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 االفتخار بالرب 
 جون بايرب  بقلم

" (. "�بُّ اهللا أن يفتخر اإل�سان بِه، ولكنه ي�ره أن يتفاخر اإل�سان بنفسه   نثوس كور  ٢َمِن اْ�تََخَر فَلْيَْفتَِخْر بِالرَّبِّ
 بَِصِليِب َر�ِّنَا �َُسوَع الَْمِسيِح" (غال ١٧: ١٠

ْ�تَِخَر إِالَّ
َ
ْن أ

َ
ا ِمْن ِجَهيِت، فََحاَشا يِل أ مَّ

َ
  �ََشاُمخِ  َ�يْنَا   تُوَضعُ . ") ١٤: ٦  طية). "َوأ

َْوِم. فَإِنَّ لِرَ  َْفُض ِرْ�َعُة انلَّاِس، َو�َْسُمو الرَّبُّ وَْحَدُه يِف ذلَِك ايلْ ٍم واََعل، وىلََعَ لُكِّ اِإل�َْساِن، َوختُ ُنُوِد يَْوًما ىلَعَ لُكِّ ُمتََعظِّ
ْ
بِّ اجل

 ). ١٢-١١: ٢ُمْرتَِفٍع َ�يُوَضُع" (إشعياء 

 : �عالن اهللا يبغُض تفاخَر اإل�سان بنفسهِ  )ىلع األقل (هناك سببان 

ينخدُع اإل�سان املتفاخر بنفسه  . فرحه و�فسد حياته ينبوع عن  يرصف انتباه اإل�سانتفاخر اإل�سان بنفسه ) ١
َد اهللا، ولقد أفسد اإل�سان الفرح  مرآةواملجد بفيستبدل ابلهاء  َد اإل�سان. لقد ُخلَق يلمجِّ . لم ُ�لَق اإل�سان يلمجِّ

ة من �رد انعاكٍس لصورته هو. إن اهللا ال �رُّس   انلابع من هذا اتلمجيد عندما حاول أن �د نلفسه �ًدا قدَر �رَّ
 . باخلراب اذلي أحدثه اإل�سان �سبب تفاخره بنفسه

تفاخر اإل�سان بنفسه يعكُس قناعًة بأن  :السبب اثلا� اذلي �عل اهللا ي�ره تفاخر اإل�سان بنفسه هو هذا) ٢
ي�ره الكذب وذللك  اهللا  إن  وهذا، بالطبع، غ� صحيح. لكننا قد �يسء الفهم إذا قلنا: ".  اإل�سان أ�رث روعًة من اهللا

عدم و ة اهللاإنَّ ما ي�رهه اهللا هو إهان ليس صحيًحا.هذا  ال. ".ي�ره اتلفاخر البرشي ألنه كذٌب يف حد ذاته
�  ة يف تفاخر اإل�سان بنفسه  املشلكة احلقيقيَّ إن اليت ته� اهللا كإهل احلق. ذلا، ف الطرق ىحد إإكرامه. الكذب هو 

 . باهللا �سته�أنه 

ي�رم اهللا و�منح اإل�سان الفرح اذلي ُخِلق ألجله:  إنه  بالرب، من جهٍة أخرى، �قق انلقيض املزدوج:    االفتخارإن  
 .حدود هل بالوحيد املستحق إعجابًا الواالعجاب االنبهار أي 

 . ها اخلطاةبخلَّص اليت    طر�قةأنه أبطَل اتلفاخر البرشي بطالنًا مزدوًجا بالذللك من مراحم الرب 

 
ً

ْ�َن االفِْتَخاُر؟ قَِد  قائالً  كما رشح ذلك بولس يف رساتله إىل أهل رومية. اإليمان يُبطُل اتلفاخر البرشي  ،أوال
َ
: "فَأ

ْ�َماِل؟ الَكَّ. بَْل بِنَاُموِس اِإليَماِن" (
َ
بِنَاُموِس األ

َ
يِّ نَاُموٍس؟ أ

َ
اإليماُن االفتخاَر؟ السبب   يُبطل). ملاذا ٢٧: ٣اْ�تَىَف. بِأ

من اهللا. ومع ذلك ليس   عطايا لك ثمر الروح ف ن اإليمان هو عطية من اهللا، مع أنه كذلك بالفعل. فقط أليس 
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. إنه البرش�َّة اإليمان فر�ٌد ب� مجيع أفعال انلفسفاإليمان.  قوم بها بنفس الطر�قة اليت ي  اتلفاخر تُبطل ا مجيعه
 . فعللعدم ال�أنَّ اإليمان فعٌل ىلع شخص أخر. و  الفعل األ�رث ضعًفا وعجًزا، وقلة حيلة. إنّه اعتماديٌّ تماًما 

