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 حقائق ينبيغ معرفتها عن االحتاد باملسيح 10
 ماركوس بيرت جونسون

 
يزخر الكتاب املقدس بعدد هائل من املصطلحات واتلعبريات والصور اليت تشهد ىلع حقيقة إننا رصنا  -1

 :مع املسيح يسوع واحًدا

املؤمنني ، ىلع سبيل املثال ال احلرصاملسيح. الشواهد، فعليًا، ىلع احتاد املؤمن ب جند يف العهد اجلديد مئات
ْلُوِقنيخ  ِسيِح ا يِف  َمخ ْدفُوِننيخ (، و20: 2ومصلوبني معه )غالطية (، 10: 2)أفسس  لْمخ هُ  مخ عخ (، 20: 2)كولويس  مخ

جلسوا معه يف و(، 5: 6ومتحدين معه يف قيامته )رومية (، 3: 6وملوته )رومية  واعتمدوا ليسوع املسيح
(، 17: 3وحيل يف قلوبهم )أفسس (، 19: 4املسيح يتصور يف املؤمنني )غالطية (، 6: 2السماويات )أفسس 

 1وهم فيه )، (5: 13كورنثوس  2واملسيح فيهم )(، 27: 12؛ 15: 6كورنثوس  1سد املسيح )والكنيسة ج
وجدون فيه املسيح ويُ  ويرحبون(، 32-31: 5والكنيسة جسد واحد يف املسيح )أفسس (، 30: 1كورنثوس 

 (.9-8: 3)فيليب 

جدين(1: 8)رومية  ربرينمُ  يف املسيحباإلضافة إىل إننا  ، (2: 1كورنثوس  1) ، وُمقدسني(30: 8)رومية  ، وُممخ
)غالطية  ، وُمتبنني(17: 5 كورنثوس 2) ، وخلقة جديدة(5: 2أفسس ) ، وأحياء(9: 1كورنثوس  1) ومدعوين

 وأمن إجنيل يوحنا  شهادتاسمجيع هذه الشواهد بدون أية يا للروعة!  .(5-4: 1)أفسس  وَمتارين، (26: 3
عزيزة ىلع قلوبهم ألنها  — ن االحتاد باملسيح عقيدة أساسية عند الرسل بكل تأكيدإيكيف قول رسائله! 

 قلب سيدهم. عزيزة ىلع

 :حني نتحد بالرب يسوع، نصري جزًءا من الرس العظيم للكون وهو جتسد اهلل -2

— يعتمد فداء اخلطاة. هذايف  وهو ُُمق .للمسيحية "اجلوهريةجتسد اهلل "املعجزة ىلع يس. إس. لويس  يُطلق

، اذلي لم ينتقص احلقيقة الُمطلقة أن اهلل لكيًا ىلع واسرتدادهم وخلقهم ثانية ومصاحلتهم — واخلليقة مجعاء
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ة أخرى، ملاذا صيغبملاذا صنع اهلل هذا؟  املسيح يسوع.يف كما  يف إنسانيتناصار اكماًل  كمال كينونته قط،
ةُ ا" ِمخ ارخ  لَْكخ ًدا صخ سخ وراء مجيع األسباب الُمذهلة األخرى الحتاد ابن اهلل بذاته  يكمن السبب الرئييس؟ "جخ

ِذهِ  .الروح القدس نتحد باملسيح لنستمتع برشكته مع اآلب إىل األبد من خاللنا ن: إهذا بإنسانيتنا يف  ِهخ  وخهخ
بخِديَّةُ ا حْلخيخاةُ ا

خ
 .(3: 17)يوحنا  أْل

 :ايةوشخيص للغ ،واقيعحق باملسيح  احتادنا -3

أسلوًبا . كما ليس األساسيف "عقيدة"  جمردباملسيح ليس اعطفيًا أو جمازًيا أو صورة توضيحية أو  احتادنا
حىت وإن اكن املسيح األخرى ) سواء اكن اتلربير أو اتلقديس أو أي من براكت — للتحدث عن أمر آخر

ىلع حنو يسمو ديد واألبدي. جوهر حق وجودنا اجل . يعد احتادنا باملسيح اليح(ينطوي ىلع لك هذه انلعم وأكرث!
مع شخص املسيح الُمتجسد واملصلوب  جسديًاروحًيا و ، حًقا وحقيقًة،نتحدجمًدا فوق إدراكنا املحدود، 

 ما من خرب أكرث مرسة من هذا. .قاموالمُ 

 :محلت تعايلم الكنيسة وعظاتها أصداءه ىلع مر العصورملركزية االحتاد باملسيح يف اإلجنيل،  -4

من األصوات الكنسية ىلع  جممواعتتأكيد ليس بالعجيب، نظًرا لشيوع املوضوع يف مجيع األسفار املقدسة، 
 ىلع سبيل املثال ال احلرص: ااتلارخيية الالهوتية أصواتً  املجمواعتتشمل هذه أهمية االحتاد مع املسيح. 

راهب لكريفو ومارتن لوثر وجون اكلفن وبرنارد  وكريلس السكندري سوأوغسطينووأثناسيوس  إيريناوس
 وجون كوتون وجوناثان إدواردز.

