديمية)يتم  فنون تدريب 

 :  (عبادةال

الفنون املهمة:   في  والتدريب  التعليم  ومسؤولية  التحدي  لتحمل  مجتمع    تأسست  وهي 

الذين يعيشون و يسوع(  الرب  الطريق للطالب ليكونوا تالميذ    فريق العملتعليمي يقود  

 . حياة العبادة بالروح والحق

 
5 https://support.sharefaith.com/support/solutions/1000105208 
6 https://www.churchsoundcheck.com/way-cool-links.html#Education 
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أكثر من املوسيقى هي  ك  .العبادة  الذين يجمعون  وجميعنا مدعويين  الفنانين  من  عائلة 

حبهم ليسوع مع التعبير اإلبداعي بأشكال عديدة. عندما نعبد ، تحدث أشياء كثيرة ، لكن  

هلل ونخبره بمدى قيمته بالنسبة لنا ، ونذكر أنفسنا    ذبيحةا أن نقدم  شيئين أساسيين هم

 بهذه الحقيقة.  

في    املؤمنين      بالدناجسد 
ً
فيها العربية عموما ينمو بسرعة ال تصدق وهو بوتقة تنصهر 

 
ً
   الثقافات التي توفر فيضا

ً
. هناك شباب من املواهب املتعددة خصوصا جيل الشباب  فنيا

موهوبون للغاية من ناحية ومن ناحية أخرى ما زلنا نرى مثل هذه الحاجة لدعم  وشابات  

وتوحيد وتوجيه الفنانين الشباب املؤمنين الذين يخطوون خطواتهم األولى في مجاالتهم  

 .وحياة االبداع الفنية

 

 

تقول ان كل قراراتنا  كتاباتهم    فييكررها علماء الالهوت  توجد فكرة فى الفكر الالهوتى  

و كما أاعمالنا الفعلية هى عبارة عن فرقة موسيقية تعزف سيمفونية واحده فى النهاية  و 

بولس   رسالة كورنثوسيقول  لُّ "في 
ُ
ك و   ،

ٌ
ة ِثير 

 
ك اٌء  ْعض 

 
أ ُه 

 
ل و  اِحٌد  و  ُهو   د   س  ج 

ْ
ال نَّ 

 
أ ا  م 

 
ك ُه  نَّ

 
أل

 ِهي   
ً
ة ِثير 

 
ْت ك

 
ان
 
ا ك

 
اِحِد ِإذ و 

ْ
ِد ال س  ج 

ْ
اِء ال ْعض 

 
ْيًضاأ

 
ِسيُح أ

 ْ
ذِلك  امل

 
اِحٌد، ك ٌد و  س  ا  .ج  ن  ِميع  ا ج  ن  نَّ

 
أل

اِحٍد  ٍد و  س  ى ج 
 
ا ِإل

 
ْدن م  ْيًضا اْعت 

 
اِحٍد أ عضاء كثيرة لها مواهب  أعن  يتكلم    ١٢:١٢كو  ١"  ِبُروٍح و 

متعددة فى جسد املسيح الواحد ونحن مدعوون للعزف أمام هللا، آملين أن نرضيه، ولكن  

 
ً
دائما نقدم هللع  نعتمد  ما  نتاج  نحن  االمر  نهاية  في  نعمته.  املحصلة ،    لى  هى  والعبادة 

النهائية فأما تكون ذبيحة مقبوله تعبر عن ما فى قلوبنا بكرم وغنى وعطاء او ذبيحة بها نار  

 ،  غريبة تعبر عن بخلنا وغباء قلوبنا وضعف محبتنا هلل  
ً
 بغنى لرب    فقدموا عزا

ً
وسجودا

االبداع    فيأن نرى جسد املؤمنين يصل إلى كامل طاقته    هدفنا  ،    االرباب وملك امللوك

 هلل
ً
ينمون ويصبحون أقوى في مهاراتهم من أجل أن  وهدف اخر هو أنهم  ،لتقديم مجدا
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يمكن أن تقوي وتوحد العبادة    فينمارسها    التينعتقد أن الفنون    .للعبادة  يصبحوا قادة

 أجمع.  جسد املؤمنين في األرض والعالم

 مركز للتدريب على العبادة:  