توقُّع أن تلك الرغبة جيدة بما ي�يف نلوال   دونة دليها رغبة لطلب املساعدة  البرش�َّ   انلفسما أعنيه بذلك هو أن  
.  ، فإّن اإليمان فر�د من نوعه البرش�َّة تلك املساعدة، و�ن اكن اإليمان دافع تلك الرغبة. من ب� لك أفعال انلفس

ونفس األمر من    .تنشد الفضيلة يف آخر مغاير هلا   بل �  فاإليمان ليس فضيلة.  ُمفلسٌة،البرش�َّة  وحيث أن انلفس  
ة بطبيعتها. ذللك، ال فخر هلا يف ذاتها، ألنها غ� قادرة ة واعتماديَّ انقياديَّ البرش�َّة انلفس  إن جهة احلكمة، والقوة.

بفعلها الفر�د،   انلفس البرش�َّة"ذات". وفور قيام  من األشياء اليت ليس هلا  نفسها. إنها نوع  تنظر إىلوال حىت أن 
 واقعها. فإنه يُنَسب آلخر؛ ذاك اذلي �ستمد منه 

َعالَِم يِلُْخِزَي  : "االختيار اإلل� يُبطل االفتخار  ،ثانيًا 
ْ
َُكَماَء َواْختَاَر اُهللا ُضَعَفاَء ال

ْ
َعالَِم يِلُْخِزَي احل

ْ
اَل ال بَِل اْختَاَر اُهللا ُجهَّ

َعالَِم َوالُْمزَْدرَى وََغْ�َ الَْموُْجوِد يِلُبِْطَل الَْموُْجوَد ِليَكْ َال 
ْ
ْدِ�يَاَء ال

َ
قِْو�َاَء َواْختَاَر اُهللا أ

َ
َماَمُه" َ�ْفتَِخَر لُكُّ  األ

َ
  ١(ِذي َجَسٍد أ

 ). ٢٩-٢٧: ١كورنثوس 

أن اهللا لم �رْت البرش بناًء ىلع أي م�ة فينا تعطينا احلق يف �  االفتخار. الفكرة هنا    يُبطلقصد االختيار اإلل� أن  
 اهللا  تماًما ىلع يعتمدأن االختيار اإلل� �عل قصد اهللا اخلاليص  ١١: ٩رومية توضح رسالة  يف الواقع،اتلفاخر. 

نَُّه َوُهَما : "للنفس البرش�َّةوحده، وليس ىلع أي فعل 
َ
ا، ِليَكْ ] يعقوب وعيسو[ أل ْو رَشًّ

َ
ا أ ا َ�ْعُد، َوَال َ�َعَال َخْ�ً َ لَْم يُودلَ

ِي يَْدُعو
َّ

ْ�َماِل بَْل ِمَن اذل
َ
املقابل  ]". يس عيسواختار يعقوب ول اهللا[ يَثْبَُت قَْصُد اِهللا َحَسَب االْختِيَاِر، لَيَْس ِمَن األ

ِي يَْدُعوهنا لإليمان ليس األعمال بل "
َّ

َمن سيؤمن وَمن  اهللا االختيار اإلل� ىلع اهللا وحده. يقرر يعتمد  ".اذل
 . سيخلص دون استحقاق

 �ازات و�اإل إل�سانبا  ونلتوقَّف عن لك افتخار وعن لك مساعدة �رش�َّة. أنفسنا  ذللك، دعونا نُبعد نظرنا عن 
 .  بالرب وحده نلفتخرة، والبرش�َّ 

 

  جامعة و�ية الهوت  ورئيس )Desiring God( يف هيئة "االشتياق إىل اهللا" ُمعلِّمس وهو مؤسِّ  ادلكتور جون بايرب
وهو مؤلف العديد من   .مينيسوتا مينيابوليس بوالية   مدينةيف )Bethlehem College and Seminary( بيت حلم

 Living in the) و"احلياة يف انلور" (When I Don’t Desire Godاهللا" ( أشتاق إىل"عندما ال الكتب، بما يف ذلك 
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 .  تيبوتلوك �لة  تم �رش هذه املقالة يف األصل يف
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