 10حقائق ينبيغ معرفتها عن االحتاد باملسيح
ماركوس بيرت جونسون

 -1يزخر الكتاب املقدس بعدد هائل من املصطلحات واتلعبريات والصور اليت تشهد ىلع حقيقة إننا رصنا
ً
واحدا مع املسيح يسوع:
جند يف العهد اجلديد مئات الشواهد ،فعليًا ،ىلع احتاد املؤمن باملسيح .ىلع سبيل املثال ال احلرص ،املؤمنني
ُ
ني يف ال ْ خمسيح (أفسس  ،)10 :2ومصلوبني معه (غالطية  ،)20 :2و خم ْدفُون خ
خُْ خ
ني خم خعه (كولويس ،)20 :2
ِ
ِ ِ
َملو ِق ِ
واعتمدوا ليسوع املسيح وملوته (رومية  ،)3 :6ومتحدين معه يف قيامته (رومية  ،)5 :6وجلسوا معه يف
السماويات (أفسس  ،)6 :2املسيح يتصور يف املؤمنني (غالطية  ،)19 :4وحيل يف قلوبهم (أفسس ،)17 :3
والكنيسة جسد املسيح ( 1كورنثوس 15 :6؛  ،)27 :12واملسيح فيهم ( 2كورنثوس  ،)5 :13وهم فيه (1
كورنثوس  ،)30 :1والكنيسة جسد واحد يف املسيح (أفسس  ،)32-31 :5ويرحبون املسيح ُ
ويوجدون فيه
(فيليب .)9-8 :3
وم خمجدين (رومية ُ ،)30 :8
باإلضافة إىل إننا يف املسيح ُمربرين (رومية ُ ،)1 :8
ومقدسني ( 1كورنثوس ،)2 :1
ومدعوين ( 1كورنثوس  ،)9 :1وأحياء (أفسس  ،)5 :2وخلقة جديدة ( 2كورنثوس ُ ،)17 :5
ومتبنني (غالطية
 ،)26 :3وَمتارين (أفسس  .)5-4 :1يا للروعة! مجيع هذه الشواهد بدون أية استشهاد من إجنيل يوحنا أو
رسائله! يكيف قول إ ن االحتاد باملسيح عقيدة أساسية عند الرسل بكل تأكيد — عزيزة ىلع قلوبهم ألنها
عزيزة ىلع قلب سيدهم.
 -2حني نتحد بالرب يسوع ،نصري ً
جزءا من الرس العظيم للكون وهو جتسد اهلل:
ُ
يُطلق يس .إس .لويس ىلع جتسد اهلل "املعجزة اجلوهرية" للمسيحية .وهو ُمق يف هذا .يعتمد فداء اخلطاة —
واخلليقة مجعاء — واسرتدادهم وخلقهم ثانية ومصاحلتهم لكيًا ىلع احلقيقة ُ
المطلقة أن اهلل ،اذلي لم ينتقص
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ً
كمال كينونته قط ،صار اكمال يف إنسانيتنا كما يف املسيح يسوع .ملاذا صنع اهلل هذا؟ بصيغ ة أخرى ،ملاذا
ار خج خس ًدا"؟ يكمن السبب الرئييس وراء مجيع األسباب ُ
"الْ خَك خم ُة خص خ
المذهلة األخرى الحتاد ابن اهلل بذاته
ِ
خ
بإنسانيتنا يف هذا :إننا من خالل الروح القدس نتحد باملسيح لنستمتع برشكته مع اآلب إىل األبد .خوه ِذ ِه ِ خ
ه
ْ ُ ْخ ُ
احلخيخاة األبخ ِديَّة (يوحنا .)3 :17
 -3احتادنا باملسيح حق واقيع ،وشخيص للغاية:
ً
ً
أسلوبا
جمازيا أو صورة توضيحية أو جمرد "عقيدة" يف األساس .كما ليس
احتادنا باملسيح ليس اعطفيًا أو
للتحدث عن أمر آخر — سواء اكن اتلربير أو اتلقديس أو أي من براكت املسيح األخرى (حىت وإن اكن
ينطوي ىلع لك هذه انلعم وأكرث!) .يعد احتادنا باملسيح اليح جوهر حق وجودنا اجلديد واألبدي .ىلع حنو يسمو
ً
ً
ً
ً
روحيا وجسديًا مع شخص املسيح ُ
المتجسد واملصلوب
جمدا فوق إدراكنا املحدود ،نتحد ،حقا وحقيقة،
ُ
والمقام .ما من خرب أكرث مرسة من هذا.
 -4ملركزية االحتاد باملسيح يف اإلجنيل ،محلت تعايلم الكنيسة وعظاتها أصداءه ىلع مر العصور:
ليس بالعجيبً ،
نظرا لشيوع املوضوع يف مجيع األسفار املقدسة ،تأكيد جممواعت من األصوات الكنسية ىلع
ً
أهمية االحتاد مع املسيح .تشمل هذه املجمواعت اتلارخيية الالهوتية أصواتا ىلع سبيل املثال ال احلرص:
إيريناوس وأثناسيوس وأوغسطينوس وكريلس السكندري وبرنارد راهب لكريفو ومارتن لوثر وجون اكلفن
وجون كوتون وجوناثان إدواردز.
ومثلما قال اكلفن ،احتادنا املسيح ينبيغ أن ينال "األهمية القصوى ىلع اإلطالق" .ملاذا؟ ألن احتادنا بالرب
ُ
يسوع غرض اإلجنيل األسىم" :من أجل ذلك ُو ِض خع اإلجنيل ،أن يصري املسيح نلا ،ليك نغرس يف جسده".
 -5اتلربير إحدى براكت االحتاد باملسيح الرائعة:
لسنا متحدين مع املسيح ألننا تربرنا .بل األمر ىلع انلقيض :حنن تربرنا ألننا احتدنا باملسيح ،اذلي هو برنا (1
ً
مدراك ذللك ً
جيدا حني قال
كورنثوس  .)30 :1ننال براكت املسيح عينها اكملة ألننا نلنا املسيح ذاته .اكن لوثر

