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نَّه يُوَجُد إهِلٌ َواِحدٌ "
َ
 أل

َ اهللِ وَانلَّاِس:  َووَِسيٌط وَاِحٌد بَْين
نَساُن يَُسوُع النَمِسيحُ   (5: 2تيموثاوس  1" )اإِلن

ِت اهللِ "  (21: 10" )عربانيْي ََكِهن َعِظيٌم لََعَ َبين

هل ىلع املؤمنني اغبلاً أن يتصّوروا خدمة يسوع احلايلة من خالل الهوته، وهذا أمر مفهوم نظراً حلقيقةة ااهةه يس
َماَواِت املمّجدة، بعد أن " يِع السَّ يًْضا فَْوَق ََجِ

َ
غري أنه صحيح بنفس ادلرجة أيضاً أن هنالة   ،(10: 4" )أفسس َصِعَد أ

 عميقة يف عبادتنا كما سرنى. تطبيقاتقة هلا جالساً عن يمني اهلل، ويه اقي إنسانا  

ويعود جزء من اهناقض الظاهري الحتاد الطبيعتني )أي انةدما  الالهةوت غةري املنقةونل واتاسةوت ال مةل يف 
ياً ومعطياً للعبادة يف نفس الوقة.. فةت تنةاال العظةيب، و فضةل ا طةة املسيح( إىل أننا جند يف أقنوم وااد متلق  

األال بني أعضاء ثالوث اهلل الوااد، سلّب االبن )باإلضافة إىل روح القدس( لآلب عن طيب خاطر  املوضوعة منذ
يها. وحنن يف واقع األمر جند يسوع طوال خدمته األرضةية احلق يف أن يكون نقطة الرتكزي الرئيسية للعبادة ومتلق  



وهو بتل  الطريقة أتّب الرشيعة وأظهر تا نموذجةاً  يف العبادة والصالة.   1يف تواُصل دائب مع اآلب )اذلي داعه أباه(
 لعالقة برشية غري مشّوهة أو ملّطخة مع اهلل ا الق.  

غري أننا نميل يف الغالب بشلك غري واٍع إىل وضع يسوع املسيح يف فئة واادة، فرنّكز إّما ىلع الهوته وإّما ىلع 
عقوتا املحدودة هذا االحتاد ال مل بني اهلل واإلنسان.   ور ما يعود هذا بشلك اعم إىل صعو ة استيعاب —ناسوته 

ومن هنا، فنحن نركز يف ميالده وخدمته األرضية اعدة ىلع ناسوته أو برشيته )مع كون هذا اتاسوت اكماًل(، ىلع 
إجراء الرغب من أننا جند هنا وهناك بطبيعة احلال تلميحات وإشارات وتوكيدات لِعلمه اليلك اإلليه وقدرته ىلع 

املعجزات. ويف قيامته وصعوده، وجلوسه احلايل عن يمني اآلب يف السماء، وُاكمه املنترص القادم، نرى تعابري 
: 8عميقة عن الهوته وجمده.  ومن املؤكد أننا اغبلاً ما جند إشارات إىل أن املخلص يتشّفع فينا أمام اآلب )رومية 

ّورنا يف الغالب هو أن خملّصاً إهلياً صار بنعمة اهلل شفيعاً تا (؛ لكن أليس صحيحاً أن تص25: 7؛ عربانيني 34
أمام العرش؟ وهذا لكه صحيح، لكنه أمر صحيح أيضاً أن شفاعته من أجلنا ليس. شفاعة شفقة إهلية جتاه 

ٍء ِمثْلُنَا، ِباَل َخِطيَّةٍ لشخص " وجداين احتادخملوقات برشية، لكنها شفاعة  دلينا  .(15: 4)عربانيني  "جُمَرٌَّب يِف ُُك  ََشْ
 ،(14، 12: 10؛ 27: 7رئيس كهنة لب يقّدم نفسه ذبيحة مرة واادة ااسمة نهائية من أجل فدائنا فحسب )عربانيني 

" وال يقول "اكن تا رئيس َتَا َرئِيُس َكَهنَةٍ ة ك هن أىلع )إذ يقول اتص "لكنه يستمر أيضاً يف خدمته اهوسطيَّ 
، 17، 7: 7؛ 20: 6؛ 6: 5؛ انظر 24: 7عربانيني ]" َلُ َكَهنُوٌت اَل يَُزوُل [، وهو "21: 10؛ 1: 8؛ 16، 14: 4كهنة" ]عربانيني 

25 ،28]  .) 

