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 اإليمان وايلق� 
 بييك بقلم جو�ل 

وقف رجل وامرأة ىلع شاطئ ابلحر وهما مساكن بأيديهما. وبلعض الوقت، اكن صوت ارتطام األمواج هو الصوت  
ىلع وجه آخر "أر�د أن أتزوجك أ�رث من أي يشء  :ختاف� منه؟" فأجابته ي"ما اذل :الوحيد املسموع. ثم سأل الرجل

  : قائًال   ثم نظرت إىل األرض. فسأهلا بلطٍف   .مثلما..."  ف عن اتلفك� بأنك ستغ� رأيك وترت��لك� ال أتوقَّ .  األرض 
 . دٍ "مثلما ترك وادلك وادلتك؟" أومأت برأسها يف تردُّ 

 ؟"  يب"أال تثق�  :حينئذ سأهلا 

"ولك� أخىش أن تدرك   لت:فت حلظة ثم قا توقَّ  .""ب�، فأنت أ�رث رجل جدير باثلقة قابلته يف حيايت  :أجابته قائلة
   ".أن� لست ما تر�ده حًقا 

لقد  . أحبك  أعرف أخطائك، ولك�أنا ا صغاًرا. "لقد عرفتك منذ أن كنَّ  :أ�رث وهو يقول هلا  بقوةٍ أمسك يدها 
   .سواِك"اخرتتك، وال أر�د أي شخص آخر 

 ". م أن أثق بك أ�رث، أحتاج فقط أن أتعلَّ حًقا "أنا أثق بك  فقالت هل:

اهللا ونعلم أنه جدير باثلقة. ل�ن الشك، والشعور  بكمؤمن�، نثق  ر�ِّهم.  ماثل مع    قد �د املؤمنون أنفسهم يف وضعٍ 
  عنا.ان قد �ىش من اتلخ�ِّ أن ينالوا من يقيننا بأننا هل وسنظل كذلك. و� بعض األحييم�ن اذلنب، واخلوف  

  فقد  .اإلصالح اجلدال اذلي دار وقتللغاية وعقائدي جًدا. �ده يف صميم  إن يق� اخلالص هو أمر شخيص
  احلصولي�ون دليه يق� دون  أن للمؤمن ال يم�ن أنه بروما ة حت الكنيسة الاكثويلكيَّ رصَّ 

ً
ىلع إعالن أوال

لك مؤمن، ىلع الرغم ُمكتسب ل ن ايلق� هو حق  إمثل جون اكلفن    ُمصِلحون   ل�ن قالمن اهللا.     مبارش فوق طبييع
 .  متفاوتة بدرجاٍت  يم�ن اختباره  من أنه

 علينا  �ب  
ً

ينشأ ايلق� من جوهر اإليمان، تماًما كما ينمو اتلفاح �شلك    . أن نفهم العالقة ب� اإليمان وايلق�  أوال
  . ك اإليمان بإهل العهد و�ده اكفيًا وجوهر اإليمان هو اثلقة. يتمسَّ   . مانايلق� هو دسم اإلي  طبييع ىلع أشجار اتلفاح.

ْحتَِ�. تُريِْس َوقَْرُن َخَاليِص َوَملَْجِإي  ٢:  ١٨مثلما �ربنا مزمور  
َ
 ". "الرَّبُّ َصْخَرِ� وَِحْصِ� َوُمنِْقِذي. إِلِ� َصْخَرِ� بِِه أ
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" (مزمور  :خلالصهم. اعرتف داود قائًال ، �ق للمؤمن� أن ي�ون دليهم يق� ذللك ). وأعلن  ١: ٢٣"الرَّبُّ َرايِعَّ
َْوِم" (  :بولس  ذلَِك ايلْ

َ
ْن َ�َْفَظ وَِديَعيِت إِىل

َ
نَُّه قَاِدٌر أ

َ
نَِّ� اَعلٌِم بَِمْن آَمنُْت، َوُموقٌِن أ

َ
 ).  ١٢: ١تيموثاوس  ٢"أل

و�اتلايل فأنا  —نت� إىل اهللاأاياي ُغفرت وأن� أن خطأي — نلت اخلالص أن� فةي�من جوهر ايلق� يف معر
"يِف الَْمِسيِح   قائًال: ز�قصد اهللا األ عن ١٢-١١: ٣وأخترب الرش�ة مع اهللا اثلالوث. كتب بولس يف أفسس  رفأع