نظرا ألهمية اتلربير ،ال بد أن يتحد املسيح وأنا ً
"لكن ً
معا بأن حييا هو فيَّا وأحيا أنا فيه .يا هلا من عبارة
يف ،نلت أنا يف داخيل نعمة املسيح وبره وحياته وسالمه وخالصه؛ وتغدو ه ً
ُمذهلة! فألنه حييا ي
أيضا يل،
ً
ً
واحدا بالروح".
جسدا
باتلمسك واالرتباط الذلين باإليمان اذلي به رصنا
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 -6اتلقديس إحدى براكت االحتاد باملسيح الرائعة:
ُ
ً
ً
أبرارا
املسيح هو برنا كما هو أيضا قداستنا ( 1كورنثوس  .)30 :1ذللك باحتادنا به ،ال يُغفر نلا وحنسب
فحسب ،بل نتغري إىل صورته ُ
المقدسة .بمنح املسيح ذاته نلا ،لن يرتكنا ُمدانني ُمذنبني (غري ُمربرين) ،كما لن

يرتكنا ساقطني فاسدين (غري ُمقدسني) بعد اآلن .وهذا ألن ،وحبسب اتلعبري القاطع لاكلفن يف قوهل "استحالة
جتزئة املسيح" .فالرب يسوع ليس ُ
بمخلص جزيئ إلجنيل ُم ختقطع .حني نتحد باملسيح ،ننال لك ما هل وفيه.
 -7اتلبين إحدى براكت االحتاد باملسيح الرائعة:

