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 التسبيح للرب بصوت عال  

تحريض في الكتاب المقدس يحرضنا علي أن نشكر و نسبح الرب  75هناك أكثر من 

ذهانا بالفكر أو أ ن نسبح فيأالدعوات إلى االتسبيح ليست طلبات ب"سبحوا الرب" هذه 

من ذلك، فهي  كال بل بدلا عتراف بالجميل. متنان واإلعبيرات تسبيح بالهمس أو تمتمة اإلت

هتفي للرب! في إنقذنا ويحمينا. أاللفظية القلبية  نحو الرب الذي تعبيرات الشكر لدعوات 

ْم بِهِ فِي منا وينصحنا به سفر العبرانيين :الواقع التسبيح والشكر اللفظي هو ما يعل "َفْلُنَقدِّ

ِ َذبِيَحَة التهْسبِيحِ، َأْي َثَمرَ   (15:13")عب  ِشَفاه  مُْعَترَِفة  بِاْسِمهِ  ُكلِّ ِحين  ّلِِله

للشكر والتسبيح مرة لدعوتها  75هتمت الكنيسة إوع من الكنيسة سيكون لدينا إذا  أي ن

هتمام لدعوتها إلى الميالد الثاني ؟ أعتقد أن هناك مشكلة في المواقف بنفس القدر من اإل

مامكم أضع أوالتسبيح.  لذلك س الشكروالمنح الدراسية والعمى الروحي المتعلق بعقيدة 
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 يأمر هللا بالشكر والتسبيح

"َأيَْن ُكْنَت ِحيَن َأسهْسُت اأَلْرَض؟ َأْخبِْر إِْن َكاَن سبح هللا تأن جميع الخالئق ولا أظ لح

ْت  ِعْنَدَك َفْهمٌ. َمْن َوَضَع قِيَاَسهَا؟ أَلنهَك َتْعَلمُ! َأْو َمْن َمده َعَلْيهَا ِمْطَماراً؟ َعَلى َأيِّ َشْيء  َقره

ِ َمعاً َوَهتََف َجِميُع بَنِي َقَواِعُدَها َأْو مَْن َوَضَع َحَجَر زَ  بْح اوِيَتِهَا ِعْنَدَما َتَرنهَمْت َكَواكُِب الصُّ

بدأت النجوم أغانيها وولم تتوقف. صاح المالئكة بالفرح في  (7-4: 38هللاِ؟ " )أيوب 

 .لتسبح وتستمر في التسبيح والشكرخلق الكون )العالم(. وأمر هللا كل الخلق 

ُلويَا. َسبُِّحوا  به ِمَن السهَماَواتِ. َسبُِّحوهُ فِي اأَلَعالِي. َسبُِّحوهُ يَا َجِميَع َماَلئَِكتِهِ. َهلِّ الره

ز َسبُِّحوهُ يَا ُكله ُجُنوِدهِ. َسبِِّحيهِ يَا َأيهتُهَا الشهْمُس َواْلَقَمُر. َسبِِّحيهِ يَا َجِميَع َكَواكِبِ النُّورِ )م

ْلُ. َسبِِّحي الرهبه ِمَن األَ  (1-3: 148 َه ْرضِ يَا َأيهتُهَا التهَنانِيُن َوُكله اللَُّج.ِ. النهاُر َواْلبََرُد ال

ِمُر َوُكلُّ اأَلْرزِ  َْ َجُر اْلمُ ُ اْلِجبَالُ َوُكلُّ اآلَكاِم الشه انِعَُة َكلَِمتَه يُح اْلعَاِصَفُة الصه بَاُب الرِّ  َوالضه

بهابَا يُوُر َذَواُت اأَلْجنَِحةِ ) عدداْلُوُحوُش َوُكلُّ اْلبَهَائِِم الده  (9 -7ُت َوالطُّ

َؤَساُء َوُكلُّ ُقَضاةِ اأَلْرضِ طاأَلْحَداُث َواْلعََذاَرى َأيْضاً  عُوبِ الرُّ مُُلوُك اأَلْرضِ َوُكلُّ الشُّ

..........  ) عدد بِّ يُوُخ َمَع اْلفِْتيَاِن لِيَُسبُِّحوا اْسَم الره  (13 -11الشُّ



