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تطبيق اخلالص
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(لوقا  .)52 :2بالرغم من املحاوالت اْلديثة للبعض لرسمه ىلع صورة ابلطل اخلارق ،فويلد العذراء مريم بشحمه
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واحدا منا وبلغ ذهنيًًّا،
َجال فنَنظ َر يإيلح يهَ ،وال َمنظ َر فنشتَ يهيَه" (إشعياء  .)2 :53ابن اهلل أصبح
وْلمه "ال صورة َل وال
وجسديًًّا ،وروحيًًّا ،واجتماعيًًّا.
َّ
بالرغم من أنه لم يكن اعصيًا ً
أبدا ،فقد تعلم الطاعة (عربانيني - )8 :5من خالل خطوات إيمانه ،كرب من حالة
ً
َ َ َ
رجال اعديًًّا ذا حياة َّ
جمربة ومثبَّتة " :يم حن ث َّم اكن
عدم انلضج إىل السمو األخاليق .لقد اكن ،باملعىن الاكمل لللكمة،
َ
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ينب يغ أن يش يبه إيخوته يِف ك َشء" ( ،)17 :2و"يكمل رئييس خال يص يهم بياآلالمي " (اآلية .)10

ومع كون الرب يسوع اعديا ً
تماما ،إال أن حياته تفيض إىل ما هو أكرث من العادي .اإلَل واإلنسان هذا أخذ ىلع
ً
اعتقه ً
َّ
يتكرر .مثل آدم جنة عدن ،اكن آدم األخري -أي يسوع املسيح-
حاسما معيَّنًا من اهلل ،ولن
دورا تارخييا
َّ
َ ً َ َ َ َ َ َ َ ً ُ َ ِّ َ َ َ َ َّ ح
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شخصية شهريةِ .ف دعوته املمثلة عنا أصبح الرب يسوع "ر يحيما ،ورئييس كهنة أ يمينا  ...يكفر خطايا الش ي
َّ
 .)17هذا الرجل الوحيد وحده حقق هذه اخلدمة غري االعتيادية واملستمرة.
ِّ
ً
ناظرا إىل ما هو أبعد من
وباتلايل ،فإن وجود الرب يسوع البرشي حيقق قيمته بدوره العامِ .ف ك ْلظة ،اكن يعمل
َّ
ُّ
نفسه وإىل شعبه .بصفته انليب األول ،تكلم إىل شعبه .بصفته رئيس الكهنة القدوس ،شفع عن شعبه .بصفته ملك

امللوك ،فهو يملك ىلع شعبه .لقد أىت الرب يسوع يلعيش ،ويلموت ،ويلقوم مرة أخرى من أجل شعبه .هو الرايع
ُّ
وحنن غنمه .هو الفادي القدوس ومن خالَل تم فداؤنا بالاكمل.
ً
إذا ،فإن جذور اخلالص الكتاب تستمد حياتها من موضوع "املسيح ألجلنا" املجيد هذا .املسيح هو حجر الزاوية،
َّ
ِّ َ ح ً ُ
وحيا" ( 1بطرس  .)5 :2املرشوع املعماري العظيم ىلع مر اتلاريخ يضع ًّلك
وحنن "اْلجارة اْلية" اليت تشِّك "بيتا ر ي
َّ
َّ
منا ِف ماكنه اذلي حدده اهلل -ك حجارة حيَّة يدعمها وحيفظها حجر الزاوية الرئييس .املسيح هو الكرمة ،وحنن
َّ
األغصان .اْلياة تتدفق فينا ،ألننا نستمدها منه (يوحنا  .)4 :15املسيح هو العريس ،وحنن عروسه (رؤيا 2 :21؛ انظر
ِّ
أفسس  .)33-18 :5املخلص يمسك بنا بمحبة بشِّك عهدي ،ومحييم ،وبال رجعة.
َّ
َ
حقق ابن اهلل ُ
المرسل من السماء
كيف يبارك ع َمل هذا اإلنسان الواحد اآلخرين فعليًًّا؟ حبسب حكمة اآلب،
الفداء .روح االبن يُطبِّق هذا الفداء ىلع شعبه .بانلعمةِّ ،
يوحد الروح القدس شعب اهلل إىل مسيح اتلاريخ اْلقييق.
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االبن يعمل خملِّ ًصا بالروح .شعب اهلل يشرتك ِف عمله املخلِّص بنفس الروح القدس .بإرادة اآلبِّ ،
يوحدنا الروح

القدس إىل االبن.