ِي بِِه نَلَا َجَراَءٌة َوقُُدوٌم بِِإيَمانِِه َ�ْن ثَِقٍة"
َّ

نَّ بِِه نَلَا لِكَيَْنا  :قائًال  طار ثالو�صف هذا القدوم يف إو و .�َُسوَع َر�ِّنَا. اذل
َ
"أل

 اآلِب" (أفسس  
َ

 ).  ١٨: ٢قُُدوًما يِف ُروٍح َواِحٍد إِىل

والروح القدس إىل االقرتاب جبرأة من اهللا الرحيم    ،واالبن  ،يف يق� اإليمان. يقودنا اآلب�شارك  اثلالوث    يف  أقنوملك  
بَا اآلُب" (رومية  :واملجيد داعينه

َ
ع بهذه اجلرأة جتاه اهللا  ). نتمتَّ ٦: ٤؛ غالطية ١٣: ١٠٣؛ انظر أيًضا مزمور ١٥: ٨"يَا أ

نا الروح  مكِّ ). كما يُ ١٤-١٣: ٢بنا �و اهللا يف سالم (أفسس ااجتذومن خالل عمل املسيح باملوت ىلع الصليب 
املسيح، فإن  ب). عندما نثق ٢٢: ٥؛ غالطية ١٦: ٨أننا أوالد اهللا (رومية بمعرفة القدس من اختبار الفرح والسالم 

 ).١٣-١٢: ١٥(رومية  سالم بقوة الروح القدسالفرح وال� الرجاء يمألنا ب

  ث�ة ك  اعتون برصا � قد يمرُّ � احلقيقيِّ قرار إيمان وستمنسرت أن املؤمن إ�ربنا  .ا ذلك، فإن ايلق� ليس تلقائيًّ  ومع
مثلما قد يمنع الصقيع غ�   اذلي للخالص.). ايلق� هو ثمرة اإليمان ٣ ابلند، ١٨دون شعور بايلق� (الفصل 

إيمان حقييق، وقد يفقده    وجود  اغئبًا يف ايلق� ي�ون ، كذلك قدة من أن تؤ� ثمارها ملوسمٍ الشجرة احليَّ  املوس�
 املؤمن لفرتة من الزمن.  

ِْ� �َِسَخِطَك، َوَال تُؤَدِّبِْ�   :قائًال  ص�َّ ر يف داود عندما ). فكِّ ١٠: ٥٠قد �س� ابن هللا يف الظالم (إشعياء  ، َال تَُوخبِّ "يَا رَبُّ
يِس" (مزمور  .بَِغيِْظَك..

ْ
نَّ آثاِ� قَْد َطَمْت فَْوَق َرأ

َ
ْزَرايِحِّ قائًال ٤، ١: ٣٨أل

َ
َّ اْستََقرَّ   : ). و�املثل، رصخ َهيَْماَن األ "يلَعَ

َّلْتَِ�" (مزمور   . )٧: ٨٨َغَضبَُك، َو�ُِ�لِّ َ�يَّاَراتَِك َذل

" ( قائًال:  نا بطرس �ثَّ  َْعلُوا َدْعَوتَُ�ْم َواْخِتيَاَرُ�ْم ثَابِتَْ�ِ
َ

ْن جت
َ
َها اإلِْخَوُة أ ُّ�

َ
). �ش� لكماته إىل  ١٠: ١بطرس  ٢"اْجتَِهُدوا أ

هذا ايلق� عن   ينفصل ال  نًا أن اهللا قد اختاره وداعه للخالص يف املسيح. اعدةً تيقِّ أنه يم�ن للمؤمن أن ي�ون مُ 
 الس� مع اهللا بإيمان.  
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 يقول إقرار إيمان وستمنسرت:  

ولكنه تأ�يد راسخ لإليمان  ٌح مب� ىلع رجاء متقلقل؛رجَّ هذا ايلق� ليس �رد اقتناع ختمي�ٌّ مُ 
س ىلع احلق اإلل� لوعود اخلالص، والربهان ادلاخ� تللك انلعم �و وجود هذه املواعيد،  ؤسَّ مُ 

 ) ٢ ابلند، ١٨(الفصل   . شاهًدا ألرواحنا أننا أبناء هللاوشهادة روح اتلب�ِّ 

 دعونا نفحص لك من هذه الوسائل للحصول ىلع ايلق�.  

