أساسيات الدرس

عالقتُنا مع اهلل

هويتُنا في المسيح
درس ّ :1

لسنا في حاجة ألن نكون صالحين لكي ننتمي إلى عائلة اهلل .يعرض لنا هذا الدرس
حقيقة أن اإليمان بيسوع المسيح وقبول غفران خطايانا هو المتطلب الوحيد للعضوية
في هذه العائلة .وقد وعد يسوع ،في وقت تشكيل مظهرنا من الخارج لنصبح أفر ًادا
استمر في
أكثر كماالً ،بأن يشكلنا من الداخل إلى الخارج ،ويمنحنا حياة رائعة.
ْ
القراءة لتعرف كيف!

ٍ
لشيء ما
يريد كل شخص أن ينتمي
يمنح المعنى لحياته .وبالمثل ،نريد
نحن أن تستمر حياتنا ،وأن تكون
متصلة بأشياء ذات قيمة .فكيف يكون
أي شيء أفضل من االنتماء إلى عائلة
اهلل؟!

إنه لمن الممتع أن نرى األبعاد التي يذهب إليها الناس من أجل أن ينتموا إلى

ٍ
يغيروا طريقة حديثهم ،أو عاداتهم ،أو طريقة ملبسهم ليصبحوا
شيء ما .فقد ّ
ٍ
لجسم رشيق من
مثل أولئك المحيطين بهم .وربما يريد بعضهم أن يصل

«أل َّ َِّ
ق فَ َع َرفَهُ ْم
ين َسَب َ
َن الذ َ
ونوا
َسَب َ
ق فَ َعَّيَنهُ ْم ِلَي ُك ُ
ورةَ ْابنِ ِه»... ،
ُم َشابِ ِه َ
ين ُ
صَ
(رو )29 :8
لقد َّ
هويتَنا بالمسيح
حدد اهلل ّ
سابقًا قبل أن نحدد هوية
أنفسنا به.

خالل ٍ
نظام غذائي شاق ،أو أن يخفوا إمكانياتهم الحقيقية وكذلك هواياتهم

حتى ال يظهروا مختلفين ،وحتى أنهم قد يضيعون كل حياتهم في الصراع
مع وظيفة معينة ،ليسوا مغرمين بها أو ال تناسب مهاراتهم ،ولكن لمجرد
أن األشخاص اآلخرين يعملون في هذا المجال .وال يمانع الناس في اجتياز
حركة في البشر نحو االنتماء ولتكوين هوية.
المتاعب ،ألن هناك قوة ُم ِّ
الهوية هي ما تجعلنا مشابهين لبعض الناس ومختلفين عن أناس آخرين،
إن
ّ
الهوية المميزة
وهذا جانب مهم للكيفية التي نرى بها أنفسنا .ومع ذلك ،فإن
ّ
ألي شخص ال تأتي من هذا العالم ،بل نحصل عليها باعتبارنا أبناء اهلل من

خالل يسوع المسيح.
َِّ
ين ُك ْنتُ ْم قَ ْبالً
«أ َْنتُ ُم الذ َ
اء ِفي اْل ِف ْك ِر،
ِّين َوأ ْ
أْ
َجَنبِي َ
َع َد ً
ِ
ِّ
ِ
َع َمال الش ِّر َيرة ،قَ ْد
ِفي األ ْ
اآلن ِفي ِج ْسِم
صالَ َح ُك ُم َ
َ
ِ
ِ
ِ
َب َش ِرَّيتِ ِه بِاْل َم ْوت ،لُي ْحض َرُك ْم
ِ ِ
ين َوبِالَ لَ ْوٍم َوالَ َش ْك َوى
ق ِّديس َ
امهُ».
َم َ
أَ
تتشكل هويتنا في المسيح،
التي نشأت فينا ،من شخص
ضعيف وخاطئ إلى شخص
نقي ومقدس.
ّ

هويتنا بالمسيح ،ألننا قبلنا المسيح في حياتنا ،فيقول الكتاب
يتم تحديد ّ
المقدس في (رو « :)34 - 29 :8أل َّ َِّ
ق فَ َعَّيَنهُ ْم
ق فَ َع َرفَهُ ْم َسَب َ
ين َسَب َ
َن الذ َ

َِّ
ِِ ِ
ون ُه َو بِ ْك ًار َب ْي َن ِإ ْخ َوٍة َكثِ ِ
ق
ين َسَب َ
ِلَي ُك ُ
ينَ .والذ َ
ير َ
ورةَ ْابنه ،لَي ُك َ
ونوا ُم َشابِ ِه َ
ين ُ
صَ
َِّ
فَعَّيَنهم ،فَهؤالَ ِء َدعاهم أ َْيضا .والَِّذين َدعاهم ،فَ ِ
ين
هؤالَء َب َّرَرُه ْم أ َْي ً
ضاَ .والذ َ
َ ُْ ً َ َ َ ُْ ُ
َ ُْ ُ