خالئقه بأن يسبحوه ويشكروه ويحمدوه ومع ذلك كم عدد رجال  أمر هللا جميع وكل

الدين ومعلمين كليات الالهوت والمسيحيين والخدام والشمامسة وأعضاء الكنيسة  الذين 

ن مون اآلخريعلا تعرفهم يتمموا واجبهم اليومي في الشكر والحمد والتسبيح للرب والذين ي  

نسان بمجرد أن يأتي إلى هذا العالم،هو ول لإللتزام األعلى أن يحذوا حذوهم في ذلك؟ اإل

طالقاا. تخرج كل الخطايا من القلب إلرب ولم يتحرر من هذه الدعوة لح يحمد وشكر وتسب

 الشرورببراعة مصدر كل  . نعم تتبع الرسول بولسسبحاو م   الغير شاكر او حامد

حمد الشكر وال ضمحالل روحي ووجد سببه إهمالإنحراف وكل إوكل  والخطايا

أن كل ويقول لغير المتجددين: ول صحاح األذ يعلن في رسالة رومية األإوالتسبيح.. 

أي قلب مشكلتك مشكلة علي حدي للقلب البشري لديها بداية في إهمال الشكر والحمد 

ُدوهُ َأْو : "الرسول بولس لهمهي مشكلة قلبك.. يقول  يَْشُكُروهُ أَلنههُْم َلمها َعَرُفوا هللاَ َلْم يَُمجِّ

عدم الشكر ليك  ثمار حياة إ) 2: 1َكإَِله  بَْل َحِمُقوا فِي َأْفَكارِهِْم َوَأْظَلَم َقْلبُهُمُ اْلَغبِيُّ" )رو. 

تحول   :3لقلب افساد   :2فساد الذهن ) العقل(   :1و الحمد وعدم التسبيح والثناء: أ

 (22:1حمق  جاهل  )روميةأنسان الي اإل

مثل الشذوذ الجنسي والزنا  والخطايا في النهاية إلى أحط الذنوبحظ أن هذا يؤدي ل

و كيميائي، أ جتماعيإليست نتيجة خلل وراثي أو (. المثلية الجنسية 32-26: 1)رومية 

! هذا هو موضوع رومية  نسان  أن يحمد ويشكر ويسبح هللا كثيراا ولكن هو نتيجة رفض اإل

ت نتيجة الضغوط من العالم الفاسد الغير بالمثل كذلك ليس صحاح واحد. خطية الزناأ

هذا هو  الشكر والحمد.أخالقي، ولكن قبل كل شيء هي ثمرة ونتيجة لحياة غاب فيها 

خطية الحسد والخداع ) الغش( والتمرد والقتل وكل  ول وهكذا أيضاا صحاح األرومية األ

د والتسبيح يجلب ! يمكنك أن تتخيل حينئذ كما أن غياب الشكر والحم1إثم. هذا هو رومية 

دا عن المشاكل؟ هذا لك المشاكل والمتاعب كذلك فوجود الشكر والحمد والتسبيح يبقيك بعي

به َعَلى  يمكنك سماع أعماق صرخة هللا هل ول. صحاح األهو رومية األ "َفْليَْحَمُدوا الره

ن ترى أن هللا أ يمكنكهل  (؟31، 21، 15، 8: 107" )مز هِ َوَعَجائِبِهِ لِبَنِي آَدمَ َرْحَمتِ 

أكثر بكثير في ر التسبيح والحمد والثناء ما هو وهو يعطينا مزامي كان لديه وفي ذهنه

أن الرسول بولس لم يكن ح كل يوم أحد؟ هل يمكنك أن تفهم جعلها قراءة طقسية صبا

، أَلنه هَ يتحدث فقط عندما قال  . ......اْشُكُروا فِي ُكلِّ َشْيء  ِذهِ هَِي َمِشيئَُة "اِْفَرُحوا ُكله ِحين 

 (18-16: 5تس 1" )ِسيحِ يَُسوَع ِمْن ِجهَتُِكمْ هللاِ فِي اْلمَ 

 

 يجب أن يكون مديحنا وشكرنا وحمدنا  مسموعاً 

مسموعاا لألذن الثناء والشكر والحمد والتسبيح  يكون هذا أن ولا أ مسموع يعني

أيضاا  ولهذا  السبب يحرضنا  البشرية ومسموعاا للمالئكه وي سمع من الشيطان وكل جنوده 

مسموع ، كما نجد في سفر  الشكر والحمد والتسبيح بصوت عال   الكتاب المقدس علي

بِّ يَا ُكلَّ األَْرِض.  : 98" )مز  اْهتُِفوا َوَرنِّمُوا َوَغنُّواالمزامير ما يؤكد ذلك : "اِْهتِفِي لِلرَّ

