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 املناداة والتسبيح

 ودور املسيح يف العبادة 12: 2عربانيني 

 مان رونادلبقلم 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ده أ صليب ال(، وأخضع نفسه للموت ىلع 9: 2" )عربانيني قَِلياًل َعِن الَْماَلئَِكةِ  "دىنوُِضع يسوع املسيح يف جتسُّ
وهو اآلن مرفَّع فوق  ؛3-1؛ عربانيني 9: 2يب  يلكون عن يمني اآلب )فيلمَ (، وهو هلذا ُرفع وُعِظ  8: 2 )فيليب

اًل بِالَْمْجِد َوالَْكَراَمةِ مُ  نََراهُ وحنن " .املالئكة مرة أخرى!(
وقد تم  هذا لكه كتعبري أسىم عن (. 2: 9" )عربانيني ََكَّ

ْجِل ُُكِّ َواِحد   [املسيح] ِلََكْ يَُذوَق نعمة اهلل "
َ
ْبنَاء  َكِثرِييَن إََِل الَْمْجدِ " لَك يأيت "بِِنْعَمِة اهلِل الَْمْوَت أل

َ
: 2)عربانيني  "بِأ

9–10 .) 
أخضع اهلل االبن نفسه طواعية هلل اآلب يف عهد ال يُْسرَب غوره يتضمن اخلضوع الطويع يف األزل؛ ثَم أرسل اآلب 

(؛ وَحقق االبن إرادة اآلب بشلك 7: 2"، فيليب  نفسه؛ مع أن بولس يقول نلا إن االبن "أخىل 21: 20االبن )يوحنا 
  (.10: 2)عربانيني  ل باآلالم(، إَل درجة أنه ُكمِّ 4: 17اكمل )يوحنا 

دة، يوجد  فعىل سبيل املثال،  .آلبل خاضعيبىق فيه يسوع املسيح طواعية يف وضع  معىنوحىت يف حالة يسوع املمجَّ
ده سوف   (.16: 14حنا ومن اآلب أن يرسل الروح القدس )ي يطلبرشح يسوع املسيح تلالميذه أنه حىت يف تمجُّ

  ووسيط نائبكا نميل إَل االعتقاد أن عمل يسوع اغبلاً م
ُ
الاكمل  حقهبعد أن اسرتد  ىلع الصليب، وأنه اآلن كملأ

عه من أجلنا عند اآلب اهلل بصفته يرتبط بنا فقط (9: 2؛ فيليب 5: 17املجد بصفته اهلل )يوحنا  من ، وبأن تشفُّ
   ل إليه بني عضوين يف اثلالوث.كتعامُ ( يتم 25: 7)عربانيني 
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باإلضافة إَل كونه اهلل الاكمل  بشلك اكمل سانًاإنلكن هنالك حقيقة عجيبة، أال ويه أن يسوع املسيح ما زال 
د ويتوسط املسيح عالقاتنا  وهو مستمر يف لعب دور فريد يف اتلوسط بني اهلل واإلنسان. .حىت يف وضعه املمجَّ

ص ُك ما يفرتض أن نكونه ونفعله وحنن )اليت تلخِّ  عبادتنارة مع اآلب السماوي، وهذا يعين أنه يتوسط املستم
 (. 31: 10 سكورنثو 1 ؛1: 12؛ رومية 23: 4قارن يوحنا ، مة أمامهعانل يفحنيا 

ملسيح يف تلك العالقة، بطريقة يصو ر اكتب الرسالة إَل العربانيني هذه العالقة املستمرة بني اهلل واملؤمن، ودور ا
 . 12: 2رائعة يف 

 :12: 2عربانيني  قسيا 
ده الالحق يف  بعد كما رأينا، يميض  10–9: 2أن وصف اكتب الرسالة إَل العربانيني املسيح اذلي اتضع طواعً وتمجُّ

