 10حقائق ينبيغ معرفتها عن ربوبية املسيح
بقلم فرين بويرثس

 -1املسيح رب ىلع اللك ألنه اهلل:
اآلب هو اهلل ،واالبن هو اهلل ،والروح القدس هو اهلل .يسود اهلل ىلع لك األشياء بسلطان عنايته اإلهلية
ً
(مزمور  .)19 :103ذلا وحقا أن لك أقنوم يف إلوهيته يسود ىلع لك يشء .فاملسيح يسود ىلع لك يشء .وهذه
السيادة شاملة جامعة ليس فقط يف مداها (ىلع الفضاء والزمن ومجيع جوانب النشاط اإلنساين) ،بل يف
تفاصيلها — ىلع لك عصفور وىلع لك شعرة رأس وىلع لك ذرة.
 -2املسيح رب ىلع اللك ألنه يف طبيعته اإلنسانية أطاع حىت الكمال ،وحقق اخلالص من أجلنا ،وتقدل سيادة
ىلع العالم لكه كماكفأة:
عقب قيامة املسيح وصعوده ،جلس عن يمني اهلل اآلب بسيادة ىلع العالم لكه:
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بس ْط َها من خالل وجهني :األول
املسيح أقنوم واحد ،وسيادته ىلع لك األشياء سيادة واحدة غري ُمزأة .لكنه ي ِ
ً
انتصارا أبديًا ىلع اخلطية واملوت بقيامته وصعوده .فهو اهلل واإلنسان يف أقنوم
ألنه اهلل ،واثلاين ألنه أيضا حقق
واحد اجلالس ىلع عرش الكون.
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 -3املسيح متسلط ىلع ًلك من املؤمنني وغري املؤمنني:
يكمن االختالف يف أن املؤمنني يعرتفون بسيادته وخيضعون هلا بفرح من أجل خالصهم اذلي نالوه فيه.
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د ِف َع ِإ ذل [املسيح]
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 -4ينبيغ طاعة املسيح يف ك َشء:
ً
مع ذلك ،ال تمنحنا طاعتنا خالصنا وال تساهم فيه حىت .حنن خملصون بنعمة اهلل ُمانا (رومية  .)24 :3فهو
ً
عمل اهلل بالاكمل (أفسس  .)8 :2إنها طاعة املسيح الاكملة ،ال طاعتنا ،الت نالت نلا غفرانا للخطايا وبراكت
اخلالص.
خلصنا باحتادنا معه بواسطة الروح القدس ،وباإليمان به وحده خلالصنا .إن الطاعة احلقة ذبيحة نقدمها
ً
عرفانا هلل ألننا بالفعل قد خلصنا .وألننا خملصون ،يقوينا الروح القدس نلحمل ثماره (غالطية .)23-22 :5
 -5ينبيغ خدمة املسيح يف ك وقت ،وطوال احلياة ،ومن ك القلب:
خندمه لعدة أسباب تكاملية:
• املسيح جالس ىلع العرش ويستحق طاعتنا.
ً
• املسيح لكه مشتهيات ويستحق ً
مجيعا.
تماما خدمتنا
• وصية اهلل نلا أن خندمه.
• خلقنا وصممنا وع لني نلا خدمته.
• لن ننال الشبع الاكمل والفرح يف حياتنا سوى يف خدمته.
• الروح القدس يعيننا ىلع خدمته.
خبدمة املسيح حنن خندم اآلب واالبن والروح القدس ً
معا ،بما أنهم أقانيم متمايزة متحدة.
 -6وسائط انلعمة ترشدنا وتعدنا للنمو يف خدمة املسيح:
ينبيغ أال نعتقد أن خدمتنا مبنية ىلع ُمهودنا ليس إال .إن اهلل يف املسيح يمنحنا وسائط انلعمة إلرشادنا
وإعدادنا وتقويتنا .تشمل هذه الوسائط قراءة الكتاب املقدس ودراسته والوعظ به ،واملشاركة يف الفرائض
املقدسة (املعمودية والعشاء الرباين) ،والصالة ورشكة القديسني يف الكنيسة ،جسد املسيح .تصبح هذه
الوسائط ذ
فعالة من خالل حضور الروح القدس داخلنا وبقوته.