 هةاويرى توماس تورانس أن الكنيسة األوىل بدأت، كرد فعةل لآلريوسةية )الةك أّتةدت ىلع ناسةوت املسةيح لكن
ويعزو تورانس إىل هذا املةن  عنةد  2جاهل عملياً، ناسوته.أو تت /أنكرت الهوته( تؤّكد الهوت املسيح وتقلل من

اذلي اكن بمعىن مةا  – فريضة االفخاريستيَّاآباء الكنيسة ويف العصور الوسيطة ظهور ُك من الرتكزي املبالغ فيه ىلع 
 وظهةور الصةالة ملةريب والقّديسةني )اية  إنةه يف –إجياد بديل يف تركزي اتاس وعبادتهب للمسةيح الةن نفسةه 

                                                
د مستمر مع إخوته )انظر عربانيني   1 : 20يقول يف يوانا  .(11: 2اكن بمقدور املسيح اىت بعد قيامته أن يتلكب ىلع هذا اتحو يف تواُّ

بِيُكْب َوإِليِه َوإِلِهُكبْ : "17
َ
ِِب َوأ

َ
ْصَعُد إىَِل أ

َ
   ."أ

ط املسيح. وهو مفهوم صارت الكنيسة اساسة ضّده حبي  صار مال. األر" 2 يوسية إىل إقحام تفسري خاطئ هرطويف ىلع مفهوم توسُّ
طه البرشيني إىل خلفية العبادة أترث فأترث"   .هنال  رد فعل واسع ضّده. واكن. نتيجة ذل  هو أنه تّب دفع الكهنوت للمسيح وتوسُّ

Thomas F. Torrance, Theology in Reconciliation (Grand Rapid: Wm. B. Eerdmans Publ. Co., 1975), pp. 198-99. 

 وهو يستيق بعض أف ره من 
Joseph Jungmann, The Place of Christ in Liturgical Prayer. 



بةدور الوسةيط  وناإلنكار العميل لوسيط برشي فعاًل يف املسيح، اضطر املسيحيون إىل ابلح  عن آخةرين يقومة
   3واملسيح! وتطّور أيضاً كهنوت برشي اكمل يقود العبادة يلحل حمل املسيح يف ذل  ادلور(. تعبدبني امل

ي يلعبه هذا اتاسوت يف عبادتنا. فنحن نرفع وما اتا ال نعطي إاّل اهتماماً قلياًل تاسوت املسيح وادلور اذل
تسبيحنا إىل اآلب واالبن والروح القدس، كما ينبيغ تا فعاًل. فرتانيمنا وابتهاالت عبادتنا تُرفع بشلك رئييس إىل 
اآلب واالبن كما يتوقع الروح القدس، وهو يمّكننا من عمل ذل  يف دوره اذلي خيت بموجبه نفسه. لكن هل 

أن يسوع املسيح يف ااهه املمجدة مستمر يف كونه اإلنسان ال مل، وهو بهذا جيّسد ُك ما ُخلق  نفهب اقاً 
و ما  ،(12: 1من الواضح أن اهلل خلق اإلنسان بشلك رئييس يلكون اعبداً ل )رومية  هاإلنسان ليك يكونه؟ و ما أن

ون واضحاً أن اهلل جيد يف يسوع املسيح (، فإنه ينبيغ أن يك23: 4بني البرش )يوانا  متعبدينأن اآلب يطلب 
احلقييق أيضاً. فهو اإلنسان الوايد اذلي يستطيع أن يقرتب إىل اهلل باستحقاقه  املتعبدبصفته اإلنسان ال مل 

 (، ويقّدم تسبيحاً جديراً باهلل.2-1: 15الشخيص، بقلب وضمري نقيني تماماً )مزمور 

طياً جوهرياً يف اجتمةااعت عبادتنةا، دوراً نشةطاً، ال جمةرد دور ال ندرك يف الغالب أن يسوع املسيح يلعب  دوراً توسُّ
فإننا ندرك جيداً أن املسيح من خةالل الةروح القةدس  4أو متلّقيها. فكما الاظ جيمس تورانس، ةموضوع العباد

لةيه. فلالبةن دور يتوسط إعالن احلق اإلليه تا من خالل قراءة اللكمة والوعظ وأش ل املناداة األخرى بةاحلق اإل
طي يف توصيل احلق من اآلب. لكن جيمس تورانس يوضح أيضاً كب حنن مهملون للجزء اآلخر من املعادلةة  توسُّ
طية يف العبادة، أال ويه أن املسيح، بصفته اإلنسان، والعابد ال مةل، هةو قنةاة أو جتسةيد عبادتنةا اسةتجابًة  اهوسُّ

وتواُصةل وككةة أسةاس  تمجيةدلة، وتقديمةه ادلائةب تفسةه لةآلب يف للحق اإلليه. فتصبح عبادة املسيح ال م
(. و نفس الطريقة، فإن قةرابني عبادتنةا 6: 1" )أفسس يِف الَْمْحبُوِب فنحن مقبولون " 5تعابرينا يف التسبيح والعبادة.