م ترصحياً مدهشاً يف اآلية احلادية عرشة: لقد أخضع املسيح يف إخالئه  د نفسه الاكتب يلقد  ذاته نفسه لآلب ووحَّ
َس "بنا لَك يمكن القول إن يسوع املسيح  ِسنيَ "واملؤمنني  "الُْمَقدِّ وليس هذا فقط، ". ِمن َواِحد  يأتون مجيعاً " "الُْمَقدَّ

د املسيح معنا جيد أعمق حتقيق هل من املؤكد أن هذه  !ال يستيح أن يدعونا إخوة هليف حقيقة أنه  أيضاً  ولكن توحُّ
يًْضا َعِمَل الَْعالَِمنيَ عميقة: أن ذاك اذلي جعله اآلب "حقيقة 

َ
ي بِِه أ ِ

، اذلَّ ء  (، واذلي 2: 1" )عربانيني َواِرثًا ِللُكِّ ََشْ
  !إخوة(، مستعد أن يدعونا 3: 1" )َبَهاُء ََمِْدهِ، َورَْسُم َجوَْهِرهِ هو "

 :12: 2مضمون عربانيني 

املستمر،  الوسيطسيح فيصف دور امل 12: 2بعد أن طرح الاكتب تلك العبارة املذهلة، يميض يف : اهلل لإلنسان
ْخرِبْ بِاْسِمَك "(، موراملز اكتبأواًل، يقول املسيح )من خالل  22.1: 22ة مقتبسة من مزمور نيبكلمات مسي ا

ُ
أ

ودوره هو دور توصيل احلق  ن اهتمامه األول هو َمد اآلب.فإاحلال يف خدمة يسوع األرضية،  اكنكما و ."إِْخَوِت 
 يه نلا، والسمو بسمعة اهلل وتعظيم طبيعته األخالقية أمام شعبه.اإلل

ولكمة اهلل يه سجل إلعالن اهلل للبرش، وهكذا  2اهلل واالستجابة املمتن ة لشعب اهلل. إعالنتتضمن العبادة إذاعة 
طه للحق الكتايب وتوصيله إَل قلوب الشعب.  الطريقة، وبمساعدة وبهذه فإن يسوع املسيح يذيع َمد اآلب يف توسُّ

                                                
إِليِه، إِليِه، أخذ ىلع نفسه خطايا العالم، فرصخ قائالً: "ىلع الصليب عندما اكن يف تلك اللحظة الرهيبة ي 1: 22اقتبس يسوع مزمور  1

ح إيلها أو املقتبسة يف  املزمور بكامله نبوي، حيث ينبئ بآالم املسيح وانتصاره.و" ؟لَِماَذا تََرْكتَيِن  وتتضمن املواضع األخرى امللمَّ
ودة يف القسم الرئييس اثلاين من املزمور ( موج12: 2)املقتبسة يف عربانيني  22واآلية . 18 ،17 ،8 ،7روايات آالم املسيح اآليات 

تشري بوضوح إَل  12: 2ومن هنا فإن عربانيني (، وتتحدث عن خالص اهلل واستجابة التسبيح من الشخص املتألم. 31–19)اآليات 
 هد اجلديد!  وترتجم لكمة اجلماعة يف العهد القديم إَل الكنيسة يف العيسوع املسيح، وإَل الوقت اتلايل لقيامته وتمجيده. 

 انظر  2
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ُ
(، يذيع املسيح فعاًل نلا اسم اآلب، أي 13: 16رسل لَك يرشدنا إَل فهم احلق عن اهلل )يوحنا الروح القدس اذلي أ

  املجموع الّلك  لصفاته املجيدة وطبيعته األخالقية.