ِ
ب َّررهم ،فَ ِ
ان اهللُ َم َعَنا ،فَ َم ْن َعلَ ْيَنا؟
هؤالَء َم َّج َد ُه ْم أ َْي ً
ضا.فَ َما َذا َنقُو ُل له َذا؟ ِإ ْن َك َ
َ َ ُْ ُ
َجِلَنا أ ْ ِ
ينَ ،ك ْي َ
اَلَِّذي لَ ْم ُي ْش ِف ْق َعلَى ْابنِ ِهَ ،ب ْل َب َذلَهُ أل ْ
ضا َم َعهُ
ف الَ َيهَُبَنا أ َْي ً
َج َمع َ
ُك َّل َشي ٍء؟ من سي ْشتَ ِكي علَى م ْختَ ِاري ِ
اهلل؟ اَهللُ ُه َو الَِّذي ُيَب ِّرُرَ .م ْن ُه َو الَِّذي
ْ َ ْ ََ
َ ُ
َِّ
ِ
ِ
ضا َع ْن َي ِم ِ
ين
اتَ ،ب ْل بِاْل َح ِر ِّ
يح ُه َو الَِّذي َم َ
ضا ،الذي ُه َو أ َْي ً
ي قَ َام أ َْي ً
ين؟ اَْل َمس ُ
َيد ُ
ِ َِّ
ضا َي ْشفَعُ ِف َينا».
اهلل ،الذي أ َْي ً
تعلن هذه األعداد بعض التفصيالت المدهشة ،فتخبرنا بأنه قد تم تحديد
هويتنا بالمسيح حتى قبل ميالدنا ،وفي الحقيقة ،حتى قبل خلق العالم .لقد
ّ
هويتنا في المسيح سابقًا قبل أن نحدد هوية أنفسنا به .وقد حدد اهلل
حدد اهلل ّ

هويته معنا .ففقط
هويتنا بالمسيح ألنه مات من أجلنا على الصليب ،وحدد ّ
ّ
هويتنا في شبه ابنه ،يسوع المسيح ،نظهر أمام اهلل مبررين،
عندما نحدد ّ

ويرانا أنقياء ومقدسين .فيقول الكتاب المقدس في (كو « :)22 - 21 :1أ َْنتُ ُم
ِ
َع َد ِ ِ
َِّ
َعم ِ
ال ِّ
صالَ َح ُك ُم
ين ُك ْنتُ ْم قَ ْبالً أ ْ
َجَنبِي َ
الذ َ
الش ِّر َيرِة ،قَ ْد َ
ِّين َوأ ْ ً
اء في اْلف ْك ِر ،في األ ْ َ
ضرُكم ِق ِّد ِ
ِِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
يس َ ِ
امهُ».
َ
اآلن في ج ْسم َب َش ِرَّيته باْل َم ْوت ،لُي ْح َ ْ
َم َ
ين َوبالَ لَ ْوٍم َوالَ َش ْك َوى أ َ
هويتنا في المسيح ،ليس من خالل العائلة التي ولدنا فيها،
لذلك ،يتم تحديد ّ
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أو بأعمالنا الحسنة ،ولكن ببساطة من خالل اإليمان بيسوع المسيح وقبوله.
هويتنا
هويتنا في المسيح ،ولكن تتشكل ّ
فليست أعمالنا هي التي ننال بها ّ
في المسيح ،التي نشأت فينا ،من شخص ضعيف وخاطئ إلى شخص نقي
هويتنا في المسيح تقيمنا إلى حياة جديدة .وتقوينا النعمة التي
ومقدس .إن ّ
يمنحها اهلل لنا لنعيش في انتصار على التجارب .وتؤكد كلمة اهلل هذا في (1
ِ
ِ
وه ْم أل َّ
ظ ُم ِم َن
َع َ
َن الَِّذي ِفي ُك ْم أ ْ
يو « :)4 :4أ َْنتُ ْم م َن اهلل أَُّيهَا األ َْوالَ ُدَ ،وقَ ْد َغلَ ْبتُ ُم ُ
الَِّذي ِفي اْل َعالَِم».
ولكن ،إنها مجرد البداية في تشكيل صورة الحياة الحاضرة .فحينما نقبل

يسوع ،فعلينا أن ُنخضع حياتنا له ،فنخضع أذهاننا إو�رادتنا له .ونحتاج
أيضا أن نكون طائعين للمسيح من خالل قوة الروح القدس .ومن خالل هذا
ً

الخضوع والطاعة ،فإننا نطبق هويتنا في المسيح على حياتنا اليومية.