 6تُقبل يف القر ان ال مل للمحبوب.

                                                
3 Torrance, Theology in Reconciliation, pp. 142, 202-204. 
4 James A. Torrance, Worship, Community and the Triune God of Grace (Downers Grove IL: InterVarsity Press, 

1996), pp. 88-89. 
 .  67-43، 21-20، 17، 15الصفحات  ،املرجع السابق 5
افِنَا َوَرئِيَس َكَهنَتِهِ ىلع أنه "1: 3قد تشري تسمية يسوع يف عربانيني  6 طية ذات االرَُسوَل اْعرِتَ جتاهني: من اهلل " إىل خدمة املسيح اهوسُّ

 لإلنسان، ومن اإلنسان هلل، ىلع اهوايل.
Torrance, Theology in Reconciliation, p. 210. 

 صورة أوضح  دمة املسيح اهوسطية اثلنائية يف العبادة:  12: 2وتعطينا عربانيني 
ُ بِاْسِمَ  إِْخَوِت "  َخرب 

ُ
 ]اهلل إىل اإلنسان[ أ



لك يقّدمها املسيح. "يف الةروح القةدس تشةرتك صةالتنا حيّرك ويفّعل الروح القدس مشاركتنا يف العبادة ال ملة ا
ةد" يمّكننةا الةروح القةدس مةن ادلخةول إىل قةدس  7.وعبادتنا بطرق تتجاوا فهمنا يف صالة وعبادة املسيح املمجَّ

  8.املسيح، ويوصلنا باملسيح وهو يسكن يف ارضةة اهلل املبةاكة يف ككةة متواصةلة" جسداألقداس عرب اجاب 
د فينا وينبع مةن س أيضاً، فإن "اضور رواه فينا يعين أن صدى صالة املسيح وعبادته لآلب يرتدَّ والعكس بالعك

   9.اياتنا إىل اآلب كصالة وعبادة خاصتني منّا"

ويف ضوء هذه احلقائق، فإن من ا طأ اجلسيب أن نتبع األسلوب االنتعاَش يف اجتماع العبادة اي  تُعترب العظة 
نة لالجتماع إاّل قنوات أو وسائل السبب أو املرّبر الو ايد للك االجتماع، بينما ال تشلّك األجزاء األخرى املكو 

ويف واقع األمر، فإن املناداة العلنية ببشارة  10للتحضري للحدث الرئييس، وهو ادث عظة املناداة ببشارة ا النل.
هذا، كما يوضح واي.، ليس عذراً الختفاء اإلجنيل وتفسري لكمة اهلل جزء ال يتجزأ من العبادة اجلماعية )مع أن 

والوعظ سياق رئييس يتوسط )يوصل( فيه  11القراءة من الكتاب املقدس يف معظب االجتمااعت احلرة للكنائس.

                                                                                                                                                       

َسب ُحَ   َويِف وََسِط الَْكِنيَسةِ  
ُ
 ]اإلنسان إىل اهلل[ "أ

7 Torrance, Theology in Reconciliation, p. 184.   
 .140الصفحة  ،املرجع السابق 8
 .  209الصفحة  ،املرجع السابق 9
اسع برا هذا امليل يف واقع األمر من مصدرين ىلع األقل. تطّور أادهما، كما يوضح واي.، من االنتعاش اذلي ادث يف القرن اه  10

عرش يف الواليات املتحدة، من الصيغة الك استُخدم. بنجاح يف اجتمااعت املخيمات واهجمعات الكرااية األخرى، اي  اكن 
بالفعل نقطة اجلذب الرئيسية، واكن ُك ما جيري قبل ذل  مقصوداً بويع أن يكون بغرض "حتمية" اجلمهور. وقد انتقل هذا  باملتلك

كما هو تقريباً إىل اجتمااعت العبادة إىل ما يسّميه واي. اهقليد  اٍع يف أماكن خمتلفة، كما يبدو(اتهج )بشلك واٍع وغري و
 "احلدودي" للربوتستانتية األمريكية، اي  ما اال ايّاً ونشطاً يف كنائس كثرية!

(James F. White, "The Missing Jewel of the Evangelical Church" in Christian Worship in Northern America, A 

Retrospective: 1955-95 [Collegeville MN: The Liturgical Process, 1997], pp. 103-8).  