، إن
ً

العظيمة  من خالل وعوده   ي السيع للحصول ىلع ايلق� هو أن �تهد نلعرف اهللا �شلك اختبار  السبيل إىل أوال
مٌ ). يعدنا اإل�يل بأن املسيح ٤- ٢: ١بطرس  ٢اثلمينة (و إىل هذه الوعود ىلع   نظرت . إذا ب�ل كفايتهنلا �انًا  ُمقدَّ

ب�جيس   ). كتب أنطو�٢٠: ١كورنثوس  ٢( هلا  ""أم� تلقول ى إنها "انلعم" اليت قاهلا اهللا يف املسيح، فسوف تتقوَّ 
)Anthony Burgess ( إن اثلقة باهللا واملسيح عندما ال  :أحد املشار�� يف صياغة إقرار إيمان وستمنسرت قائًال"

مهأعظم إكرام يمكننا أن نُ  ��شعر سوى باذلنب وادلمار بداخلنا،      ".هللا قدِّ

"ِليَكْ  :ن اهللا أعطانا وعودهإذه الوعود. يقول بطرس هل وفًقا من خالل السلوك  الرويحثانيًا، �ب أن �سىع �و انلمو 
ِبيَعِة اِإللِهيَِّة،" أي أن ن�ون مشابه� صورة اهللا (  َ�َء الطَّ نز�د   لك اجتهاد ليك نبذل). ٤: ١بطرس  ٢تَِصُ�وا بَِها رُشَ

)، وهو ما �عل "َدْعَوتَُ�ْم  ٧- ٥ة (اآليات  ة، واملحبَّ ودة األخو�َّ ف، والصرب، واتلقوى، وامليف الفضيلة، واملعرفة، واتلعفُّ 
" (اآلية   يوحنا   ١(  أننا هل). و�ذ ننمو يف قدرتنا ىلع طاعة وصايا اهللا، يمكننا أن ن�ون واثق� من  ١٠َواْخِتيَاَرُ�ْم ثَابِتَْ�ِ

ىلع أ�رث تقدير، مستو�ات منخفضة    ،سيختربون  ون يف مستو�ات منخفضة من الطاعة). أوئلك ال�ين �ستمرُّ ٣:  ٢
 من ايلق�.    

). إن األعمال  ١٤: ٢ (يعقوب �كما تثبت أننا لسنا منافق ،يحاليمان اإلتز�د الطاعة من ايلق� ألنها ديلل ىلع 
 
ُ

؛  ٢٩: ٢يوحنا  ١( ثانيةً  أننا ُودِلنا ة � ديلل قوي ىلع )، ل�ن حياة الرب واملحبَّ ٩- ٨: ٢صنا (أفسس لِّ الصاحلة ال خت
من   يتقَّ�يف العهد، ال يمكنه أن  يالوعد اذل حًقا ن يفهم "مَ  :قائًال ) William Ames(س ي ). كتب و�ليم أم٤:٧

    حقيقيَّ�". وتو�ةً  ا د يف نفسه إيمانً ما لم �خالصه 

- ١٤:  ٨(رومية    باإليمان يف املسيح، سوف �ترب شهادته كروح اتلب�ِّ   و�سلكثاثلًا، عندما نتبع قيادة الروح القدس  
١٦  .( 
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  عمل عن    ال تنفصلن صاغوا إقرار إيمان وستمنسرت  دها مَ للحصول ىلع ايلق� اليت حدَّ   ة لك من هذه الوسائل اثلالث
داخلنا، و�شهد ألرواحنا أننا  لنعمة اليت ظهر نلا األدلة اخلارجيَّة لالروح القدس. فهو يقودنا نلقبل وعود اهللا، و�

 أوالد اهللا.    

أنها � هل وهو   اخلربةم من خالل احلياة واتلعلُّ  يف قرٍب حب زوجها من خالل الس� معه عن يف رأة قد تزداد ثقة امل
ة ه اثلابتتب�مع عر�سها �سوع املسيح وتنمو يف يق�  عن قرٍب  أيًضا هلا. يلبارك اهللا عروس املسيح حىت �س� � 

 . هلا 

 

)  Puritan Reformed Theological Seminaryادلكتور جو�ل بييك هو رئيس لكية بيو�رتان الُمصلَحة لالهوت (
 Heritage Netherlands Reformed(وأستاذ الالهوت انلظا� والوعظ بها، وهو قسيس يف كنيسة 

Congregation) بمدينة جراند رابيدز يف والية ميشيجان، ورئيس حتر�ر دار النرش (Reformation Heritage 

Books" (العيش ملجد اهللا: مقدمة إىل الاكلفينية). وهو مؤلف العديد من الكتب منها "Living for God’s 

Glory: An Introduction to Calvinism .( 

 

 .  تيبوتلوك صل يف �لة تم �رش هذه املقالة يف األ
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