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 املسيح وحده
 جويل بييكبقلم 

 solusىلع أن اخلالص هو  ندوح أن الكتاب املقدس وتعليمه عن انلعمة واإليمان يشد  صل  يؤكد الالهوت الم  

Christus"(. كتب 12: 4ص الوحيد )أعمال الرسل خل  ويعين هذا، أن املسيح هو الم   — ، أي "بواسطة املسيح وحده
ص القدير تكمن يف ذاتها، لكن يف املخل  صة لإليمان ال خل  ن القوة الم  إ، "قائاًل ( B.B. Warfield) رفيدلايب. و .يب

 ".تتلك عليهاذلي 

ن املسيح يسوع هو "مركز وحميط الكتاب إ. قال مارتن لوثر لإليمان الربوتستانيت األساس املسيح يه ةمركزي  ت عد 
أوريلخ  موته وقيامته هما املحتوي األسايس للكتاب املقدس. قال أن شخصه وما فعله يف بمعىن — املقدس"
 اجلسد ميتًا".يصبح املسيح هو رأس لك املؤمنني اذلين هم جسده وبدونه إن ، "(Ulrich Zwingli) زوينجيل

(. املسيح وحده 13: 4؛ فيليب 5: 15أن نفعل لك األشياء )يوحنا  عفيه نستطيف ؛بدون املسيح، ال يمكننا أن نفعل شيئًا
هلل خارج عمله الفدايئ يف  إعالن ذايتبالرغم من أن هناك  هأن 2–1ص. يوضح بولس يف رومية يستطيع أن خيل  

وحيد االحتاد باملسيح هو السبيل الفأن يوحد اهلل واإلنسان.  يقدرالالهوت الطبييع  فال يوجد قدر مناملسيح، 
 للخالص.

ايلوم يف  يشكك كثري من انلاس. ةاتلعددي   تبالهو ءس االحتياج لسماع املسيح وحده يف عرصنا امليلحنن يف أم  
القديم  إىل الشلك عودوني إنهماملسيح. كما يقول اكرل براتني، "باالعتقاد أن اخلالص هو فقط بواسطة اإليمان 

ويسمونه  ي ةالربوتستانت لليربايل ةالقرن اتلاسع عرش الكريستولويج )شخص وعمل املسيح( اخلاص ب ملنهجي ةاملفلس 
 الكثري من انلاس أنيه ة انلتيجة انلهائي  و .دلراسة يسوع" ةسطحي   ي ةكون منهجتا بالاكد فعلي   بينما يه ،‘جديد’

أحرض  إلًها بال غضب"يعلنون ويعبدون  — ةعن الليربايل   (H. R. Niebuhr) نيبور .رأ .شتقال إ كما —ايلوم 
 .صليب" بالسيح ملدينونة من خالل خدمات  بال خطية مللكوت   بالأناس 

، أنه امليالدي اكتب القرن الرابعيوسابيوس القيرصي إىل  يمكن تتبعهمنظور استناًدا إىل ، ونأسالفنا الم صلح وجد
 1689ىلع سبيل املثال، صاغ إقرار إيمان نلدن املعمداين لعام املسيح كنيب، واكهن، وملك.  يفمن املفيد أن نفكر 

بني اهلل واإلنسان. هو انليب، والاكهن، وامللك  الوسيطواملسيح وحده، هو املناسب أن يكون  ،"املسيح :اكتلايل األمر
 اثلالثة. الوظائف يف هذه ثبعن ك(. دعونا ننظر 9 :8لكنيسة اهلل" )
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 :املسيح انليب

نبينا إقرار إيمان هيدلربج "يدعوه عمانا وجهلنا. من  ىفن ش حىتهلل ا أمورمنا عل  ي   حنتاجه ليكاملسيح هو انليب اذلي 
أعلن موىس، (. 31اإلجابة " )فيما يتعل ق بفدائناومشيئته  ةاهلل الرسي   مشورةتماًما نلا  أعلن، اذلي األعظم ومعلمنا

ع ون  " تِك  ِمثيِْل. َل   ت ْسم  ِطك  ِمْن إِْخو  ك  ن ِبي ا ِمْن و س  اهلل أن يطلب (. هو ابن اهلل، و15: 18" )تثنية ي ِقيم  ل ك  الر بُّ إِله 
 (.5: 17)مىت  إيلهمع تنس

ا، املسيح هو الوحيد اذلي يستطيع أن ينبي ا كونه اتلاريخ "منذ بدء العالم" واذلي يستطيع  عرب اهللقصد ياكن  علن عم 
 إحرازيمكننا توقع ال (. 26–25: 16ة" )العهد القديم، أنظر رومية لكتب انلبوي  "لح املعىن احلقييق وض  يم وأن يعل  

 يلمه.اوصاياه وتع إال عندما نأخذ يف االعتبارة م يف احلياة املسيحي  تقدُّ 

 :املسيح الاكهن

بذبيحة جسده "إقرار إيمان هيدلربج كما يقول  اذلي،رئيس كهنتنا اذلي حنتاجه للغاية،  — أيًضا هو اكهناملسيح 
إقرار إيمان نلدن املعمداين لعام (. بكلمات 31 اإلجابة" )اآلب عند فينايشفع باستمرار و ،قد افتدانا الواحدة