أّما امليل اآلخر فيأيت من اجتاه خمتلف تماماً، أال وهو اهقليد الُمصلَح اذلي أتسب كح األسفار املقدسة توكيداً وكرامة جديرين، 
، اي  اكن. تسّّم أموراً تمهيدية( وفرتات ما يصاد "إهمال بقية خدمة العبادة )أاياناً بشلك انتقا لكن هذا اكن يتب أاياناً إىل

 .بعد القراءة"
(Steven Faris, "Reformed Identity and Reformed Worship," Reformed World 43: 1 &2 [Mar & June 1993], p. 71). 

العبادة، ولوال أن اكلفن رّسخ مسألة ترنيب املزامري، لر ما لب تكن دلى الكنائس ويوضح هيجمان أن اوينجيل منع ُك موسيىق يف 
الُمصلحة موسيىق اىت اآلن! ويقّدم هيجمان تفسرياً معقواًل الستخدامه: "ما هو امل ن املالئب للموسيىق يف خدمة عبادة كنيسة 

   .وب مع لكمة اهلل"ُمصلََحة؟ تهدف هذه املوسيىق إىل إتااة فرصة مناسبة للرعية للتجا
(Howard Hageman, "Can Church Music Be Reformed?" The Reformed Review 14: 2 [Dec. 1960] pp. 19-20, 23-24). 
11 The Missing Jewel," pp.  108-9, John D.  Witvliet, "At Play in the House of the Lord, "Books and Culture Nov/Dec 

1998, p. 25.  



اجلماعية أو قلّلنا منها )يف الرتنيب  االستجابةاملسيح اق اآلب املعلن إىل اإلنسان. لكن إذا أهملنا أهمية 
لهب املمنت والصالة والقراءة واه أمل، إلخ(، فإننا ال نسلب شعب اهلل وسيلة رضورية ومالئمة ليك يعيدوا هلل تأمُّ

ملجده اذلي استوعبوه يف لكمته فحسب، لكننا يف واقع األمر خناطر أيضاً باهدخل يف جانب جوهري من جوانب 
طي ليسوع املسيح! وليس معىن هذا أنه بمقدورنا أن نعوق بأية طر يقة تواُصل االبن ال مل مع العمل اهوسُّ

اآلب، لكن يمكننا أن نقف يف طريق اهعبري ال مل من ذل  اهواُصل يف العبادة اجلماعية. واحلقيقة الرائعة يه 
أنه اني يوّاد شعب اهلل قلو هب وأصواتهب يف هتافات تسبيح وشكر مشرتكة، فإنهب يعرّبون فعاًل عن برشيتهب 

هه ادلائب حنو  –يًّة ونقاًء املفدية بمعناها األترث أصل فعندئذ نصبح أقرب َشء إىل َشبه املسيح وحنن حنايك توجُّ
ترتدي بّره )ىلع الرغب من أنها قد تكون معيبة  يف املسيحاآلب. لكن ما هو أترث من ذل  هو أن عبادتنا 

 (.1: 12وناقصة يف طبيعتها( فتصبح بهذا ذبيحة مقبولة للرب إهلنا )رومية 

: 4؛ يوانةا 1: 12يف العهد اجلديد هو ىلع العبادة الالمركزية الك تتخلل احليةاة )روميةة  اهأتيدتذكر أن ينبيغ أن ن
اكن )ومةا  د(، ويه تعكس واقع مسرية املسيح األرضية ووجوده السةماوي املسةتمر. فقة31: 10كورنثوس  1؛ 21-24

 )وهو يفعل( ُك َشء ملجد اهلل.   (.  وقد فعل23: 4يزال( العابد احلقييق اذلي طلبه اآلب )يوانا 

وهكذا يقف املسيح، قائد عبادتنا )كما يشري إيله جيمس تورانس(، أمامنا وحنن نرفع تسبيحنا إىل اآلب. ويسةمح 
تا يف واقع األمر من خالل الروح القدس أن نشارك يف تواصل املسيح املستمر مع اآلب وهذا صحيح لةيس فقةط 

(. وألنةه 25: 7ملة فداءنا بدمه، بل أيضاً ألنه يح يشفع فينا يف ُك اني )عربانيةني ألن يسوع اشرتى بذبيحته ال 
اإلاالةة أو "االسةتحالة  بصفته اإلنسان ال مل، يمثّلنةا يف عبةادة مسةتمرة أمةام عةرش اهلل. وحيةدث نةوع مةن

ال ملة لةآلب.   هيحة تسبيحالربوتستانتية" عندما يأخذ املسيح اهعابري الضعيفة لعبادتنا وحيّوهلا ويضعها ضمن ذب
فاملسيح هو العابد ال مل، وفيه حنصد فوائد و راكت االنضمام إيله يف عبادة اكملة، ألننا نكةون البسةني املسةيح 

 ويف عبادته ال ملة. 

