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 فينيةلجوهر احلياة الاك
 سينلك� ف�جسونبقلم 

ة، وقد فعل هذا عن حق. فنحن نتغ� ة والعقائديَّ لطاملا وضع الالهوت اللكفي� الرت�� الكب� ىلع املعرفة الكتابيَّ 
ألذهاننا من القدس ). هذا اتلغي� هو رشط أسايس لعبادتنا، إذ أنه باستنارة الروح ٢-١: ١٢(رومية  أذهاننابتجديد 

ة، ىلع األقل يف شلكها املتسق، لم ت�ن لفينيَّ طرقه. ول�ن الاكعن هللا و عن خالل الكتاب املقدس �صل ىلع فهم
العقيدة فة. مستوى من االختبارات الروحيَّ  أعظمقصة  أيًضاحة هو صلَ ة المُ إن تار�خ املسيحيَّ  .�رد أمر عقال� أبًدا
يم�ن أيًضا سماع إىل اختبار مسييح فر�د. من التسبيح واحلمد تقود د اهللا تمجِّ  عنها ب�لمات الُمعربَّ ة لفينيَّ الاك

 ؤمن�يف أسلوب حياة امل ،حةصلَ و�تم ترتيله حبماس يف العبادة المُ  يف الالهوت اللكفي� يتألف فكر�ًّااذلي  ،اللحن
 صلح� واختباراتهم.المُ 

يف ياة يع� أنه، حىت عندما تُعزف املوسيىق يف سلم حز�ن، فإنها تظل حلنًا. للعالم واحلح صلَ المُ  املنظور ةجديَّ إن 
 اتلايلة: تمزج العنارصة �يدة صبح سيمفونيَّ يُ نيسة، م �شبيه اكلفن، بينما يُعزف هذا اللحن يف الكاستخدو�ا، الواقع

 اثلقة يف سيادة اهللا. •

 هلم. رجاءاختبار قوة نعمة اهللا يف خالص اخلطاة العاجز�ن واذلين ال  •

 .اإل�سانمن أجل خطايا و�نجاح  حتديًداص اذلي مات خلِّ اإلحساس الغامر بمحبة المُ  •

 .اإل�سانإرادة  تليغ ال بينما ه، و�به، و�دميف املسيح املرء حًرا يلثق تُطلقاكتشاف انلعمة اليت  •

ختلص لك كنيسة اهللا د بأن يثابر مع شعبه حىت ن اهللا قد تعهَّ أاثلقة اهلادئة واالتزان اذلي يودل من معرفة  •
 فال ختطيء ثانية.ة املفديَّ 

 لك هذه املوضواعت مًعا تلعطي املجد هللا وحده.تعمل 

ل يلدلد اهللا. فيف انلهاية، هذا هو ثقل إجابة السؤال االفتتايح ة هو العيش بطر�قة تمجِّ احلياة الاكلفينيَّ جوهر إن 
هنا ت�من املفاجأة  ".واتلمّتع به إىل األبد ،اإل�سان الُعظ� � تمجيد اهللا: "اغية الُموَجز أسئلة وأجو�ة وستمنسرت

 مقاصديف  بل يرتبطان ،ع اإل�سان ليسا متناقضت�ة بالنسبة لكث� من انلاس: �د اهللا وتمتُّ لفينيَّ الكربى يف الاك
 اهللا.
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، يف ضوء (أم نقول يف "ظلمة"؟) ت�و�ن من الفرح لبهل من اإل�سان و�سوجهة انلظر القائلة بأن �د اهللا يقلِّ إن 
 .اإل�سانشيطا� يضع اهللا يف موقف ضد  تعليم الهو�). هو ٢٥: ١احلق (رومية  حلَّت �ل، � كذبة عن اهللا ٣

د، فإن الالهوت الكتايب اذلي تماًما يف املقابل إىل  ل�خول اإل�سان أمامو�ده يفتح ابلاب  يَّةنعمته السيادباهللا  يمجِّ
ات اسرتداد الرش�ة مع اهللا، واتلمتُّع بها،اختبار  يأيتمستوى �تلف تماًما من الواقع. هنا  ل إىل اتلحوُّ و غ� مرسَّ

 ).٢٤: ١٧أن ن�ون مع املسيح حيث هو موجود حىت نراه يف �ده (يوحنا  انتظارشبه املسيح، و

 

جون� وأستاذ استشاري لعلم الالهوت انلظا� نلك� ف�جسون هو عضو هيئة اتلدر�س يف خدمات يليادلكتور س
يف لكية الالهوت الُمصلَحة. شغل سابًقا منصب الرايع األسايس يف الكنيسة املشيخيّة األو� يف مدينة كولومبيا، 

 ).The Whole Christ" (املسيح اكمالً بوالية ساوث اكروالينا، وقد كتب أ�رث من عرش�ن كتابًا، بما يف ذلك "

 

  .يلجون�موقع تم �رش هذه املقالة يف األصل يف 
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