أيضا عائلة
إن هويتنا في المسيح ال تجعلنا أشخاص جدد فقط ،ولكنها تمنحنا ً
ف «بجسده»،
جديدة .فينتمي كل مؤمن لعائلة اهلل .وهذه العائلة ،والتي تُ ْع َر ُ
هي الكنيسة .لقد أعطانا اهلل هذا المجتمع العالمي من األخوة لنعيش بحسب

هويتنا في المسيح ،ونمجد اسمه.
هل تذكر أولئك الذين أرادوا أن يتجاوزوا أي ألم أو متاعب لينتموا لمجموعات
مجتمعية مختلفة؟ إن الشيء المحزن أنه :وال واحدة من تضحياتهم تضمن
لهم أن يجدوا الحب أو القبول .إن البشر متقلبون ،فربما يحبونك اليوم ،وقد
وحقيقي.
ثابت
يتخلّون عنك اليوم التالي؛ بينما ،حب وقبول يسوع المسيح ٌ
ّ
صلَُنا عن محَّب ِة اْلم ِس ِ ِ
يقول الكتاب المقدس« :من سي ْف ِ
ق أَِم
ض ْي ٌ
يح؟ أَش َّدةٌ أ َْم َ
َْ ََ
َ ْ ََ
َ

َجِل َك
ي أ َْم َخ َ
طٌر أ َْم َس ْي ٌ
اض ِطهَ ٌ
ف؟ َك َما ُه َو َم ْكتُ ٌ
وبِ«:إَّنَنا ِم ْن أ ْ
ْ
اد أ َْم ُجوعٌ أ َْم ُع ْر ٌ
هذ ِه ج ِم ِ
لكَّنَنا ِفي ِ
النه ِار .قَ ْد ح ِس ْبَنا ِم ْث َل َغَنٍم ِل َّلذ ْب ِح» .و ِ
ُنم ُ َّ
يعهَا َي ْعظُ ُم
َ
ُ
ات ُكل َّ َ
َ
َ

ِ
َِّ
ِ
اء
َحَّبَنا .فَِإِّني ُمتََيقِّ ٌن أََّنهُ الَ َم ْو َ
ص ُارَنا بِالذي أ َ
ت َوالَ َحَياةََ ،والَ َمالَئ َكةَ َوالَ ُرَؤ َس َ
ْانت َ
ات ،والَ أُمور ح ِ
ِ
ُخ َرى،
قَ ،والَ َخِليقَةَ أ ْ
اض َرةً َوالَ ُم ْستَ ْقَبلَةًَ ،والَ ُعْل َو َوالَ ُع ْم َ
َوالَ قُ َّو َ ُ َ َ
صلَنا عن محَّب ِة ِ
ِ
ِ
ع َربَِّنا(».رو - 35 :8
اهلل الَّتِي ِفي اْل َم ِس ِ
يح َي ُسو َ
تَ ْقد ُر أ ْ
َن تَ ْف َ َ ْ َ َ
)39
إ ًذا ،لماذا نقلق بخصوص إرضاء الناس من حولنا ،واهلل الذي يحبنا من األزل

إو�لى األبد ،ينتظرنا ليكون أبينا.
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ت
«فَِإِّني ُمتََيقِّ ٌن أََّنهُ الَ َم ْو َ
َوالَ َحَياةََ ،والَ َمالَئِ َكةَ َوالَ
ِ
ور
ُرَؤ َس َ
ُم َ
اء َوالَ قُ َّواتَ ،والَ أ ُ
ح ِ
اض َرةً َوالَ ُم ْستَ ْقَبلَةًَ ،والَ ُعْل َو
َ
ِ
ُخ َرى،
قَ ،والَ َخليقَةَ أ ْ
َوالَ ُع ْم َ
صلََنا عن محَّبةِ
تَ ْق ِدر أَن تَ ْف ِ
ُ ْ
َْ ََ
ِ
ِ
ِ
اهلل الَّتِ
ع
و
س
ي
يح
س
م
ل
ا
ي
ف
ي
ِ
ْ
َُ َ
َ
َربَِّنا».
إن البشر متقلِّبون ،فربما
يحبونك اليوم ،وقد يتخلّون
عنك اليوم التالي؛ بينما،
حب وقبول يسوع المسيح
وحقيقي.
ثابت
ٌ
ّ

مراجعة

•حدد اهلل هويتنا لنكون في المسيح حتى قبل خلق العالم.
•إننا مبررون أمام اهلل ،ألنه قد تم تحديد هويتنا في المسيح.
•يمكننا أن نعيش هويتنا في المسيح بمعرفة وتصديق أن ما قالته كلمة اهلل
حقيقي ،وذلك من خالل التصرف وفق هذه الحقيقة ،ومن خالل تحويل
أنفسنا بالكامل نحو اهلل ،ومن خالل طاعة المسيح بالروح القدس.
•إذ قد حددنا هوية أنفسنا في المسيح ،فإننا األن جزء من جسد المسيح
تماما في المسيح،
تماما لدى اهلل .إن هويتنا محددة ً
(الكنيسة) ومقبولون ً
ونستطيع أن نعيش في انتصار على كل التجارب.

شارك برأيك

•كيف تختلف هويتك في المسيح عن أي مصادر أخرى للهوية ،مثل:
الجنسية ،الوظيفة ،المواهب؟

صالحا ،أن يتبرر
•هل يستطيع الشخص ،الذي يحاول بجدية أن يصنع
ً
أمام اهلل؟ ماذا يقول الكتاب المقدس عن هذا؟
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