                                                                                                                                                       

 حتل العظة بأي شلك من األش ل حمل قراءة لكمة اهلل من أجل ذاتها. وإنها ملفارقة مدهشة نراها اني تنتقل من قداس يوم أاد ال
لكنيسة اكثويلكية غر ية مع ثالثة دروس اكملة من لكمة اهلل باإلضافة إىل مزمور ما يسّمَّ اجتماع ا دمة "اإلجنييل" اذلي ال 

يف معظب ‘ عندما يكون هذا األمر مالئماً ’حمدودة كجزء من نص عظة. وهذا االستخدام للكمة اهلل  يتضّمن إاّل قراء آيات
  .االجتمااعت اإلجنيلية ال خيتلف كثرياً عن االستخدام املشابه للكمة اهلل يف كثري من الكنائس الربوتستانتية املتحررة"

(James F.  White, "The Missing Jewel," p.  108). 

 



يضيف هذا معىن جديداً لفكرة "الصالة باسب املسيح" أو "الصالة من خةالل املسةيح"، عنةدما نفهةب أن عبادتنةا 
م ُك عبادتنةا  –جُتعل جزءاً من صالته وعبادته. والصالة باسمه يه جمرد إقرار هلةذه احلقيقةة  وصالتنا أنةه "مقةد 

عبادتنا هلل من خالل يسوع نفسه بصفته اعبداً هلل، واعبداً م ننا. وما لب نبِق هةذا األمةر مركزيةاً يف  تبو "ت 12هلل".
ة الك نقول من خالهلا "بيسةوع املسةيح ر نةا" أو اةىت لغتنا الطقسي طأهميته، فإنه يمكن بكل سهولة أن تنح

ةط الفعةيل  هة مةن اذلات دون اهوسُّ "بيسوع املسيح وسيطنا ورئيس كهنتنا" إىل جمرد صيغة نر ط بها عبادتنا املوجَّ
  13للمسيح يف ناسوته ابلدييل.

ول "أبانا"، ويه الةك صةالّها بصةفته "ويف ضوء هذه احلقائق يمكننا أن نفهب بالفعل الصالة الّر انية الك تبدأ بالق
   14وااداً منّا والك يضعها اآلن يف أفواهنا ليك نصيّل معه إىل أبيه وأبينا وإهله وإهلنا."

العبةادة معةه أن نقةّدم  عةينت"وهلذا فإن عبادتنا هلل فعاًل تعين أن نصيّل مع املسيح اذلي يصيّل معنا ومن أجلنةا، و
   15مها بداًل منّا ومن أجلنا، والك نشارك فيها باستمرار مع املسيح يف الروح الوااد."عبادته، عبادة اياته الك قدّ 

 :للعبادة تطبيقات

هائلة ىلع األقل يمكن استخالصها من هةذا املنظةور "اجلديةد" اةول مةا حيةدث فعةاًل يف  تطبيقاتتوجد ثالث 
 اجتمااعت عبادتنا.  

نبخس أو نهمل أو نقلل من أهمية تل  األجزاء من العبادة الك يقةوم األول: ال يسعنا أن  اهطبيقسبق أن ناقشنا 
ط استجاباتنا  لآلب وجيعلها جزءاً من استجابته. وهذا جةزء جةوهري مةن عمةل  اهعبديَّةفيها يسوع بالفعل بتوسُّ

طي املستمر. ويتمّجد اآلب باهواُصل الن البنه معه يف تعبريه عن تسةبيح املةؤمنني  بةنفس ادلرجةة املسيح اهوسُّ
طه )توصيله( حلق اآلب إىل اإلنسةان. فليسة. املسةألة أبةداً مسةألة رفةع دور  الك يتمجد بها بعمل االبن يف توسُّ

ستجابة اإلنسان سليمة ومقّدسة ومقبولة.  "يتوسط يسوع لكمة ااإلنسان ىلع دور اهلل، ألنه يف املسيح واده تصبح 
لكةن ُك  16.ب اإلنسان باملحبةة هلل"لإلنسان وجتاوُ  ال تقاسحمبة اهلل الك  اهلل لإلنسان ولكمة اإلنسان هلل، ويقّدم

                                                
 . 2: 8كذا يرتجب اللكمة ايلونانية الواردة يف عربانيني ه 12

James Torrance, Worship, Community and the Triune God of Grace, pp. 16, 63.   
13 Torrance, Theology in Reconciliation, p. 184.  
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وعربهةا  األشةياءهذا ينبع بطبيعة احلال من اآلب، ويتوسط املسيح ُك هذا بشلك اكمل، وهكذا يتمّجةد اهلل يف ُك 
 لكها.  

