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 يف املسيح؟  اثلباتما مع� 
 سينلك� ف�جسونبقلم 

د، خاص، ورسِّي اختبار كما لو اكن فهم احلث ىلع "اثلبات"  �ُساء لطاملا  أن  �سوع  الرب  ول�ن أوضح  ، وغ� �دَّ
دة ق بعدد من احلقائق األمر يتعلَّ   . املحدَّ

 
ً

املسيح باإليمان  بوشخيص    إ�ايبحدون �شلك  �ن متَّ   بالطبعيعتمد ىلع نعمته.  �سوع املسيح  ر�نا  بإن االحتاد    ،أوال
منا يف  طعَّ   هو اذلي  ،ام اإلل�الكرَّ   باعتباره   ، بآلل يف عمل اهللا. إن ال�ن هذا اإليمان نفسه متأصِّ   . )١٢:  ١٤(يوحنا  

اهللا وسلطانه،  سيادة� فلك يشء). ٣: ١٥الحتاد به (لكون الئق� نلرنا طهَّ هو اذلي  لكمته،  واملسيح، بواسطةاملسيح. 
 انلعمة.    و� يشء ب

  جتاو�نا مع تعايلم املسيح "إِْن ثَبَتُّْم يِفَّ َوَ�بََت الَكَِ� ِ�يُ�مْ ىلع اثلبات  �شتمل طاعته. املسيح يع� باالحتاد إن : ثانًيا
تَْسُ�ْن ِ�يُ�ْم لَكَِمُة الَْمِسيِح  لِ "    :إذ كتب قائًال   ١٦:  ٣  د بولس صدى هذه الفكرة يف كولوىس ). يردِّ أ  ٧:  ١٥" (يوحنا  ...

وِح".  :١٨: ٥ه املوازي يف أفسس ثِّ حب صلة ال  وثيق و ترص�حبِِغً�،" وه  "اْمتَِلئُوا بِالرُّ

، إن خرى بعبارة أ عواطفنا. ه إرادتنا، وتغ�ِّ للكمته أن تمأل أذهاننا، وتوجِّ السماح اثلبات يف املسيح يع� ، باختصارٍ 
الروح إذ �س�ن لكمة املسيح فينا و بالطبع، ،ثمَّ ما نفعله ب�تبنا املقدسة. ب  ارتباًطا وثيًقا  مرتبطة عالقتنا باملسيح 

  : تطبيقه �ُساء  ما اذلي اعدةً  ر�نا بطر�قة تتفق مع إرادة اهللا ون�تشف حقيقة وعد  نا، سوف نص�ِّ يمأل  القدس
 ).      ب ٧: ١٥"َ�ْطلُبُوَن َما تُِر�ُدوَن َ�يَُكوُن لَُ�ْم" (يوحنا 

ن املؤمن  ما يعنيه هذا: إواضح    �شلٍك   و�رشح)،  ٩:  ١٥يوحنا  "اُثْبُتُوا يِف َ�َبَّيِت" (   قائًال:مبدأ آخر    ىلع  د املسيح : يؤ�ِّ ثاثلًا
 ).  ١٣ه، اآلية ئجل أحبا ألحياته ىلع �بة املسيح (�بة ذاك اذلي وضع نفسه   تتلك

ل ايلو� يف  عن اتلأمُّ  باالبتعاد أبًدا �سمح ألنفسنا  أال علينا  هذه املحبة نلا يف صليب املسيح. �بلقد تبيَّنت 
هذه   ىلع الروح القدس اذلي �سكب  عن االت�الهلذه املحبة، وال  ال يقبل اجلدل اذلي ربهانالباعتباره الصليب 

د للغاية وهو: تعب�ٍ ب يرُتَجم اثلبات يف �بة املسيح فإن). باإلضافة إىل ذلك، ٥: ٥يف قلو�نا (رومية  املحبة إن  �دَّ
مة هلحبامل ديلل مة للمسيح � ثمر وقدَّ الطاعة البسيطة المُ   ).  ١٤-١٠: ١٥(يوحنا   ة املقدَّ

بها لك خيانة    ي�ع   اليت  يف أعمال عنايته  اهللا  ةتنقيألداة    إىل اخلضوع   ،كجزء من عملية اثلبات  ،، �ن مدعوونأخ�ًا 
من من اثلبات، حىت مهمغ� لك ما هو  وأحيانًا   . إخالص يف املسيح أ�رث فأ�رث ب�ل  نتكَّ
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ف�جسون هو عضو هيئة اتلدر�س يف خدمات يلجون� وأستاذ استشاري لعلم الالهوت انلظا�   نلك�يادلكتور س 
يف لكية الالهوت الُمصلَحة. شغل سابًقا منصب الرايع األسايس يف الكنيسة املشيخيّة األو� يف مدينة كولومبيا، 

 ). The Whole Christ" ( يح اكمالً املسبوالية 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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