وُينظر إَل . اجلماعيةعميقة حول الكيفية اليت ننظر بها إَل ما حيدث يف العبادة  تطبيقاتهذا الفهم يتضمن 
ة ومقدسة بشلك استثنايئ، حيث يتوّل  الواعظ مسؤويلة كبرية يف أن يكون خدمة اهلل بصفتها  قناة خلدمة ُمِهمَّ

وبمعىن ما يؤدي الواعظ وظيفة شبه كهنوتية يف تمثيل املسيح يف دوره كاكهن  .املسيح يف إذاعة اسم اآلب إلخوته
يتحدث ابن اهلل من خالل ( حيث يوصل إرادة اآلب السماوي إَل الشعب. 2: 8–23: 7ربانيني أىلع أمام الرعية )ع

  الواعظ األمني لَك يظهر عجائب َمد اهلل.
وتوجد بطبيعة احلال إَل جانب الوعظ طرق أخرى يمكن أن حيدث بها توصيل اإلعالن يف العبادة اجلماعية، 

يف  3نلا: من خالل تقديم لكمة اهلل )منطوقًة، كما يف ادلعوات إَل العبادة، وطرق أخرى يعلن فيها املسيح اسم اهلل
نة، أو مرئيًة حيث تُعرض  القراءات اجلماعية أو اتلباديلة، إلخ، أو مرنَّمًة، كما هو احلال يف انلصوص الكتابية امللحَّ

 لكتايب، أو إاعدة صياغة لكمة اهللمطبوعًة يف نرشات أو ىلع ملصقات، إلخ(؛ أو من خالل اتلوصيل ادلقيق للحق ا
مها قائد العبادة، والشهادات، والرتانيم(.يف لغة نرثية  ، أو تقديم تفاسري هلا )كما هو احلال يف اتلعليقات اليت يقد 

ادة يف مسريتنا وبطبيعة احلال يستطيع املسيح أن يعمل من خالل ُك هذه الوسائل )وأكرث( خارج اجتماع العب
  الفردية يف العبادة.

 :اإلنسان هلل
َوِِف وََسِط الَْكِنيَسِة " يف العبادة هو ىلع األرجح مألوف بدرجة أقل نلا. سيطكووانلصف اآلخر من عمل املسيح 

َسبُِّحَك 
ُ
، بل أيضاً فحسب إعالن اهلل لإلنسانال  يتوسط يسوع املسيح يف برشيته الاكملة. (ب12: 2)عربانيني " أ

فيف عبادتنا )سواء اكنت مجاعية أم فردية، رسمية أم يف مسريتنا ايلومية(، ال يتلىق  املسيح  .استجابة اإلنسان هلل
: 2)انظر  العابد األسىم والاكملعبادتنا بصفته مساوياً هلل فقط، لكنه يف تنازهل العظيم وِف برشيته الاكملة هو 

                                                                                                                                                       
Garry Furr and Wilburn Price, The Dialog of Worship: Creating Space for Revelation and Response (Macon GA: 

Smyth & Helwys, 1998).    

الفردية، أو ىلع  ، لكن من املؤكد أنه يمكن تطبيقه بشلك أوسع أيضاً )ىلع العبادةاجلماعيةيستخدم هذا اتلعبري اعدة يف العبادة 
 مسرية العبادة يف احلياة ايلومية(.  

يف واقع األمر ِمثل هذا اتلقديم لَكمة اهلل مهم ىلع حنو خاص يف بداية اجتماع اخلدمة.  فبداًل من ابلدء مبارشة يف سلسلة من  3
بشلك ترتييب زمين  أولً الن؛ فاإلعالن يأيت الرتانيم أو عنارص أخرى من اخلدمة، من املهم جداً أن يُنظر إَل هذا لكه اكستجابة لإلع

وتصوُّري.  وبنفس الطريقة، فإنه يُنصح باتلخطيط لوقت أطول بصورة معقولة الستجابة عبادة بعد العظة، حيث يتطل ب اإلعالن 
 .  ال َمرد ترنيم بيت رسيع من ترنيمة ثم رصف اجلمهور يلبدأوا أحاديث دنيوية بني املمرات والقااعت –استجابة 
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َسبُِّحَك " ب،12
ُ
وليس هذا فقط لكنه يقول إلخوته يف ُك استجاباتهم بعبادة اهلل  " أو "سوف أرن م تسبيحك"(!أ
عاً بتلّق  العبادة وهو عن يمني أبيه السماوي من أوئلك اذلين حتداهم نفهو ليس قا"(.  وََسِط الَْكِنيَسةِ يِف اآلب )"

ينضم  إيلنا فحسب، لكنه يقود فعاًل جوقة  بنعمته، لكنه يرص  أيضاً ىلع الوقوف مع إخوته وأخواته؛ إنه ال
 االستجابة املمتن ة لآلب ىلع نعمته! 