مسموع عند ولدة الرب  بصوت عال   لتسبيحفي األناجيل المالئكة تقدم  الثناء وانري  (4

بحسب الجسد. بينما مر الرب يسوع  بأورشليم ... كان كل جمهور التالميذ يفرحون وبدأو 



يوبخ  وا من الرب أن(. بعض من الفريسيين طلب37:19هللا بصوت عظيم ... )لوقا وايحمد

َسَكَت َهُؤاَلِء َفاْلِحَجاَرُة  َأُقولُ َلُكْم: إِنههُ إِنْ "»تالميذه لكن الرب  يسوع قال لهم: ... 

 (40:19َتْصُرُخ!" )لوقا 

سمعه. عاش فيه  المسموع الذي سمه صوت التسبيح العال  إوع تبارك يسأحب الرب 

مسموع  رض. التسبيح بصوت عال  شتاق للتسبيح علي األإ)يتجسد( وقبل أن يصير جسداا 

ه. وعدم التسبيح يجعله يشعر هو مكان سكناه!  جعله تسبيح الجموع أن يشعر أنه في منزل

ن التسبيح والحمد والشكر.  وكذلك كل من لديهم وسييبالغربة عن المنزل. لم يحب الفر

 ل يحبون ذلك. واروح الفريسيين ل يزال

! عندما قال لوقا في وقت مبكر بشكر وحمد وتسبيح بصوت عال   لدت الكنيسة الوليو  

( 47:2الشعب ... )أعمالهلل، ولهم نعمة لدى جميع المسيحيين األوائل كانوا مسبحين أن 

 مسموع. اك شخص ما سمعهم يسبحون بصوت عال  ن هنقال ذلك أل

دوي في كل مسموع ي   التسبيح والحمد والشكر بصوت عال   سمع يوحنا الحبيب صوت

رتفع صوت التسبيح الذي كان إرب يوحنا من العرش كلما تقإ.  صديقي  كلما الرؤيا 

في العرش وحوله... ية لحبيب. سمع يوحنا هناك أربعة مخلوقات حيوانا ايسمعه يوحن

قائلين مستحق شيخ  24 يضاا الـ أ ( سمع 8: 4: قدوس قدوس قدوس ... )رؤ ينقائل

يضاا أسمع يوحنا  (11:4والقدرة ... )رؤأن تأخذ المجد والكرامة  يها الربأأنت....  

: "َقائِلِيَن صوت مالئكة كثيرين :  مُْسَتِحقٌّ هَُو اْلَحَملُ اْلَمْذبُوُح َأْن يَْأُخَذ »بَِصْوت  َعِظيم 

َة َواْلَكَراَمَة َواْلَمْجَد َواْلبََرَكةَ  َوُكلُّ َخلِيَقة  ِممها فِي السهَماِء «. اْلُقْدَرَة َواْلِغَنى َواْلِحْكَمَة َواْلُقوه

لِْلَجالِسِ َعَلى »بَْحرِ، ُكلُّ َما فِيهَا، َسِمْعتُهَا َقائَِلًة: َوَعَلى اأَلْرضِ َوَتْحَت اأَلْرضِ، َوَما َعَلى الْ 

ْلَطاُن إَِلى َأبَِد اآلبِِدينَ   (13-12: 5")رؤ «  اْلعَْرشِ َولِْلَحَمِل اْلبََرَكُة َواْلَكَراَمُة َواْلَمْجُد َوالسُّ

 

 عيننا التسبيح والحمد ويساعدنا؟كيف يٌ 

وقبل كل شيء  والشكر والحمد و كيف يعيننا. أولا ساعدنا التسبيح ليكم هنا كيف ي  إ

فالحمد والتسبيح والشكر يجعلنا نشعر أننا على نحو أفضل. صحيح، نحن ل نسلك 

بالشعور، ولكن هذا يعطينا بالتأكيد رفعة لنشعر أننا بحالة جيدة وخاصة عندما يأتي هذا 

ى ذلك القلق والخوف من علالشعور من طاعة هللا. يطرد الشكر والحمد والتسبيح عالوة 

يجلب الفرح وينتهي كل نسان بعيداا. يرفض الحمد والشكر والتسبيح الحزن وحياة اإل

يضاعف  الجسدي ويغذي اإلنسان الروحي.  نسانالحمد والشكر والتسبيح اإلوع ي جَ جنون. 

