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 انلعمة وحدها 
 سربول  يس.  ر.أ بقلم

يف لك حلن   خدماستُ قد هو الشعار اذلي �شأ من اإلصالح الربو�ستانيت و ) soli Deo gloria" (املجد هللا وحده"
من هذا الشعار    لصق األحرف األو�فقام ب  ).Johann Sebastian Bach(  يوهان سيباستيان باخقام بتأيلفه  موسييق  

)SDG(  عماهل  أاملجد لعجائب  يأخذ نأستحق المُ تلوصيل فكرة أن اهللا واهللا وحده هو  نوتة موسيقيَّةيف أسفل لك
  ق ة تتعلَّ قضية األساسيَّ ال يف القرن السادس عرش حول اخلالص اكنت  ادلائر لايف اخللق والفداء. يف قلب اجلد

 انلعمة.ب

قد أدانت  ل. حتياجه تللك انلعمةامدى  السؤال اكن حول ل�ن . إىل انلعمةحاجة اإل�سان �  املسألةلم ت�ن 
ُ ، اذلي علَّ )Pelagius(   الكنيسة بالفعل بيالجيوس  .  �شلك مطلق ة  ل اخلالص ولكنها ليست رضور�َّ سهِّ م أن انلعمة �

عمة ال يوجد خالص. ول�ن  انلمنذ ذلك الوقت أنه بدون  ) دائًما  Semi-Pelagianism(  ةيالجيَّ ابل  شبهمت  وقد علَّ 
الة. إنها نعمة جتعل  ة ليست نعمة فعَّ رمينيَّ األو ةيالجيَّ ابل  شبه الص اخل  مجيع نظر�ات ث عنها تحدَّ انلعمة اليت ت

 ا. دً ؤ�َّ ا، ولكنها ليست نعمة جتعل اخلالص مُ كنً اخلالص ُم 

ق  َمن يُبادراهللا هو  فإن  ق باخلالص،  نرى أنه فيما يتعلَّ   زارع يف مثل ال زرع  ابلذرة اليت تُ زارع، والفهو  اخلالص.    يلحقِّ
يحصد ما اكن يهدف إىل حصاده عندما بدأ العملية  فهو حصاده.    اذلي ينتجللكمته، واحلصاد    يت ترمز� بذرته، ال

ا  جزءً  يقع أن يضمن. اهللا واهللا وحده هو اذلي الطر�ق ىلعة بات األشواك واحلجارقلُّ تلاحلصاد  اهللا برمتها. ال يرتك 
ف  أن األرض اجليدة � اتلرصُّ  من األخطاء الفادحة يف تفس� هذا املثل أن نفرتض يدة. اجلرض األمن لكمته ىلع 

  اهللا �ستجيبون �شلك إ�ايب نلعمة واخليار الصحيح،  يتَّخذون، أوئلك اخلطاة اذلين ساقط�اجليد للخطاة ال
بذرة اليت زرعها اهللا،  لل ُمتقبِّلةلألرض الصاحلة هو أنه إذا اكنت األرض  ُمصلحال . إن الفهم الالكسييكالُمساِعدة

 ابلذرة.  تإلنبا  رض د األفإن اهللا وحده هو اذلي مهَّ 

  أؤمن أن  خرتُت أىلع املستوى العم� هو: ملاذا  �بياليج أو أرمي�ب أن يواجهه أي شبه اذلي السؤال األ�رب 
رفضه؟ تمت اإلجابة  يختار أن  ااإل�يل،    رسالة  نفس  إىل  معتسا ي  ، اذل ي مسيح بينما جارللحيايت    أ�رِّس اإل�يل وب

يف مسيح، لل�يل ولإل �شلك إ�ايب  شخص لالستجابة اختيارأن السبب  نتوقَّعهذا السؤال بطرق عديدة. قد  نع
اكن   ن، هو أن الشخص اذلي استجاب �شلك إ�ايب اكن أ�رث ذاكًء من اآلخر. إال يفعل ذلك آخر خص ح� أن ش 

، و�م�ن تفس� أن اهللا لم  عطيتهللخالص ألن اذلاكء هو    املانح األسايس واملطلقاألمر كذلك، فإن اهللا سيظل هو  
 . وغ� معقول هذا اتلفس� سخيفار اذلي رفض اإل�يل. ول�ن من الواضح أن نفسه إىل اجلاذلاكء  يعِط 
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الشخص �ستجيب �شلك   اذلي �عل: أن السبب وه يأخذه يف االعتبار�ب ىلع املرء أن  يخر اذل اآل االحتمال
ا أفضل. أي ذلك الشخص اذلي قام  هو ألن الشخص اذلي استجاب اكن شخًص  ال �ستجيب إ�ايب لإل�يل وجاره 

�ستفيد طبيعته من جاره. يف هذه احلالة، لم    بًرا وصالًحا ذلك ألنه اكن أ�رث  يار اجليد فعل  تخ اليار الصحيح وا تخ باال
�،  � اإل�يليِّ ة املسيحيِّ اغبليَّ  يؤمن بهمن لك يشء. هذا هو الرأي اذلي  استفادتبل اجلسديَّة من يشء فحسب، 

هللا بينما قام اآلخرون  عمة انل  ةالصحيح  الستجابةهو أنهم قاموا باخر�ن  دم خالص اآلع هم وأي أن سبب خالصهم  
 باالستجابة اخلاطئة. 