امللِهم وابلاعث  بواجب اتلمثيل تعين هذه احلقيقة املدهشة أنه يف عبادتنا اجلماعية، ال يقوم الواعظ نفسه فقط
وهذا هو ما يفعله قائد  سيح.ىلع اخلشوع، أو واجب الوقوف يف ماكن املسيح، وواجب كونه قناة خلدمته جلسد امل

نيابًة  –هو اذلي يقود العبادة فعاًل  املسيحفقائد العبادة يقود ويرن م ويرشد مجهور العابدين، لكن  .العبادة أيضاً 
  !ومعهمعن إخوته 

قناة وكما أن الواعظ قناة خلدمة املسيح اخلاصة لإلعالن من اهلل لإلنسان، كذلك ينبيغ أن يكون قائد العبادة 
شكر اهلل ىلع أنه مع إشعاع احلق اإلليه للقيام بعمله حىت ىلع الرغم من وجود نواملسيح يف خدمة تسبيح اآلب! 

تُرفع تعابري تسبيح  –وألن املسيح نفسه يف نهاية األمر هو الشخص اذلي ينادي ويعلن  –الواعظ البرشي العادي 
ل إَل ذبيحة العبادة قائد العبادة املحدودة والضعيفة )باإلضافة إَل ت عابري تسبيح الشعب(، وتُستوعب، وحتوَّ

مها املسيح. قة  الاكملة نفسها اليت يقد  وعبادتنا مستحقة ومقبولة ألنه هو مستحق ومقبول وعبادتنا ممتازة متفو 
  .وتفوزقه املسيحتمُّيز إَل احلد اذلي ترتبط به وتعتمد فيه ىلع 

ن عمق مستويات مسريتنا يف احلياة املسيحية. هذه يه نعمة يف تطبيقها ىلع أ وهذه نعمة يوف رها اهلل نلا لَك نتمك 
وسواء اكن ذلك يف عبادتنا اجلماعية، أم يف عبادتنا الفردية، أم يف مسريتنا من أن حنيا حياة اإليمان بكل ملئها. 

أي جزء من احلق اإلليه يمكن أن (، فإنه ال يوجد 1: 12رومية  –ايلومية )اليت يفرتض أن تكون عبادة أيضاً 
وبنفس الطريقة، نستوعبه دون أن يتوسطه إَل عقونلا وقلوبنا يسوع املسيح يف خدمته إعالن اسم اآلب لإلخوة. 

و ادة أعبوِف أي من السياقات السابقة )العبادة اجلماعية أو الفردية أو يف أسلوب احلياة(، ال توجد استجابة 
لآلب بصحبة  تسبيحهتكريس تُرفع إَل اآلب ال يبدأها االبن أو يعطينا قدرة عليها من خالل خدمة امتنان أو 

  إخوته.

ه ما اذلي يمكن أن يعطي اهلل ذلة أكرب في ون حق  ما يتعلق بأوئلك اذلين خلقهم ىلع صورته، من أن يراهم يتلق 
اعماًل ، من عمل ما يطلبه منا يمّكنناابلديع والُمنعم،  وهو حسب تصميمهاملعلن ويستجيبون هل باملحبة والعبادة؟ 

طية[، اذلي هل املجد إَل أبد اآلبدين. ] بيسوع املسيحيُريض أمامه  مافينا  آمني!يف خدمة اإلعالن والتسبيح اتلوسُّ
 (. 21: 13)عربانيني 

 


