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 حقائق ينبيغ معرفتها عن ربوبية املسيح 10
 سفرين بويرثبقلم 

 
 :املسيح رب ىلع اللك ألنه اهلل -1

اهلل ىلع لك األشياء بسلطان عنايته اإلهلية  يسوداهلل.  هو اهلل، والروح القدس هو اهلل، واالبن هو اآلب
وهذه  .ىلع لك يشء سوداملسيح يفلك يشء.  ىلع يسودإلوهيته  ذلا وحًقا أن لك أقنوم يف(. 19: 103)مزمور 

 يفبل  ،(النشاط اإلنساين مداها )ىلع الفضاء والزمن ومجيع جوانب فقط يفالسيادة شاملة جامعة ليس 
 رأس وىلع لك ذرة. لك شعرة ىلع لك عصفور وىلع — تفاصيلها

سيادة  تقدلمن أجلنا، و الصاخل أطاع حىت الكمال، وحققيف طبيعته اإلنسانية  هاملسيح رب ىلع اللك ألن -2
 :كماكفأة عالم لكهىلع ال

 :ىلع العالم لكهوصعوده، جلس عن يمني اهلل اآلب بسيادة  املسيحعقب قيامة 

يا ِ
قَاَمه   إِذْ  لَْمِسيِح،ا يِف  [اهلل اآلب] َعِملَه   ذلذ

َ
ْمَواِت،ا ِمنَ  أ

َ
ْجلََسه   أْل

َ
اِت،ا يِف  يَِميِنهِ  َعنْ  َوأ َماِويذ  لسذ

ل  فَْوَق  لَْطان   ِرَياَسة   ك  ة   وَس  ل  وَِسيَاَدة ، َوق وذ ْهرِ ا َهَذا يِف  َليَْس  ي َسّمذ  ْسم  ا َوك   يِف  بَْل  َفَقْط  دلذ
ْستَْقبَِل ا يًْضا، لْم 

َ
ْخَضعَ  أ

َ
ل  َوأ ء   ك  ًسا َجَعَل  َوإِيذاه   ،قََدَمْيه   ََتَْت  ََشْ

ْ
ل  فَْوَق  َرأ ء   ك   لذِت ا لِلَْكِنيَسِة، ََشْ

ه ، ِهَ  يا ِمْلء   َجَسد  ِ
  ذلذ

 
ذ ا َيْمَل ل ا يِف  لْك   (23-20: 1 أفسس. )لْك 

زأة وسيادته ىلعاملسيح أقنوم واحد،  األول  :وجهنيبِسْطَها من خالل لكنه ي   .لك األشياء سيادة واحدة غري ُم 
فهو اهلل واإلنسان يف أقنوم حقق انتصاًرا أبديًا ىلع اخلطية واملوت بقيامته وصعوده.  اأيض   ألنه اهلل، واثلاين ألنه

 اجلالس ىلع عرش الكون. واحد
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 :ىلع ًلك  من املؤمنني وغري املؤمنني املسيح متسلط -3

 رح من أجل خالصهم اذلي نالوه فيه.يكمن االختالف يف أن املؤمنني يعرتفون بسيادته وخيضعون هلا بف

ل  [ملسيحا] إَِلذ  د فِعَ  لَْطان   ك  َماءِ ا يِف  س  رِْض ا َوىلَعَ  لسذ
َ
وا ْذَهب واافَ . أْل ذ  َمم  ا ََج يعَ  َوتَْلم 

 
... )مىت  أْل

28 :18-19) 

 :املسيح يف ك َشءينبيغ طاعة  -4

فهو (. 24: 3حنن خملصون بنعمة اهلل ُمانًا )رومية مع ذلك، ال تمنحنا طاعتنا خالصنا وال تساهم فيه حىت. 
املسيح الاكملة، ال طاعتنا، الت نالت نلا غفرانًا للخطايا وبراكت إنها طاعة (. 8: 2عمل اهلل بالاكمل )أفسس 

 اخلالص.
إن الطاعة احلقة ذبيحة نقدمها بواسطة الروح القدس، وباإليمان به وحده خلالصنا.  هخل صنا باحتادنا مع

 .(23-22: 5)غالطية  الروح القدس نلحمل ثماره ي قويناوألننا خملصون، قد خل صنا.  بالفعلعرفانًا هلل ألننا 

 :ومن ك القلب ،طوال احلياةو ،يف ك وقتاملسيح ينبيغ خدمة  -5

 أسباب تكاملية:خندمه لعدة 

 املسيح جالس ىلع العرش ويستحق طاعتنا. •
 خدمتنا مجيًعا.تماًما  ويستحق شتهياتلكه ماملسيح  •
 وصية اهلل نلا أن خندمه. •
نيل  • ممنا وع  لقنا وص    نلا خدمته.خ 
 الشبع الاكمل والفرح يف حياتنا سوى يف خدمته. ننال لن •
 الروح القدس ي عيننا ىلع خدمته. •

 أنهم أقانيم متمايزة متحدة. ، بماحنن خندم اآلب واالبن والروح القدس مًعا املسيحخبدمة 