 تطبيق عملى:  )مركز تعليمى عن العبادة ( يعلن عن نفسه بهذه الصورة  

  العبادةمركز ما الذي يجعل 
ً
 ؟فريدا

املوقف الذي نعيش به حياتنا تجاه هللا.    - القلب    داخلنحن نؤمن بأن العبادة في  ألننا  

نرجو أن تكون   ... مهما فعلنا ، مهما كنا نتحدث ، نغني ، نرقص ، نلعب ، نمثل ، نصنع 

 .عبادتنا بالروح والحق ، متمركزة حول هللا ، منضبطة ، موقرة ، منتظرة ، ماهرة ، كاملة

نزرعفي   العبادة،  تدريب  لطالبنا    مركز  آمنة  والتبيئة  ،    جواللالسترخاء،  واالستمتاع   ،

طوبى للرجل املتوكل على الرب ورجاؤه الرب. ألنه يكون مثل شجرة مغروسة : "  واالنفتاح  

 ." على املياه تمتد جذورها على النهر

حّول النظرية إلى أفعال من خالل إنتاج مقاطع فيديو وفن وموسيقى مع طالبنا    -ابتكر  

 .ين من أجل تشجيع وإضاءة نور يسوعوالفنانين املحليين املؤمن

على    هيواالهداف   ،التشجيع  في    اإللهام  مواهبهم  استخدام  على  الجميع  وتشجيع 

و  شكل صالة  في  والتلمذة  املحلي  مجتمعنا  في  والكرازة  املحلية  وتوجيه   شركةالجماعة 

 .شخص ي

الرئيس ى:   التي    -تعليم  الهدف  مواهبهم  استخدام  على  املؤمنين  من  الجيل  هذا  تدريب 

 . منحها هللا لهم في مجال املوسيقى والفنون 

 تطبيق عملى : 

لسن ثانوى    فنون العبادةلتدريب على  انشاء اكاديمية لوهو    أخرى قابلة للتطبيق  فكرة

 :  كبداية وما فوق 

 من قادة العبادة  والهدف هو أن وما فوق.  ثانوى لسن أكاديمية فنون العبادة 
ً

ننش ئ جيال

واملوسيقيين   األغاني  الرعوية   -وكتاب  والخدمة  األغاني  وكتابة  القيادة  مهارات  نعلم 
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متحدثين ضيوف ، وورش عمل عملية ، وأوقات العبادة  حاضرات والروحانية. ستضم امل

مان  مجتمعنا مبدع ومليء باإلي    ، وتجارب كتابة األغاني.  شركةالشخصية والشركات ، وال

بينما  الروحية  في مواهبنا  النمو  في  نرغب  ترتكز تعاليمنا على كلمة هللا.  الروح.  وتقوده 

والتميز  اإلبداع  نؤكد  البعض.  بعضنا  من  ونتعلم  البعض  لبعضنا  بتواضع  نخضع 

 املوسيقي. نحن نؤمن بالتدفق في املجتمع والوصول إلى األمم! 

 

 خدمة التعزية والجنازات: 

حيانا خدمة تعزية ولكن فى الواقع نمارس فيها أهل الصالة على الراقدين عبادة؟ يطلق  

اغلب اركان فقرات العبادة ؟ وهل املوت سبب لعدم العبادة وتقديم سجود للرب ؟ اعتقد  

 اننا نحتاج مراجعة الهوتنا من جديد ؟؟  

الك بها  تتعامل  التي  الطريقة  هي  للكنيسة  املميزة  العالمات  فمن إحدى  املوت.  مع  نيسة 

ناحية ، تدرك الكنيسة أن األجساد املادية واألرضية تتحلل وتموت. هناك بداية ونهاية 

الخسارة حيث   عن  مناسبان  تعبيران  هما  والحداد  الحزن  فإن   ، لذلك  الفانية.  للحياة 

 
ً
املقدس يقدم يسوع حزينا الكتاب  الكنيسة رحيل جسد آخر. حتى  في مثل هذه    تختبر 

 .ةاملناسب

من ناحية أخرى ، تقر الكنيسة أنه من خالل يسوع املسيح هزم املوت ولم يعد يسود. في  

موته وقيامته ، أعطيت الكنيسة وعًدا بحياة جديدة وال تحزن مثل أولئك الذين ليس  

 .العبادة -لديهم رجاء. وهكذا ، هناك استجابة ذات حجم ال ُيصدق تأتي من الكنيسة 

ا أن  ندرك  أن  املهم  ال  من  املسيحية  الجنازات  عبادة.  خدمات  هي  املسيحية  لجنازات 