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باإلضافة إىل إنه يمكننا احلصول ىلع مصادر مساعدة من اتلأمالت الالهوتية ونماذج من أجيال املسيحيني
السابقني .لقد تمعن قادة اإلصالح ،وخاصة شخصيات مثل جون اكلفن وإبراهام اكيرب ،بعناية وعمق يف معىن
خدمة املسيح طوال احلياة.
 -7خدمة املسيح َتدث تغيريا ملحوظا يف ك جانب من احلياة:
ً
جذريا عن غري املؤمنني فيما يتعلق بأهواء قلوبهم .يتجىل هذا االختالف يف
خيتلف املؤمنون املسيحيون
مجيع منايح احلياة .ختتلف دوافعنا عن غري املؤمنني .ونظرتنا إىل القانون والعالم خمتلفة عنهم ألننا نقر
ونعرتف أن هذا القانون هو من عند اهلل وأن العالم ذاته بالعناية اإلهلية حيكمه اهلل .كما أن نظرتنا إىل أنفسنا
خمتلفة عنهم ،ألننا نعلم أننا خملوقني ىلع صورة اهلل وأننا خاصته .مقاصدنا ختتلف عن غري املؤمنني .فنحن
خندم اهلل وملكوته ،يف حني هم خيدمون أهدافهم الت ه بمثابة آهلة مزيفة.
يقود االختالف يف نقطة ابلداية إىل اختالفات يف مواضع يراها العديدون "حمايدة دينيًا" مثل العلوم
والرياضيات .إن السياسة ،والعمل ،والعالقات االجتماعية ،واملؤسسات االجتماعية ،واملايلات ،والفنون حتتاج
ً
إىل نظرة مسيحية ،مثلها مثل أمور الكنيسة ،والزواج ،والرتبية ،وتأسيس مزنال الت حظيت باهتمام أكرث
ً
شيوًع.
 -8بسبب ربوبية املسيح ىلع العالم ،يمكننا أحيانا اتلعلم واتلعاون مع غري املؤمنني يف مرشواعت قصرية
األجل:
يمكننا القيامة بذلك ألن اهلل ،بنعمته العامة ،حيفظهم من االستمرار يف ميل تمرد قلوبهم.
 -9يمنح املسيح البرش سلطات ومسؤويلات خمتلفة يف َجيع منايح احلياة:
ً
ً
برشيا .مجيع السلطات البرشية حمدودة ألنهم مفوضون من
اخرتاًع
اهلل هو من يمنح السلطة؛ حىت إنها ليست
اهلل من خالل ابنه .إن مسؤويلات لك من أفراد احلكومة املدنية ،واآلباء ،وقادة الكنيسة (رًعة وشيوخ)،
ورؤساء األعمال (مالك ومديرين) ،واملعلمني ،والفنانني ،والفالحني ،وغريهم ،حمدودة من اهلل؛ وهذه
املسؤويلات تستند إىل نوع السلطة الت تنتيم إيله .فال بد للمسيحيني دراسة الكتاب املقدس واتلدقيق يف
تطبيقاته األخالقية ىلع مسؤويلاتنا يف لك منىح.
 -10من خالل املسيح ،ل
فرق اهلل بوضوح بني الكنيسة ومؤسسات العالم األخرى:
الكنيسة احلقيقية ه جسد املسيح المقدسة بسكىن الروح القدس .يراها العالم يف جتمعات حملية خاصة
جلسد املسيح ،كما أنها جالسة مع املسيح يف السماء (أفسس  .)6 :2وبتعيني خاص من اهلل ،الكنيسة متمزية
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عن املؤسسات األخرة بتقديس الروح القدس هلا وإًعنتها تلتمم مشيئة اهلل دلورها يف تلمذة املؤمنني
وتغذيتهم .كما أن املؤمنني يعاملون أعضاء الكنيسة معاملة خمتلفة عن العالم.
يتوافق هذا اتلمزي ً
ً
مصدرا لتشجيع املسيحيني وتمكينهم من خدمة اهلل يف لك وقت
تماما مع كون الكنيسة
طوال احلياة ،بما يتخطى حدود املسؤويلة املتمزية للكنيسة كمؤسسة.

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