ء يف نوعية تقديمنا للعبةادة أو ال يوجد أي َش 17اثلاين فهو أنه ليس رضورياً أن تكون عبادتنا اكملة. اهطبيقأّما 
ها مما جيعلها أترث قبواًل دلى اهلل. و طبيعة احلال فإن ملوقف املرء القليب أهمية عظيمة هلل، وال ش  أن القلب  تمزيُّ

تصبح عبادتنةا  نهاية املطافالعابد املخلص جيتهد يف أن يقّدم أفضل ما دليه كوسيلة همجيد هلإ اجلمال. لكن يف 
  ألن املسيح يرفعها لآلب كجزء من عبادته لآلب.  مقبولة هلل

وهلةذا يمكننةا أن نقةرتب إىل اهلل بثقةة  18."تتب عبادتنا هلل من خةالل يسةوع نفسةه كعابةد هلل، وكعابةد م ننةا"
(، ال بسبب االختيار الرائع للموسيىق أو ملزيج األسايلب أو نةوع األداء، وال ألننةا نةّديع أننةا 22-19: 10)عربانيني 

، اذلي يقةف مةن أجلنةا.  "ومةن خةالل يف املسييحلكةن ألننةا  –نأيت وحنن خالون من دوافع أو أف ر غري نقية 
يف  نطمةناملسيح، ومع املسيح، ويف املسيح نبتعد يف إنكار لذلات متصف باتدم عن أعمال عبادتنا وصالتنا ليك 

ديمها إىل اآلب نيابةًة عنّةا. وحنةن نةأيت إىل اهلل بأيةٍد تني قّدمهما املخلّص بالفعل ويستمر يف تقلالعبادة والصالة ال
وكمةا  19.املسيح نفسةه" غري قر ان فارغة نفتحها ليك ننال ما يضعه فيها، وهلذا نقرتب ليك نعبد اهلل دون أي قر ان

سةبق أن  هو ل " ولك ما علينا أن نعطيه هلل يف عبادتنةا هةو مةا ايقول اكتب الرتانيب ويليام: "حنن ال نعطي  إاّل م
أعطاه تا بالفعل يف نعمته؛ وقد أعطانا قبل ُك َشء وفوق ُك َشء ما هو ل بشلك واضح وجةيل، أال وهةو املسةيح 

 نفسه.

أمامه نوعية فدائنا.  والفكرة هنا يه أن نوعية عبادتنا )مهما اكن. تعين( ال ُتْطرينا أمام اهلل أترث مما ُتْطرينا 
ونشكر اهلل أننا ال نقف ىلع أساس األداء يف نااية ما أترث من نااية أخرى! لكن ما هو مقبول واكمل هو بّر 

لُوَن اآلَن بِاجْلََسِد؟املسيح وعبادة املسيح. " وِح تَُكمَّ ُتْب بِالرُّ
ْ
َبْعَدَما اْبتََدأ

َ
(. وما أسهل أن نزنلق إىل 3: 3" )غالطية أ

أن اهلل جيب أن يكون متداخاًل يف األمر إذا أردنا أن نقّدم أي َشء ىلع  وننىس 20ريويس يف العبادة،نهج آ

                                                
 . 210الصفحة ، املرجع السابق 17
اي  يكون  ،خاّصة أوئل  اذلين درسوا يف معاهد غري دينية ،ما أسهل أن يقع املوسيقيون املدرَّ ون تدريباً حمرتفاً يف هذا الفخ 18

ه هو اعدة اهلدف اتهايئ.   ق األداء أو تمزيُّ  تفوُّ
19 Torrance, Theology in Reconciliation, p. 211.  
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ق أو اهمزي كغاية يف اد  اإلطالق يمّجده. و نفس الطريقة يتوجب علينا أن حنذر من الرغبة العمياء يف اهفوُّ
   21ذاتها من أجل "اذلوق اجليد".

