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 للرب اخلالص 
 ستيفن لوسانبقلم 

ََالُص يف هذه العبارة: "  ببالغةصة مذكورة  خلِّ ة نلعمة اهللا المُ احلقيقة املحور�َّ إن  
ْ
هذا اتلرص�ح القوي   يع�".  لِلرَّبِّ اخل

اإلسهام الوحيد اذلي نقوم به  فأن لك جانب من جوانب خالص اإل�سان هو من اهللا و�عتمد بالاكمل ىلع اهللا. 
  د الرسول بولس ىلع هذا األمر عندما كتب: "ِمنْهُ ضعت ىلع �سوع املسيح ىلع الصليب. أ�َّ ي�من يف اخلطية اليت وُ 

ُ  َو�ِهِ 
َ

ْشيَاِء" (رو لُكَّ  َوهل
َ
قه اهللا، وضمنه اهللا. من ابلداية  ده اهللا، واشرتاه اهللا، وطبّ ). أي أن اخلالص حدّ ٣٦: ١١مية األ

 . اخلالص وحده رب للللنهاية، 

دة، رشوط، الكفارة املحدّ امل بأفضل صورة يف عقائد انلعمة، و�: الفساد اليلك، االختيار غ�  تتخلص هذه احلقيقة 
ث األقانيم بصفته رئيس خالصنا من ابلداية وحىت  دم هذه احلقائق اإلهل املثلّ ، وانلعمة احلافظة. تقالفّعالةادلعوة 
ا كإهل هل دور يلعبه يف الفداء، وهم يعملون معً  — اآلب واالبن والروح القدس — لك أقنوم من اثلالوث فانلهاية. 

 يقدر اخلطاة اذلين مص�هم  واحد يلنقذوا اهلالك� حتت الغضب اإلل�. يف وحدة تامة، يعمل األقانيم اثلالثة ما ال
 ىلع انقاذ أنفسهم، أن يفعلوه.  نهائيًّا قادر�ن الجهنم، غ� 

 : الفساد اليلك

،  باملعصية الواحدة هذه(باستثناء املسيح).  لك البرشىلع  يف احلالإثمه وذنبه  واحتُسبأخطأ آدم، اإل�سان األول، 
هذه اخلطية، دخل املوت إىل  بذهنه، وعواطفه، وجسده، و�رادته.  —جزء من كيانه أخالقيًا يف لك  ا ثً ملوّ آدم أصبح 
 رش�ة آدم مع اهللا.   وحتّطمتالعالم، 

نفس هذه احلالة   وا ورث أبناءه مجيع أطفالذنب آدم وفساده إىل �سله الطبييع يف حلظة احلبل. و�دوره، فإن انتقل 
.  بأ�ملهطبيعة آدم الفاسدة إىل لك شخص انترشت . هذالك جيل حىت يومنا  انتقلت إىل، و�اتلايل. تماًما الساقطة 

باخلطية، غ� قادرة ىلع فهم احلق. وقلو�نا د�سة، غ� قادرة ىلع �بة احلق.  مظلمة أذهاننا فإن انلعمة،  و�دون
عدم القدرة  بت أصا . الح، غ� قادرة ىلع اختيار الص ميتةاملوت اجلسدي. إرادتنا  تتجه �و، مائتةوأجسادنا 

اهللا. ال يقدر   ليس َمْن يطلب ُمجددة، الإىل العالم. يف حاتله غ�  دخوهل إرضاء اهللا لك شخص منذ ىلع  خالقيّةاأل
 حتت لعنة انلاموس، اليت � املوت األبدي.  فاجلميعأحد أن يصنع الصالح. 