صاحلنا مع اهلل يل ةالكهنوتي   وظيفتهإىل ، حنتاج األحوالونقص خدماتنا يف أفضل عن اهلل  غربتنا، "بسبب 1689
 .(10: 8" )دليهعلنا مقبولني جيو

يمكننا أن ال بغض انلظر عن مدى صعوبة املحاولة، ، نيرشط هناكاملسيح يسوع ألنه باخلالص هو فقط إن 
قهما أبًدا.  من خالل طاعة انلاموس. اهلل هو إرضاء عدالة. األول اخلالصأردنا  إن حتقيقهاجيب ومع ذلك  حنق 

 ،19: 5رومية  تقول رسالة. تماًما الكهما هما، لكن املسيح فعلمن اي  أأن نفعل  يمكنناثمن خطايانا. ال  دفعاثلاين هو 
اًرا" بْر 

 
ون  أ ِثري  ل  الْك  ي ْجع  اِحِد س  ِة الْو  اع  ْن  "، 10: 5رومية رسالة  . وتقول"بِإِط  حن  ن ا و  ْوِت إِْن ك  ع  اهلِل بِم  وحِلْن ا م  اٌء ق ْد ص  ْعد 

 
أ

 من خالل املسيح وحده. سوىخر يك نأيت ملحرض اهلل أال يوجد طريق  ."ابِْنهِ 

م رئيس كهنتنا العظيم، اذلي من خالَليزال ، لكنه الواحدة ذبيحة املسيح مرةتمت  لك الصلوات هلل  ت قد 
 ال عجب إذن(.  1: 2يوحنا  1 ؛34: 8)رومية  ادلائموحامينا  شفيعناو يف السماويات، مازال هوالتسبيحات املقبولة. 

ِسيِح ملجد هلل "يدعو إىل تقديم ابولس  أن وع  الْم  ب دِ ... بِي س 
 
عنا أن ننمو يف تمتُّ  ال يمكننا(. 27: 16" )رومية إِىل  األ

 وشفيعنا.ذبيحنا كونه املتعمق عليه  إال من خالل اتكانلاهلل إىل ا قرتابباال
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 :املسيح امللك

–30: 2لك األشياء. يملك ىلع كنيسته بواسطة الروح القدس )أعمال الرسل ويسود ىلع خرًيا، املسيح ملك، حيكم أ

ملكنا املسيح هو " (.31: 5للمذنب )أعمال الرسل  غفرانومنح ال للخاطئ(. هو َل السيادة يف إعطاء اتلوبة 33
" )إقرار إيمان ه نلاشرتااخلالص اذلي ابهجة يف  ناا وحيفظبكلمته وبروحه، ويدافع عن  حيكمنا اذلي األبدي، 

 هو يقودنا مللكوت انلور واملحبة.فالوريث للخليقة اجلديدة، امللك  وألنه(. 31 وجواب هيدلربج سؤال

 وخزيها،دتها ووبر شقائها،قد نمر بصرب خالل هذه احلياة ب، "قالذللك، نستطيع أن نتفق مع جون اكلفن عندما 
: أن ملكنا لن يرتكنا معدمني أبًدا، بل سيوفر احتياجاتنا إىل احديشء وب مكتفني — ومشالكها األخرى واعرها،

ملك حنيا يف طاعة حتت  إال عندماة أن ننمو يف احلياة املسيحي   ويدعونا إىل انلرصة". ال يمكننا أن تنتيه حربنا
 رته.قدواسطة املسيح وب وسيادة

؟ هل املسيح وحده وملك سيعين لك يشء لك. هل حتب ،واكهن ،اثلالثة كنيب وظائفههلل، فاملسيح يف  نًاابكنت  نإ
ك، ويشفع في، كمن أجليلضيح اكهنك  ؛؟ هل هو نبيك يلعلمكبراكتهو يه،وطبيعت ،وظائفهو ،حتبه يف شخصه

 شدك؟يرو سود عليكي؛ وملكك لكويبارك

 Arturo) ن املوسييق اإليطايل الشهري أرتورو توساكنيينإاتلاسعة، قيل  ةمفوني  يلفرقة بيتهوفن للسبعد أداء مثري 

Toscanini)  أن يقول  اكن بإماكن توساكنيينن إ". . بيتهوفن هو لك يشءيئش ال م. أنتئشي الأخرب األوركسرتا: "أنا
ص اليح، اذلي هو أن يقولوه عن املخل   ؤمننيذلك عن مؤلف موسييق المع ولكنه ميت، فما اذلي جيب ىلع امل

 .ق خبالصناوحىت املوسيىق اجلميلة نفسها فيما يتعل   واملوسيقار، ،امللحن

 

صل حة لالهوت )  Puritan Reformed Theologicalادلكتور جويل بييك هو رئيس لكية بيويرتان الم 

Seminary ) وأستاذ الالهوت انلظايم والوعظ بها، وهو قسيس يف كنيسة(Heritage Netherlands 

Reformed Congregation بمدينة جراند رابيدز يف والية ميشيجان، ورئيس حترير دار النرش )
(Reformation Heritage Books" وهو مؤلف العديد من الكتب منها .) اهلل: مقدمة إىل العيش ملجد

 (.Living for God’s Glory: An Introduction to Calvinism" )الاكلفينية
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 .تيبوتلوكتم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة 
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