ق أو تمزيُّ عبادتنا حنن!  إن ما جيعل ذبائح تسبيحنا تقدما ق أو تمزّي املسيح ال تفوُّ  ت جديرة ومقبولة هو تفوُّ

اثلال  هو أنه ال يوجد أسلوب صحيح أو شلك صحيح دون غريه يف العبادة. فقد اختذ يسوع املسيح،  واهطبيق
ا ل. وقد ُُسّ بأن يدعو قائد عبادتنا، أش اًل ال ارص هلا من العبادة عرب العصور ويف َجيع أحناء العالب وجعله

ةٍ أشخاصاً من " مَّ
ُ
(، واستخدم باهايل تعابري 11: 2( إخوة ل )عربانيني 9: 5" )رؤيا ُُك  قَِبيلٍَة َولَِساٍن وََشْعٍب َوأ

طي يف جذب  تسبيحهب يف تواُصله املستمر واألبدي مع اآلب. وهكذا فإن ذل  اهواصل، ودور املسيح اهوسُّ
 إىل االنضمام إيله يف تل  العالقة مع اآلب من ثواب. العبادة أو "املبدأ اهنظييم" الصحيح، إذا املؤمنني احلقيقيني

ة الك يقّدمها املسيح صّح هذا اهعبري. "فالعبادة والصالة هما بشلك رئييس شالكن من العبادة والصالة ابلديليَّ 
يقية يه يف اقيقة األمر عبادة املسيح ويقّدمها وألن ُك عبادة اق 22.نيابة عن ُك اجلنس البرشي يف ُك العصور"

بَدِ املسيح اذلي "
َ
ْمًسا َوايْلَْوَم َوإِىَل األ

َ
 (، فإن جوهر العبادة ال يتغرّي أبداً.8: 13"، )عربانيني ُهَو ُهَو أ

م  قد تكون األش ل واملوسيىق والصلوات طويلة أو قصرية، معّقدة، تقليدية أو ممزتجة، لك. ما دام. تقدَّ
بإخالنل، فإنه يوجد جمال للحرية، )لكن بعيداً عن األش ل أو األسايلب اآلثمة الرصحية( فيما يتعلق بأية مواد 
طي. وموسيقانا وتقدماتنا األخرى، مثلها يف ذل  مثل  يمكن لقائد العبادة أن يُدخل يف عمل عبادته اهوسُّ

يك يضاعفها من أجل خدمة مقاصده. وهو األرغفة والسمكتني، عنارص أساسية يمكن أن خيتارها السيد ل
ة لآلب.  يستطيع أن حيّول ُك أنواع املواد ا ام إىل راحئة اكية ُمِِسّ

وهكذا ال جيب أن تكون الرسالة أبداً يف ثقافتنا، ويف ُك ميدان إرسايلة يف ُك اقبة امنيةة، دعةوة إىل االنضةمام 
لكةن جيةب أن  –و إىل ترنيب جمموعة حمةددة مةن الرتانةيب إىل جمموعة معينة، أو إىل ارتداء مالبس بطريقة ما، أ

                                                
21 Torrance, Worship, Community and the Triune God of Grace, p. 20.  

دة"( وهو يذكر يف مواضع أخرى أن عبادتنا يمكن أن تكون "بيالجيوسية أترث  .)وهو يشري هنا إىل مثل هذه العبادة بصفتها "موا 
  ".حنن نفعلهتها الشاملة ىلع ما بكثري من أي َشء يف روما، بتوكيدا

("Covenant or Contract? A Study of the Theological Background of Worship in Seventeenth-Century Scotland, 

"Scottish Journal of Theology 23 [1970]: 75).  
ط اجليد ذي اهلدف للعبادة. لكن من السهل جداً ال جيب أن يؤخذ هذا األمر كحجة ضد املوسيىق اجليدة يف العبادة أو اهخطي 22

أن تأخذ هذه األمور اياة خاصة بها، وهلذا جيب علينا أن نتيقظ دائماً إىل أن وسائل العبادة تبىق وسائل وليس. اغية يف اد ذاتها.  
 انظر كتاِب بعنوان 

 "Excellence of Worship: A Means Rather than an End" (www.firstevan. org/music_for_worship).  



تكون ىلع ادلوام دعوة إىل االتكال ىلع يسوع املسيح وىلع عبادة اآلب بالروح واحلق من خةالل. وهنالة  أمةور 
كثرية ذاتية )غري موضوعية( وثقافية )خاصة بثقافة أو اضارة معينة( فيما يتعلق بممارسةة العبةادة اجلماعيةة يف 

لكن دور املسيح بصفته وسيط وقائد عبادتنا ال يتغري أبداً. "عندما تتجّذر عبادتنا وصةالتنا  23رص أو م ن.أي ع
بشلك موضويع يف املسيح بهذه الطريقة، فإننا نكون أاراراً يف أن نستخدم ونكيّةف أشة اًل اعبةرة مةن اللغةة 

ب أخري اً اسب نمط الوظيفة غةري املتغةرية لعمةل املسةيح واثلقافة يف عبادتنا هلل. وتتشلك عبادتنا وصالتنا وتركَّ
طي" ةطه  24.اهوسُّ ط املسيح للحق اإلليه )أي توصيله( إىل العابدين، باإلضةافة إىل توسُّ ويتألف هذا اتمط من توسُّ