 : رشوط امل االختيار غ� 

يف املسيح  ا ده. منذ األزل، اختار اآلب شعبً طو�ل، اكن اهللا قد قىض باخلالص للخطاة وحدّ  بزمنقبل أن �طئ آدم 
  يتأّسس لم صهم من غضبه. . قبل بدء الزمان، اختار اهللا الكث��ن من ب� البرش اذلين قصد أن �لّ يلنال اخلالص
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.  املتأّصل فيهم صالحهم  ب  مدفواًع   كذلك  ولم ي�ن يمان يُرى مسبًقا يف هؤالء اذلين اختارهم.  إهذا االختيار ىلع أي  
 . اليت ال �ُستقىص  حدودة وحكمتهاملحبسب �بته غ� أحب اهللا �تار�ه ، بدًال من ذلك

  سبًقا من اآلب ليشابه صورة ابنه ويلتغّ� � شخص �تار تم تعينه مُ وعروسه.    وا كوناآلب املختار�ن البنه يل  أعطى
اآلب   فلكَّ ص هؤالء املختار�ن. و�املثل، لّ هذا العالم و�ضع حياته يلخ يدخلأن  ابنهاآلب  لكّفبتسبيحه لألبد. 

ىلع لك هذه القرارات، ما   االبن والروح طواعيةً وافق  إليمان باملسيح.إىل اهؤالء املختار�ن  يقود أن  الروح القدس
 ث األقانيم. ثلَّ نقسم لإلهل المُ املغ�   العمَل جعل اخلالص 

 : دةالكفارة املحدّ 

من عذراء، بدون   دلَ ة لفداء شعبه. وُ يف ملء الزمان، أرسل اهللا اآلب ابنه يلدخل إىل هذا العالم الساقط يف إرسايلّ 
يطيعه بالاكمل نيابة عن اخلطاة العصاة    �سوع حتت انلاموس اإلل� حىت  دلَ طبيعة اخلطية، يلعيش حياة بال خطية. وُ 

. وحبفظ  العادلةبات انلاموس لك متطلَّ هذه الفاعلة ملسيح اعة طا ت أتمَّ ر. اذلين كرسوا انلاموس �شلك متكرّ 
، أمام  ر�نمتربِّ ، أو ا عالنهم أبرارً إيتم  حبيثللخطاة املؤمن�  واذلي ُ�تسب، بًرا اكمالً ابن اهللا  اكتسب انلاموس، 

 اهللا.  

اخلطاة املذنب� املستحق�    بدًال من  املوت لصليب والته أيًضا ل�هاب إىل  حياة �سوع اليت � بال خطية هذه أهَّ إن  
، نقل اآلب البنه لك خطايا  ابلديلاجلحيم. ىلع الصليب، محل �سوع غضب اآلب املطلق ىلع خطايا شعبه. يف املوت  

يؤمنون به. و�ذبيحة حاملة للخطايا، مات �سوع املوت انليايب يف ماكن �تاري اهللا. ىلع الصليب، اسرتىض    مجيع َمنْ 
سالًما ب�  صانًعا ، اإل�سان اخلاطئار جتاه املختار�ن. بدم الصليب، صالح �سوع اهللا القدوس مع غضب اهللا ابل

 ة. من عبودية اخلطية وأطلقها حرّ  — شعبه املختار — ، اشرتى عروسهالفدايئالطرف�. يف موته  

. ولم �قق موته ببساطة الفائدة انلظر�ة اليت قد تُقبل أو ال  مجيع البرش من املم�ن خالص موت �سوع  �عللم 
نًا نًا بموته، �سوع شعبًا معيّ  حًقا للفداء. بدًال من ذلك، فدى  �قابل البرشموته لك عل �تُقبل. ولم  خالصهم  ُمؤمِّ
ُ مجيع من مات ألجلهم.    حًقا ص  قد خلّ بل  �ُسفك نقطة واحدة من دم املسيح هدًرا.    موضامنه. ل عقيدة الكفارة  سّ�  �

 دة هذه يف بعض األحيان الكفارة املحدودة. املحدّ 

 : الةادلعوة الفعَّ 

ق هذا اخلالص ىلع املختار�ن واملفدي�. أىت  اهلدف، أرسل اآلب واالبن الروح القدس إىل العالم يلطبِّ  وحدانيّةمع 
لك من أعطاهم هل اآلب. يف   إىل االبن هيلوجِّ املختار�ن ىلع خطية، وىلع بر، وىلع دينونة و بكتالروح القدس يل

