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حالهوت الوويلب اتل
َ
 : انلعمة اليت ال تُقاوم الُمصل

 بقلم أر. يس. سربول 

، فإن الفكرة اكتلايل: اتلجديد �سبق اإليمان. كما نؤمن أيًضا أن اتلجديد هو عمل  اإلصاليحفكر يف ال ا تار�يًّ 
يف األساس أن العمل اإلل� اذلي نطلق   ع� يعب� صعب، ولكنه هذا اتل يبدو . )monergistic( املصدرأحادي 

رغ 
ُ
  " طاقة" و�مة  .أو العمل هو وحدة قياس الكدح) erg(عليه امليالد اثلا� أو اتلجديد هو عمل اهللا بمفرده. األ

)energy  (  .بادئة اللكمة    تع�مستمدة من هذه الفكرة)mono  (""فلكمة    لك ذل  أو "أحادي".  واحدmonergism  �تع  
وليس   — وحدها و�ع� أن عمل اتلجديد اذلي �دث يف قلب اإل�سان هو أمر يفعله اهللا بقوته  ." عمل أحادي"

بل هو  . من قوة اإل�سان باملائة ١من قوته و باملائة ٩٩حىت  أو باملائة من قوة اإل�سان، ٥٠باملائة من قوته و ٥٠ بنسبة
 إليمان.   ا يلقودنا إىلنفس وقلب اإل�سان  رغبةدليه القدرة تلغي� وهو وحده،   باملائة عمل اهللا. فهو، ١٠٠

. عندما خلقك  إحداثه ينوي اهللا هذه انلعمة يف انلفس، فهو �قق اتلأث� اذلي  �ستخدمباإلضافة إىل ذلك، عندما 
من  جلبك إىل هذه احلياة  اذليفعمله السيادي هو . أنت لم تفعل شيئًا لتساعده ىلع ذلك .اهللا، جلبك إىل الوجود 

.  ديدة حالة امليالد اثلا� واخلليقة اجل اذلي ينقلك إىلهو  ،وحده ، وعملهعملهإن . و�املثل، فانلاحية ابليولوجيَّة
. فإذا  مهانلعمة اليت حتقق ما ير�د اهللا أن يتمِّ  .انلعمة العاملة ف�  . انلعمة اليت ال تُقاوم يهنُطلق علهذا ما  و�اتلايل

ر من  و�تاج أن نتحرَّ   أجسادنا دة �سبب شهوات  مقيَّ بالفعل  اكنت إرادتنا    نايا، و�كنا بالفعل أموات باذلنوب واخلط
، وليس أمًرا نفعله �ن ومن أجلنا ة حىت �لص، إذن �ستنتج أن اخلالص هو أمر يعمله اهللا فينا اجلسديَّ  تنا طبيع

 ألنفسنا بأي حال من األحوال.  

ذلك، فإن اتلار�خ  ومع أن يبدى أي مقاومة نلعمة اهللا. للمرء  ه ال يم�نفكرة أن تث�ول�ن فكرة عدم املقاومة 
انلعمة اليت ال تُقاوم أن نعمة اهللا غ� قابلة  البرشى هو تار�خ مقاومة عنيدة وقاسية للطف نعمة اهللا. ال تع�

دلرجة أنه  الفكرة أن نعمة اهللا قو�ة جًدا ونقاومها بالفعل. نعمة اهللا،  قادرون ىلع مقاومة�ن يف الواقع،  .للمقاومة
  . ضد إرادتهم للمسيح  برشاألمر أن الروح القدس �ر ال ليس ة هلا. ب ىلع مقاومتنا الطبيعيَّ غلُّ ىلع اتل القدرة دليها 

  ، املسيح، نص� اآلن راغب�قبول رافض�  سابًقا كنا  حبيث أنه يف ح�نزعة إرادتنا، و رغبةالروح القدس  يغ�ِّ بل 
ر. يف الواقعأ�رث من راغب�و

ُ
  سيح، ونقبله بفرح ألن الروح القدس قد غ�َّ ر�ض إىل املسيح بل نإىل امل  ، �ن ال �

خليقة   جعلنا وصايا اهللا ودعوات اإل�يل. لقد أذاب اهللا قساوة قلو�نا ح� ب ال تتأثر ة حجر�َّ  نا قلو�نا. لم تعد قلو�
. والسبب يف أننا نر�د أن نأيت إىل املسيح سيح ألننا إىل املرويح حىت نأيت والروح القدس أقامنا من املوت ال .جديدة 
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ت�ون دلينا أي   نعمة يف نفوسنا. بدون هذا العمل، لانلعمل ب قام بالفعلأن اهللا قد هو سيح إىل املأن نأيت  نر�د
 نقول إن اتلجديد �سبق اإليمان.   هلذا السبب .سيحإىل امل  يف امليجءرغبة 

ة،  ، ليس ألن� ال أؤمن بهذه العقيدة الالكسيكيَّ اليت ال تُقاوم انلعمة  مصطلحاستخدام دلي مشلكة صغ�ة يف 
الةانلعمة  مصطلح أفضل  ، فإن� لكث� من انلاس. ذللكة ول�ن ألنها ُمضلل ، ألن نعمة اهللا اليت ال تُقاوم  الفعَّ

    ن تفعله.أاهللا  نوي ما ي تفعل

 نختتم باحلديث عن مثابرة القد�س�. س، ةاألخ�  ةيف املقال

 

 انظر أيًضا: 

 : مقدمة الُمصلَحالهوت الوويلب اتل
 : الفساد اليلكالُمصلَحالهوت الوويلب اتل
 رشوط امل: االختيار غ� الُمصلَحالهوت الوويلب اتل
 ح: الكفارة املحدودة صلَ والالهوت المُ  بويلاتل
 : انلعمة اليت ال تُقاوم الُمصلَحالهوت الوويلب اتل

 ح: مثابرة القد�س� والالهوت الُمصلَ اتلويلب 
 

ادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسس هيئة خدمات يلجون�، و�ن أحد راعة كنيسة القد�س أندرو يف مدينة سانفورد  
كتاب، بما يف ذلك  بوالية فلور�دا، كما اكن أول رئيس للكية الكتاب املقدس لإلصالح. وهو مؤلف أ�رث من مائة 

 .)The Holiness of God( قداسة اهللا""

 

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