   25.الستجابتهب ل وجتاو هب مع اآلب"

ة أو مرتني فقط( هو أنه بدا أنين ب جماملة أو مديح قيل يل كقائد عبادة )ومن املؤسف أن هذا ادث مرظاكن. أع
أختت، ولب يَر اآلخرون إاّل يسوع. ال أدري إن اكن هذا صحيحاً! لكن هذا بمعىن مةا هةو الواقةع دائمةاً، فيسةوع 

يقود عبادتنا ويفرتض أن حتّول هذه احلقيقة الطريقة الك ننظر بهةا  نهاملسيح ليس اارضاً يف عبادتنا فحسب، لك
يادتنا للعبادة، وإىل إعدادنا للعبادة، وإىل تقديرنا للعبادة، فيسوع املسيح هو عبادتنا، وهو قائدنا، إىل العبادة، وإىل ق

وهو موضوعنا، وهو قّوتنا، وهو نقطة تركزينا. "ليس. العبادة والصالة طرقاً نعرّب بها عن أنفسنا، لكنها طةرق نضةع 
ه الكّفاريةة، وجنعةل مةن هةذا اهماسةنا )أو دفاعنةا( جند ملجأنةا يف ذبيحتةحنن فيها أمام اآلب ابنه املحبوب، و

بصةفتها تنطبةق ىلع  20: 2ر ما يمكننا اآلن أن نرى املزيد من أعماق عبارة بولس املألوفة يف غالطيةة " 26.الوايد"
  27ُك من اياتنا اجلديدة يف املسيح من خالل يسوع، وىلع اياتنا اجلديدة من العبادة والصالة ل." 

                                                
23 Torrance, Theology in Reconciliation, p. 213.  

تناول اكلفن نفسه هذه املسألة: "لب يشأ السيّد أن يصف باهفصيل ما يتوجب علينا أن نفعله يف أش ل العبادة ا ارجية  24
وألنه  .العصور( ..وااداً من العبادة مالئماً للك  والطقسية )ألنه سبق أن عرف أن هذا يعتمد ىلع االة ُك عرص، فلب حيسب شالكً 

لب يعل ب شيئاً حمّدداً اول هذا األمر، وألن هذه األمور ليس. رضورية للخالنل، وألنه ينبيغ من أجل بنيان الكنيسة أن تفسح 
( أن نغرّي ونبطل ممارسات املجال ألعراف ُك أّمة ولك عرص، فإنه سيكون من الالئق )اسب ما تتطلبه مصلحة الكنيسة، وهذه مزية

تقليدية تضع م نها ممارسات جديدة. غري أين أقر بأنه ال جيب علينا أن نندفع حنو اهجديد يف هذه املمارسات بتهور وبشلك مفائج 
دون سبب اكٍف. لكن املحبة يه الك ستحكب ىلع أفضل وجه ما يمكن أن يؤذي أو يبين. وإذا سمحنا للمحبة بأن تكون يه 

 داً تا، فسيسري ُك َشء بأمان." مرش
 (John Calvin, Institutes of the Christian Religion [Philadelphia: Westminster Press, 1960], 4: 10: 36 (p. 12.8).   
25 Torrance, Theology in Reconciliation, p. 213.  

 انظر  . استجابةو إعالنا  احليوية للعبادة بصفتها أو  ةيشار أاياناً إىل هذين اجلانبني من اجلوانب ادليناميكي 26
Gary Furr and Wilburn Price, The Dialogue of Worship: Creating Space for Revelation and Response (Macon GA: 

Smyth & Helwys, 1998).   
27 Thomas F.  Torrance, The Mediation of Christ (Grand Rapids: Erdmann's Publ.  Co., 1983), pp. 97-98.   



ْايَاُه يِف َمع الَْمِسي"
َ
َما أ ْايَاُه اآلَن يِف اجْلََسِد، فَإِنَّ

َ
نَا، بَِل الَْمِسيُح حَيْيَا يِفَّ. َفَما أ

َ
ْايَا اَل أ

َ
 اإِليَماِن، إِيَمةاِن ابْةِن ِح ُصِلبُْ.، فَأ

ْجيِل 
َ
ْسلََب َنْفَسُه أل

َ
َابَّيِن َوأ

َ
ي أ ِ

  28."اهلِل، اذلَّ

ْم بِهِ "  .(15: 13" )عربانيني هلِل َذبِيَحَة التَّْسِبيِح   ِانيٍ بِه يِف ُُك  )من خالل(  فَلْنَُقد 

                                                
28 Torrance, Theology in Reconciliation, p. 141.  