باخلطية، و�بدهل   يتاملو القايسؤمن، املغ� احلجري الروح القدس من لك �تار قلبه  �ع اهللا، ي نهعيَّ امليعاد اذلي 
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و�منح للمختار�ن  .ا األبدية يف انلفس املائتة روحيًّ ، متجاوب ويح هللا. يزرع الروح القدس احلياة حلم مؤمنبقلب 
 .بٌّ ر بأن �سوع املسيح هو نهم من اإليمان عطية اتلو�ة واإليمان يلمكِّ  من الرجال والنساء

اجلديدة لطاعة    اتالرغبوتُنِتج  هللا.    جديدةً   من الروح �بةً اليت  احلياة اجلديدة  ج  نتِ تُ فجأة، تصبح لك األشياء جديدة.  
ن ثانية يهؤالء املولود يربهن هللا.  جديدٍ  جديد للحياة، نعيشه �شغٍف  ههذا توجُّ قداسة. �و ال  اجديدً  ا  سعيً لكمة اهللا

 اختيارهم بثمر الرب.  عن

. لن يقاوموها م هلمتُقدَّ الة، ما يع� أن املختار�ن سيتجاو�ون ب�ل تأ�يد عندما دعوة الروح القدس هذه فعَّ إن 
  يف بعض األحيان عقيدة انلعمة اليت ال تُقاوم. الة �ُس�َّ يف انلهاية. و�اتلايل، فإن عقيدة ادلعوة الفعَّ 

 : انلعمة احلافظة

سبق  واهللا عرفهم فلك من سبق ف .األقانيم اثلالثة للثالوث بواسطة ، ُ�فظ يف أمان أبدي أن يتغ� لك مؤمن بمجرد 
اآلب واالبن  بأيدي لك مؤمن مسوك بقوة بل مؤمن. أو يرتد أي عينهم من األزل، سيمجدهم يف األبد. لن �سقط ف

�تم   .من خراف �سوع اذلين وضع حياته من أجلهم لن يهلك أيٌّ السيادة، ولن يُفقد أبًدا.  ذاتوالروح القدس 
ودلوا ثانية، ال يم�ن ألي منهم  ن يُ أ فبمجرد يف املسيح لك من �ذبهم لإليمان.  — �شلك دائم   —روح القدس ال

، بمجرد أن نال اخلالص، ال يم�ن ألي منهم أن يصبح غ� مؤمن أبًدا.  بمجرد أن يصبح مؤمنًا أن يصبح غ� مولود.  
اإليمان لألبد، وهم سيثابرون إىل انلهاية. و�اتلايل،  ص. سيحفظهم اهللا يف ُ�لَّ  غ� يصبح أن منهم ألي يم�ن ال

  يف الكث� من األحيان عقيدة مثابرة القد�س�. فإن عقيدة انلعمة احلافظة �ُس�َّ 

من احلق  شامًال  ا  جسدً . يف الواقع، فإن هذه العقائد اخلمسة للنعمة �شلكِّ اخلالص لرب لمن ابلداية و�ىل انلهاية، 
اعتناق أي من هؤالء اخلمسة    إن  ا.تصلون �شلك ال ينفصل و�اتلايل يثبتون أو �سقطون معً هم مفاملختص باخلالص.  

لثالوث، جبعل األقانيم اثلالثة ىلع خالف  وتمز�ق لن�ار اآلخر�ن  إن�ار الواحدة هو  و�م اعتناق اخلمسة لكهم.  يُلزِ 
مثل هذا الالهوت  يُنِتج ألعظم هللا. يف إعطاء املجد ا واحدٍ  ا بصوٍت هذه العقائد معً ث تتحدَّ بعضهم ابلعض. مع 

ص اخلطاة،  �لِّ   — اآلب، واالبن، والروح القدس—  م �شلك صحيح أن اهللا وحده عندما يُفهَ ف.  يًا سام  تمجيًداالسا�  
 هل.  ي�ونفإن املجد لكه  

 

اتلدر�س يف  ). وهو عضو هيئة OnePassionهيئة خدمات وانباشون ( ومدير ادلكتور ستيفن لوسان هو مؤسس
   ).Foundations of Grace and The Moment of Truth، ومؤلف للعديد من الكتب منها (خدمات يلجون�
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 .تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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