ث يمكننا أن نت   ةالصحيح  ستجابةهنا ليس فقط عن اال حدَّ
ً

ث ، ول�ن يمكننا ة اخلاطئ ستجابة من االبدال   اتلحدُّ
   من منطلق االستجابة الصاحلة

ً
 صاحلة ال  مت باالستجابةكنت يف ملكوت اهللا ألن� ق  إن.  االستجابة السيئة من  بدال

 
ً

أبًدا  ا أرمينيًّ  أقابلستجبت به نلعمة اهللا. لم ااذلي  لصالحبه، وهو ا فتخرأ، ف�ي يشء االستجابة السيئة من بدال
سيبغضون قول  السؤال اذلي طرحته للتو بالقول: "السبب يف أن� مؤمن هو أن� أفضل من جاري".  ن عجاب أقد 

اكن    إن ب هذا االستنتاج.  تطلَّ ية  يالجيَّ ن منطق شبه ابلفإ ومع ذلك، ىلع الرغم من أنهم يرفضون هذا اتللميح،    ذلك.
اهللا للخالص    دلعوة  ةاملناسب  باالستجابة  قمُت أن�    هو  كذلكوشخص آخر ليس    السبب يف أن� مؤمنيف الواقع  حًقا  

 . سيئةال  باالستجابةجاري  قام  ، والصاحلةستجابة  االب  السديد قمت بالفعلنطق  باملفعندئٍذ    ، آخربينما رفضها شخص  

. باالستجابة اخلاطئةغ� املؤمن �قوم املؤمن باالستجابة الصحيحة و يقوم  حًقا هو أنه  حُمصلَ مه الالهوت العلِّ ما يُ 
الشخص  قلب  رغبة السيادي يغ�ِّ  ختياره هو أن اهللا يف ا �ستجيب �شلك جيد املؤمن اذلي �عل ل�ن السبب 

خاليص    اهللا للمسيح. لم يبدأ قمُت بها أي فضل يف االستجابة اليت  ليس يل. صحيحةاستجابة   يلصنع فيهختار المُ 
بقوة الروح    ميالدي اثلا�يف قليب من خالل    ورنبت تلك ابلذأن تُ   ضمن أيًضا فحسب، لم يزرع ابلذور فحسب، بل  

  ح ُمصلَ لسبب يف قلب الالهوت الا هلذاوازدهارها.  وررشط رضوري لرتسيخ ابلذ امليالد اثلا� هوالقدس. وهذا 
اخلالص اذلي يرفضه   ترتيب أو  ،املعادلة�سبق اإليمان. إنها تلك يالد اثلا� أن امل و�  ،ابلديهيَّةدوي احلقيقة تُ 

يمارسون اإليمان، ثم   هم الساقطة وموتهم الرويح،كون بفكرة أنهم يف حاتليتمسَّ  فهم أتباع شبه ابليالجيَّة.مجيع 
لوا بِ قأن يُ   نفوسهم  القدس من رغبة   الروح�ستجيبون لإل�يل قبل أن يغ�ِّ هم  ،  من وجهة نظرهميد.  ودلون من جديُ 

املجد  : "بصدقأن يقول ألي شبه بياليج �د اهللا. ال يم�ن  من االنتقاصعندما �دث ذلك، يتم إىل اإليمان. 
ول�ن باإلضافة إىل نعمة اهللا، فإن عم� يف االستجابة ،  رحيًما ، قد ي�ون اهللا  إىل شبه ابلياليج". بالنسبة  هللا وحده

الة  ةررضوري للغاية. هنا نعمة ليست مؤثِّ  . يف الواقع،  صةنعمة ُ�لِّ   حًقا ليست  ،  يف واقع األمرهذه انلعمة،  مثل  و  ،وفعَّ
املسيح.   قبل. نعم، �ب أن أستجيب. نعم، �ب أن أؤمنمن ابلداية إىل انلهاية. نعم، �ب أن أ للرب اخلالص
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 األشياء، �ب أن يتغ�َّ  هذهأقول "نعم" ألي من  يكول�ن بالنسبة يل 
ً

الة  اهللا الروح القدس  بقوة  قليب أوال الفعَّ
 . )soli Deo gloria( فاملجد هللا وحده ذات السيادة. 

 

 St. Andrews(س هيئة خدمات يلجون�، و�ن أحد راعة كنيسة القد�س أندرو ادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسِّ 

Chapel ( َّس لإلصالحة الكتاب املقدَّ يف مدينة سانفورد بوالية فلور�دا، كما اكن أول رئيس للكي )Reformation 

Bible College( ِّنا بما يف ذلك "ف أ�رث من مائة كتاب، بما يف ذلك . وهو مؤل
ُّ
 Everyone’s A(" الهوتيُّونلك

Theologian(. 

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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