 :املسيحوتعدنا للنمو يف خدمة  وسائط انلعمة ترشدنا -6

إن اهلل يف املسيح يمنحنا وسائط انلعمة إلرشادنا ينبيغ أال نعتقد أن خدمتنا مبنية ىلع ُمهودنا ليس إال. 
فرائض ، واملشاركة يف القراءة الكتاب املقدس ودراسته والوعظ بههذه الوسائط  شملوإعدادنا وتقويتنا. ت

تصبح هذه املسيح.  جسد ،الكنيسةيف  قديسنيال(، والصالة ورشكة اينعشاء الربال)املعمودية و املقدسة
 وبقوته. الروح القدس داخلنا حضورالة من خالل الوسائط فعذ 
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أجيال املسيحيني تلأمالت الالهوتية ونماذج من ن اباإلضافة إىل إنه يمكننا احلصول ىلع مصادر مساعدة م
اكيرب، بعناية وعمق يف معىن  مثل جون اكلفن وإبراهام خصياتشلقد تمعن قادة اإلصالح، وخاصة . السابقني

 املسيح طوال احلياة.خدمة 

ا يف ك جانب من احلياة املسيحخدمة  -7 دث تغيري ا ملحوظ   :َت 

يف  يتجىل هذا االختالف ؤمنني فيما يتعلق بأهواء قلوبهم.خيتلف املؤمنون املسيحيون جذرًيا عن غري امل
ونظرتنا إىل القانون والعالم خمتلفة عنهم ألننا نقر  .غري املؤمننيفعنا عن دواختتلف  .مجيع منايح احلياة

 نظرتنا إىل أنفسناأن كما  .وأن العالم ذاته بالعناية اإلهلية حيكمه اهلل ونعرتف أن هذا القانون هو من عند اهلل
فنحن  .ؤمننيمقاصدنا ختتلف عن غري امل .خاصته علم أننا خملوقني ىلع صورة اهلل وأننان خمتلفة عنهم، ألننا

 هلة مزيفة.الت ه بمثابة آ خندم اهلل وملكوته، يف حني هم خيدمون أهدافهم

يقود االختالف يف نقطة ابلداية إىل اختالفات يف مواضع يراها العديدون "حمايدة دينيًا" مثل العلوم 
والفنون حتتاج  ،اتواملايل ،واملؤسسات االجتماعية ،جتماعيةوالعالقات اال ،والعمل ،إن السياسةوالرياضيات. 

الت حظيت باهتمام أكرث  وتأسيس مزناًل  ،والرتبية ،والزواج ،الكنيسةأمور إىل نظرة مسيحية، مثلها مثل 
 شيوًًع.

يمكننا أحيان ا اتلعلم واتلعاون مع غري املؤمنني يف مرشواعت قصرية املسيح ىلع العالم، بسبب ربوبية  -8
 :األجل

 يف ميل تمرد قلوبهم. حيفظهم من االستمرار، العامةيمكننا القيامة بذلك ألن اهلل، بنعمته 

لطات ومسؤويلات خمتلفة يف َجيع منايح احلياةاملسيح يمنح  -9  :البرش س 

لطة؛ هو اهلل  لطات البرشية حمدودة ألنهم مفوضون من ليست اخرتاًًع برشًيا. إنها  حىتمن يمنح الس  مجيع الس 
، وقادة الكنيسة )رًعة وشيوخ( ،باءواآل ،إن مسؤويلات لك من أفراد احلكومة املدنيةاهلل من خالل ابنه. 

وهذه حمدودة من اهلل؛  ،فالحني، وغريهمالفنانني، والعلمني، واملورؤساء األعمال )م الك ومديرين(، و
فال بد للمسيحيني دراسة الكتاب املقدس واتلدقيق يف املسؤويلات تستند إىل نوع السلطة الت تنتيم إيله. 

 تطبيقاته األخالقية ىلع مسؤويلاتنا يف لك منىح.

 :ق اهلل بوضوح بني الكنيسة ومؤسسات العالم األخرىفرل  ،املسيحمن خالل  -10

قدسة الكنيسة احلقيقية ه جسد املسيح خاصة حملية العالم يف جتمعات  راهاي. بسكىن الروح القدس الم 
الكنيسة متمزية وبتعيني خاص من اهلل، . (6: 2)أفسس  املسيح يف السماءجالسة مع جلسد املسيح، كما أنها 
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دلورها يف تلمذة املؤمنني تلتمم مشيئة اهلل  نتهاإًعاملؤسسات األخرة بتقديس الروح القدس هلا وعن 
 وتغذيتهم. كما أن املؤمنني يعاملون أعضاء الكنيسة معاملة خمتلفة عن العالم.

قت يتوافق هذا اتلمزي تماًما مع كون الكنيسة مصدًرا لتشجيع املسيحيني وتمكينهم من خدمة اهلل يف لك و
 كمؤسسة. للكنيسة سؤويلة املتمزيةامل، بما يتخطى حدود طوال احلياة

 

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

 