بذل املسيح حلياته عمل ثمني .فقد ربطنا لكيًا بذاته نلتشارك يف لك ما هل بصفته ُ
المخلص .إن عطية املشاركة
يف بنوته (اتلبين) تعد األثمن من بني مجيع ما نتشاركه .ف حني نتحد باملسيح بالروح نتشارك يف املحبة املتبادلة
بني اآلب واالبن — املحبة ذاتها اليت من اآلب حنو ابنه احلبيب (يوحنا  .)23 :17فهكذا ،حيبنا اهلل اآلب كما
ً
حيب ابنه الرسمدي .وه املحبة اجلامع ة جلميع املحبات األخرىُ ،مبة ال تنحل وال تُ خ
وفرحا
قاوم وتمنح حياة
ً
ال ينتهيان أبديان .يف املسيح ،حنن باحلقيقة وحقا أبناء اهلل وبناته إىل األبد.

 -8الكنيسة تأسست باحتادها باملسيح:
ُ
حقيقة اخلالص وحقيقة الكنيسة هن يف الواقع حقيقة واحدة .أن تتحد باملسيح يعين أنك َملص .ويف الوقت
ذاته ،أن تتحد باملسيح يعين أنك الكنيسة اليت ه ،يف انلهاية ،جسد املسيح وعروسه .ذللك ،فاتلميزي بني
ً
عقيدة اخلالص وعقيدة الكنيسة ليس سوى تمي ً
مصطنعا .لطاملا أكد اإلجنيليون العظام ىلع ما من
زيا
ُ
خالص خارج الكنيسة ألنه يف احلقيقة ما من خالص خارج املسيح .فنحن َملصون يف املسيح ،وحنن

الكنيسة يف املسيح .هذا هو اإلجنيل الرائع ذاته.
 -9املعمودية عهد اهلل نلا باحتادنا باملسيح:
يف ماء املعمودية ،خيتم اهلل أجسادنا حبق اشرتاكنا يف موت املسيح اليح ودفنه وقيامته وحقيقتهم .بتعبري آخر،
ُ
املعمودية اختبار مريئ وملموس للخرب فائق املرسة (اإلجنيل) بأننا صلبنا بموت املسيح وقمنا إىل احلياة
اجلديدة بقيامته .فاملعمودية ه رس هويتنا اجلديدة املصلوبة ُ
والمقامة يف املسيح يسوع .كما أنها "إجنيل املاء"
اذلي يمنح اجسادنا اختبار حقيقة غمرنا يف الرب يسوع املسيح إىل األبد.
 -10عشاء الرب عهد اهلل نلا باحتادنا باملسيح:
خبزب ومخر عشاء الرب ،خيتم اهلل أجسادنا حبق اشرتاكنا ادلائم يف ُ
المخلص اليح وحقيقته .بمعىن آخر ،عشاء
الرب تذوق مريئ للخرب فائق املرسة (اإلجنيل) بأن املسيح فينا وحنن فيه .فقد منحنا السيد املسيح احلياة
3

ً
ً
األبدية بمنحنا ذاته ،ويستمر يف تغذيتنا وإاعنتنا حبضوره اليح .لقد رصنا ،باحلقيقة وحقا ،واحدا يف املسيح
عرب إجنيله ،ونستمر يف تناول املسيح من خالل إجنيل اخلزب واخلمر اذلي رسمه كتذاكر ىلع حضوره ادلائم من
ْ ُ ْ ُ َّ خ ْ ُ خ خ ْ ُ
خ ْ ُ ْ خ خ خ َّ ُ خ ُ خ خ خ ْ خ ْ
ه خَش خك خة خدمِ ال ْ خ
خ
رس ُه ،ألي خس ه خو
ك
ن
ي
ذل
ا
زب
خل
ا
؟
يح
س
م
ت
اركها ،أليس
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
أجل جسده وعروسه" .كأس الربك ِة ال ِيت نب ِ
خ خ خ خ خ ْخ
يح؟" ( 1كرونثوس  .)16 :10نعم باحلقيقة؛ جسده ودمه خالصنا.
َشكة جس ِد الم ِس ِ
ِ

تم ترمجة هذه املقالة بعد احلصول ىلع اإلذن من مؤسسة (.)Crossway
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