تحتفل فقط بحدث املسيح في حياة املتوفى ، ولكن الجنازة املسيحية تساعد الكنيسة 

 .أيًضا في التعبير عن وإثبات كيف تنطوي الحياة املسيحية بأكملها على تمجيد هللا

 هادة؟ فماذا يعني أن تكون الجنازة املسيحية خدمة عبادة وش
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يجب إعادة توجيه تركيز الجنازة من التركيز على اإلنسان إلى التمحور حول هللا. إذا كانت  

العبادة تعلن وتعيد تمثيل قصة هللا ، فإن كل خدمة عبادة ستجذب املصلين إلى عمق  

أكبر في الحياة واملوت والقيامة واألمل في الخليقة الجديدة املوجودة في قصة هللا. العنصر 

ير من األمل حاسم ، ال سيما في خدمة الجنازة. ال يتم تجاهل الشخص املتوفى ، ولكن  األخ

يتم وضع حياة الشخص ضمن سياق أعظم بكثير ، سياق قائم في عبادة الرب واملخلص 

القائم من بين األموات. يكتب شيري ، "الجنازات هي مناسبات للعبادة حيث يتم تعظيم  

  "ك يتم اختبار حضور الروح القدس املعزي هللا في املسيح ، ونتيجة لذل

أنها تشهد لحقيقة اإليمان  الجنازة املسيحية هي خدمة شهادة من حيث  ، فإن  وباملثل 

خالل الجنازة ، نشير بشكل "،   Cherry املوجود في حياة وموت وقيامة يسوع املسيح. يقول 

نشارك في ادعائنا  مباشر وشخص ي إلى أحبائنا الذي مات ، ولكن األهم من ذلك أننا س

بشأن حقيقة الكتاب املقدس أن يسوع قد عاد إلى اآلب وذلك إلعداد مكان حيث أحببنا. 

واحد وجميع املؤمنين يسكنون معه إلى األبد (. في خدمة الجنازة املسيحية ، يسمع كل  

 .املجتمع ويختبر قصة اإلنجيل. يض يء أمل الحياة األبدية في الظالم وسط املوت

خد أن  بتأني بما  إجراؤها  فيجب   ، والشهادة  للعبادة  خدمة  هي  املسيحية  الجنازة  مة 

في   املتمثلة  في كثير من األحيان  القيام باملهمة الصعبة  إلى  ، بينما نسعى  وبصالة. لذلك 

 :تصميم خدمة الجنازة ، فإن األسئلة التالية للرعاة مهمة للنظر فيها

يح ، خاصة بالنظر إلى األسرة الحزينة كيف تبقى الجنازة املسيحية متمحورة حول املس

 ، والرغبة في تكريم املتوفى ، وما إلى ذلك؟

 ما هي الطرق املناسبة للجماعة املجتمعين للمشاركة في العبادة في جنازة مسيحية؟ 

 ما هي الترانيم والكتب املقدسة والرموز والصلوات املناسبة لخدمة جنازة مسيحية؟ 

عد في إرشاد املصلين إلى تجربة العبادة التي تركز على املسيح  ما هي االستجابات التي ستسا

 في حدث الجنازة؟ 
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العبادة   مفهوم   وبحسب  وكثيرة  متعددة  العبادة  في  العملية  تكون التطبيقات  أن  البد 

مبهجة وتشبع القلب وتسر قلب هللا في نفس الوقت لذلك علينا بذل كل مجهود لنكون 

 القدير.في افضل شكل لعبادة الهنا 

الجل  الكنيسة العربية و  فيليكون هذا الكتاب وسيلة لتطوير العبادة اصلى من كل قلبى 

وجود قادة للعبادة يعرفون كثير من املهارات الالزمة لتكون عبادتنا للرب هي الخبرة األكثر 

 اثارة في الحياة والتي تعيد لنا الثقة والقدرة على استكمال رحلة الحياة في معية هللا. 

 القس رفيق إبراهيم  

Murrieata CA 

 