ملاذا؟ ألن احتادنا بالرب  بيغ أن ينال "األهمية القصوى ىلع اإلطالق".املسيح يناحتادنا ومثلما قال اكلفن، 
 ".نُغرس يف جسدهمن أجل ذلك وُِضعخ اإلجنيل، أن يصري املسيح نلا، ليك : "غرض اإلجنيل األسىميسوع 

 :املسيح الرائعةباتلربير إحدى براكت االحتاد  -5

 1) برنا هواحتدنا باملسيح، اذلي  حنن تربرنا ألننا :ضبل األمر ىلع انلقي .ا متحدين مع املسيح ألننا تربرنالسن
 حني قالجيًدا  مدراًك ذللكلوثر  اكنح ذاته. ينلنا املس املسيح عينها اكملة ألنناننال براكت  (.30: 1كورنثوس 

يا هلا من عبارة فيه.  أنا ا وأحيافيَّ  هو بأن حييا مًعا لكن نظًرا ألهمية اتلربير، ال بد أن يتحد املسيح وأنا"
وتغدو ه أيًضا يل، ؛ خالصهنلت أنا يف داخيل نعمة املسيح وبره وحياته وسالمه و، فألنه حييا يفي ُمذهلة! 

 ."رصنا جسًدا واحًدا بالروح باتلمسك واالرتباط الذلين باإليمان اذلي به
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 :املسيح الرائعةباتلقديس إحدى براكت االحتاد  -6

أبراًرا غفر نلا وحُنسب ، ال يُ به. ذللك باحتادنا (30: 1كورنثوس  1) قداستناو أيًضا ه كما برنااملسيح هو 
لن يرتكنا ُمدانني ُمذنبني )غري ُمربرين(، كما لن املسيح ذاته نلا، بمنح إىل صورته الُمقدسة.  غريفحسب، بل نت

استحالة وهذا ألن، وحبسب اتلعبري القاطع لاكلفن يف قوهل "بعد اآلن.  ساقطني فاسدين )غري ُمقدسني( يرتكنا
 .ل لك ما هل وفيهاملسيح، ننابحني نتحد جزيئ إلجنيل ُمتخقطع.  فالرب يسوع ليس بُمخلص. "زئة املسيحجت

 :املسيح الرائعةبإحدى براكت االحتاد  بيناتل -7

عطية املشاركة إن ربطنا لكيًا بذاته نلتشارك يف لك ما هل بصفته الُمخلص.  فقد .املسيح حلياته عمل ثمنيبذل 
نتشارك يف املحبة املتبادلة  حني نتحد باملسيح بالروحفيف بنوته )اتلبين( تعد األثمن من بني مجيع ما نتشاركه. 

كما حيبنا اهلل اآلب  فهكذا،(. 23: 17اآلب حنو ابنه احلبيب )يوحنا  مناليت  املحبة ذاتها — بني اآلب واالبن
م وة جلميع املحبات األخرى، ُمبة ال تنحل املحبة اجلامعوه  الرسمدي.ابنه  حيب  اتمنح حياة وفرحً وال تُقاوخ

 يف املسيح، حنن باحلقيقة وحًقا أبناء اهلل وبناته إىل األبد. ال ينتهيان أبديان.

 :باحتادها باملسيح تأسست الكنيسة -8

ويف الوقت أن تتحد باملسيح يعين أنك َُملص. اخلالص وحقيقة الكنيسة هن يف الواقع حقيقة واحدة.  حقيقة
ذللك، فاتلميزي بني . جسد املسيح وعروسه ،يف انلهاية ،اليت ه أن تتحد باملسيح يعين أنك الكنيسةذاته، 

ما من ىلع  العظامأكد اإلجنيليون  لطاملازًيا مصطنًعا. ليس سوى تمي عقيدة اخلالص وعقيدة الكنيسة
، وحنن يف املسيحفنحن َُملصون يف احلقيقة ما من خالص خارج املسيح.  هألن خالص خارج الكنيسة

 هو اإلجنيل الرائع ذاته.هذا  .يف املسيحالكنيسة 

 :املعمودية عهد اهلل نلا باحتادنا باملسيح -9

بتعبري آخر،  .وحقيقتهم اهلل أجسادنا حبق اشرتاكنا يف موت املسيح اليح ودفنه وقيامته تميف ماء املعمودية، خي
بأننا صلبنا بموت املسيح وقُمنا إىل احلياة  اختبار مريئ وملموس للخرب فائق املرسة )اإلجنيل( املعمودية

يل املاء" إجن" أنهاما ك .رس هويتنا اجلديدة املصلوبة والُمقامة يف املسيح يسوع . فاملعمودية هاجلديدة بقيامته
 غمرنا يف الرب يسوع املسيح إىل األبد. يقةحق اختباراذلي يمنح اجسادنا 

 :عهد اهلل نلا باحتادنا باملسيح عشاء الرب -10

آخر، عشاء  بمعىنلص اليح وحقيقته. دنا حبق اشرتاكنا ادلائم يف الُمخر عشاء الرب، خيتم اهلل أجساخبزب ومخ
احلياة  فقد منحنا السيد املسيحللخرب فائق املرسة )اإلجنيل( بأن املسيح فينا وحنن فيه.  الرب تذوق مريئ
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، باحلقيقة وحًقا، واحًدا يف املسيح رصنالقد إاعنتنا حبضوره اليح. ويستمر يف تغذيتنا و ،األبدية بمنحنا ذاته
من  املسيح من خالل إجنيل اخلزب واخلمر اذلي رسمه كتذاكر ىلع حضوره ادلائم يف تناول نستمر، وعرب إجنيله

ُس 
ْ
أ ةِ ا أجل جسده وعروسه. "كخ كخ خ ا، لَّيِت ا لرْبخ ْت  ُنبخاِرُكهخ لخيْسخ

خ
ةخ  ِهخ  أ كخ ِ ِسيِح؟ا دخمِ  َشخ يا خْلزُْبُ ا لْمخ ِ

ُه، ذلَّ لخيْسخ  نخْكرِسُ
خ
 ُهوخ  أ

ةخ  كخ ِ دِ  َشخ سخ ِسيِح؟ا جخ  جسده ودمه خالصنا. ؛نعم باحلقيقة(. 16: 10كرونثوس  1) "لْمخ

 

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

 