ال توجد فكرة الهوتية الحقة ،إن عمل الروح القدس هذا يمتلك ثالثة مظاهرة ممزية مع كونها ال تنفصل .هذه
انلعمة جتاهنا تبدأ ِف املشورة اْلكيمة واملنعمة هلل قبل تأسيس العالم (أفسس  .)6-3 :1إنها تكتسب ً
زمخا تارخييًًّا

من خدمة املسيح ،حيث يضعنا الروح القدس ِف املسيح ِف موته شخصيًًّا ،ويف دفنه ،وقيامته ،وتمجيده (رومية :6
4-1؛ أفسس  .)6 :2ثم عندما يعطينا اإليمانِّ ،
يتمم الروح القدس هذا االحتاد املنعم فينا شخصيًًّا (أفسس -13 :1
 .)14باختصار ،إن الوحدة مع املسيح تنبع ِف االختيار اإلليه ويف مقاصد العهدِ .ف اتلحقيق اإلليه للفداء ،يربطنا
ِّ
الروح القدس باملسيح .عند ْلظة اإليمان ،يطبِّق الروح القدس عمل املسيح علينا ً
فورا ،وبشِّك شخيص ،خمل ًصا

إيَّانا.

إن تقديرنا خلدمة الروح القدس هذه ستمنعنا من اعتبار اخلالص عديم اْلياة .ال جيب أن يُرى اخلالص ِف األساس
ِّ
ُ
ىلع أنه هدية جيب أن تفتح ولكنه املخلص الشخيص اذلي نستقبله .إن عطية اإلجنيل هو املعطي شخصيًًّا.
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َل" (رومية  .)9 :8الروح القدس جيعلنا نتحد
يح ،فذل ي
لكن يإن اكن أحد ليس َل روح الم يس ي
يفيكمَ .و ي
باإلنسان العادي االستثنايئ .نوضع ِف املسيح وهو فينا .حنن ننتيم َل ،وهو ينتيم نلا.
ً
ِّ
واتلبِّن ،واتلمجيد؟ إنها تأتينا فقط ألن املسيح
ماذا حيدث إذا للرباكت املحورية للخالص مثل اتلربير ،واتلقديس،
ً
خياال ترصحييا .لقد َّ
تربر املسيح فعليًًّا من أجلنا ( 1تيموثاوس  .)16 :3اتلقديس ليس
ضمنها شخصيًًّا .اتلربير ليس

ِّ
ً
ِّ
اتلبِّن ال يقدم ماكنة اعئلية مصطنعة ،فيف
موضواع خيايلا ،فاملسيح قد هزم قوة اخلطية بالفعل (رومية .)11-10 :6
بنوية املسيح السامية نصبح بالفعل أبناء اهلل (4 :1؛ 17-15 :8؛  1يوحنا  .)3-1 :3اتلمجيد ال يَ يعد بمستقبل وهيم،
ِّ
فقيامة املسيح يه باكورة اْلصاد الوحيد للقديسني ( 1كورنثوس  .)22-12 :15الروح القدس معطي اْلياة (اآلية

 )45يفيض بمجد القيامة من املسيح لِّك من ينتمون َل بروحه .قيامة األجساد لشعب اهلل يه يقني بنفس يقينية
قيامة ربنا باْلسد.

حياة املسيح اكنت وال تزال نلا .موته لم يكن من أجله ،لقد اكن وال يزال نلا .قيامته لم تكن َل ،لقد اكنت وال
تزال نلا .دون عمله ال يوجد خالص ىلع اإلطالق .دون عمله اذلي يطبِّقه الروح القدس ،ال يوجد خالص نلا.

https://ar.ligonier.org/

الروح القدس يملكنا ويربطنا باملسيح بشِّك ال رجوع فيه .رجاء إجنيلنا هو اتلايل :بالروح القدس ،نستقبل الرب
َ َ ُ ح ح
اء ال َمج يد" األكيد (كولويس .)27 :1
يسوع املسيح اذلي أىت نلا ويسكن فينا .املسيح فينا هو "رج

د .ديفيد ب .جارنر هو العميد األكادييم ،ونائب رئيس اخلدمات العاملية ،واألستاذ ملادة علم الالهوت انلظايم ِف
ِّ
لكية الهوت وستمنسرت ِف فيالدلفيا ،وهو شيخ معلم ِف الكنيسة املشيخية ِف أمريكا .وهو اكتب كتاب أبناء ِف
َّ
االبن ( )Sons in the Sonوكيف يمكنِّن أن أتأكد؟ (?.)How Can I Know for Sure

تم نرش هذه املقالة ِف األصل ِف جملة تيبوتلوك.