ي روح اإلدانة. إنه يبنيعدم العناد والحمد والشكر مع التسبيح الرحمة والخضوع ويخنق و

رد ويحمي رؤيتنا. الحمد ستالخير ويهدم ويمزق الشر. التسبيح والشكر والحمد ينقي وي

زيل علن الصليب وي  رشد الشكر والتسبيح وي  ي  والشكر يجعلنا نلبس سالح هللا ويلمعه فوقنا. 

ر يحطم ويدم المحتاجين والغير مقدسين. هة  الخطاة الهالكينجزيد تثقلنا من خبث. أنه ي  ال

ن نومن ونصدق في أعيننا علي عتمادنا في الجسد وي  إالحمد والتسبيح ثقتنا والشكر و

لتميع أم محاوله ترقيع وتحسين الحمد والشكر والتسبيح من التلوث وايحفظنا  مواعيد هللا.

قوي الشكر والحمد ي  عالنات هللا. إإساءة تفسير آيات و مور ويمنعنا من تعديل أواأل



ساعدنا في فهم المكتوب من كلمة هللا )الكتاب المقدس(. رجائنا وي  لمع فطنتنا وي   والتسبيح 

نكسار والخضوع والمسكنة في الروح ووداعة القلب. قودنا الحمد والشكر والتسبيح  لإلي

نتصر وهو لبن وهو يبني دفاع ضد المغريات. التسبيح والشكر والحمد هو نسمة الكائن الم  

 ه ليت كل نسمة فلتسبح الرب!آا بعد. ديث ليحصل علي الدسم فيمللمتجدد الح

 

 ؟لماذا التسبيح بغيض لدي بعض الناس

ختبار إختبر إي كل من رأَ  ألن كل الجحيم  ضده. هلل بغيض التسبيح والحمد والشكر

رواح الشريرة. توجد الشياطين ألرض مغطاة بماليين الشياطين واألالخروج من الجسد ا

البلبلة  السيارات والمنازل والكنائس. يتجمعون لخلقرواح الشريرة في كل مكان: في واأل

ت غذى الشياطين  يمان والغيرة في أي مكان يتجمع فيه البشر.نقسام وعدم اإلالفهم واإلوسوء

ن في كل مكان ل ونهم موجودإرع الشر والخبث في قلوب البشر . الكذب والنميمة وتز

 الحمد والشكر والتسبيح. فيهيسمع 

رئيس المالئكة ومن ما ن الشيطان كان يوماا أالمعلمين فيها كلمة هللا و يعلن لنا دارسي 

، لكنه أصبح غيورأ وأراد كل عن قيادة التسبيح والشكر للرب ينأبرز المالئكة المسئول

تباعه من السماء ومن حضرة هللا وهو ألنفسه. ونتيجة لذلك تم طرحه هو والثناء  والتسبيح 

رض. كره الشيطان التسبيح والشكر والحمد هلل في السماء ويكره هنا علي األ يحاربنا نحن

هم للحفاظ على مكانياتهم وقوتهم وسلطتإجناده( كل أكذلك اآلن. سيمارس هو وشياطينه )

و نسبح الرب. ل تطيق الشياطين التسبيح ول أاهنا مغلقة عندما نحاول أن نشكر أفو

نه بليس، ألإل يخاف  والشكر والحمد.ب عند سماع صوت التسبيح تتحملها. ستفر وتهر 

نه ل يعلم متي ستسبح و تشكر في قلبك ألأم كما الرب، عندما تسبح في قلبك ليس كلي العل

فسيسمع الشياطين وينسحبون ما تسبح وتشكر الرب بصوت مسموع ولكن عند في داخلك، 

ضرعاتك إلى ختراقها ت صعد وترفع من خاللها تإتراجعون حينئذ تبني سكة ل يمكن وي

الشكر والتسبيح للرب وذلك بسبب كثرة الشياطين في  أش هللا. لذلك قد تحتاج لجهد لتبدعر

كل مكان والذين يقفون ضد تسبيحنا وشكرنا وحمدنا للرب بصوت مسموع ولكن يا للفرح 

لمجد يستحق عندما ننتصر ... نعم يا صديقي العزيز يطلب الرب منا التسبيح لنه له كل ا

جد التسبيح والشكر والحمد.أوالمديح حيث  الثناء  نه يسكن حيثما و 
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