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 ؟ � استجابتناما  
 بقلم جون تو�دال 

 حبسب أعمانلا   ألننا ال ننال اخلالصكمؤمن� القيام بها. فقط  علينا  دة. �ب  ئة. إنها جيِّ األعمال الصاحلة ليست سيِّ 
بُّونَِ�  " �شلك قاطع: املسيح قال. بفرٍح  نهتم بالسيع �و حياة طاعة لكمة اهللاال يع� أننا ال �ب أن  ِ

ُ
إِْن ُكنْتُْم حت

، � ديلل ىلع �بتنا للمسيح. بعيًدا عن  ضعيفة وهشة مهما اكنت الطاعة، ف). ١٥: ١٤فَاْحَفُظوا وََصايَاَي" (يوحنا 
  لإل�يل. الاكملاتلتميم  األعمال الصاحلة   تعد �يل انلعمة،إ تقليل قدر 

 :خالص ليس باألعمال الصاحلة

ئة عندما يُنظر إيلها ىلع أنها أساس اخلالص. ال �لص اإل�سان  األعمال الصاحلة سيِّ تعد ، ضح�ليك ن�ون وا 
 :األمر قائًال  ح الرسول بولسوضِّ املسيح. يُ ببواسطة األعمال بل بنعمة اهللا من خالل اإليمان 

نَُّ�ْم بِانلِّْعَمِة ُ�َلَُّصوَن، ِباِإليَماِن، وَذلَِك لَيَْس 
َ
ْ�َمال َكيَْال أل

َ
ِمنُْ�ْم. ُهَو َعِطيَُّة اِهللا. لَيَْس ِمْن أ

َحدٌ 
َ
َها   .َ�ْفتَِخَر أ َعدَّ

َ
ْ�َمال َصاحِلٍَة، قَْد َسبََق اُهللا فَأ

َ
ُْن َ�َملُُه، َ�ْلُوقَِ� يِف الَْمِسيِح �َُسوَع أل

َ
�َّنَا �

َ
أل
 ) ١٠–٨:  ٢(أفسس  .ِليَكْ �َْسلَُك ِ�يَها 

ْ�َمال" و"لَيَْس ِمنُْ�مْ اخلالص "فباالستحقاق. األعمال ال جتعلك جدير 
َ
". حىت اإليمان اذلي ننال لَيَْس ِمْن أ

ة. نلقتبس من فرا�سيس  اهللا. كمخلوقات ساقطة، فإن أفضل جهودنا مليئة باخلطيَّ   نعمةبواسطته اخلالص هو عطية  
ةأوعية األعمال الصاحلة املحدودة اليت �تاجها مللء عدد ، �م )Francis Schaeffer( شيفر   غ� املحدودة  اهلوَّ

ألنه ال قيمة هلا ىلع   لالفتخارم أي أساس قدِّ األعمال الصاحلة ال تُ إن املوجودة بيننا و�� اهللا �سبب خطايانا؟ 
 األساس الوحيد للخالص هو املسيح. �ن �لص بأعماهل وليس بأعمانلا.للخالص. اإلطالق 

 :خالص ألجل األعمال الصاحلة

ئة عندما يُنظر إيلها ىلع أنها هدف اخلالص وليس أساسه. يف ح� أن األعمال الصاحلة األعمال الصاحلة ليست سيَّ 
ْ�َمال َميٌِّت "  :ل يعقوب ا ال �ستحق اخلالص، ف� عنرص رضوري لإليمان املسييح. كما ق

َ
يًْضا بُِدوِن أ

َ
"  اِإليَماُن أ

األعمال الصاحلة ولكننا  بواسطة د أننا ال �لص ). �ش� بولس إىل هذه انلقطة نفسها عندما يؤ�ِّ ٢٦: ٢(يعقوب 
 األعمال الصاحلة.  من أجل�لص 
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أن األعمال الصاحلة �   قرأ ة. ن ة األعمال الصاحلة يف احلياة املسيحيَّ مهمة لرشح ديناميكيَّ  ١٠: ٢لك لكمة يف أفسس 
اهللا   عمل دينا حىت تعكس حياتنا كوننا خليقة جديدة، و� �شهد ىلع حقيقة أننا افتُ  ،نتيجة، وليست سبب

اهللا. لكننا يف   ريضال يمكننا أن نفعل شيئًا يُ  بدونه. األعمال الصاحلة � أيًضا نتيجة احتادنا باملسيح. وطبيعته
دطاعة  ال املسيح �لوق� نلقوم بأعمال   يقبل جهودنا    ن�ون واثق� من أن اهللاهللا. يف املسيح، يمكننا أن    اليت تُمجِّ

ة. ال دايع ألن  للحياة املسيحيَّ   اإلل� موذج  انلأن األعمال الصاحلة � نتيجة    أيًضا الضعيفة واملتذبذبة. يقول بولس  
 ة � األعمال اليت تتم وفًقا للكمة اهللا. األعمال الصاحل فا. لقد أخربنا يف لكمته. ا يطلبه اهللا منَّ نتساءل عمَّ 

 : أبًدا إيمان ليس وحيًدا

،  ١٦  الفصل  ت بل من "إيمان حقييق ويح" (إقرار إيمان وستمنسرتدة ألنها ال تنبع من إيمان ميِّ األعمال الصاحلة جيَّ 
ص  ذلك، فإن اإليمان اذلي ُ�لِّ املسيح وحده. ومع يف  وحده اإليمانبواسطة ر بانلعمة وحدها ). �ن نتربَّ ٢ ابلند

خالصنا،  وسيلة. املسيح هو أساس خالصنا، واإليمان هو بمحبةة وطاعة ، بل يصحبه حياة روحيَّ وحيًداليس 
: ٥(غالطية  القدس  ما ترسخ اإل�يل يف حياتنا، فإنه ينتج دائًما ثماًرا من صنع الروح  واألعمال � ثمر خالصنا. لكَّ 

ننا ). ٢٦–١٦  ). ٧–١: ٤هة باملسيح (أفسس تشبِّ ياة مُ حل  أن �سىعو� عوتنا دل  أن �سلك كما �ق القدس ح الرويمكِّ

فوائد ىلع األقل لألعمال   ةست أن هناكدة. ينص إقرار إيمان وستمنسرت ىلع تعدِّ إن قيمة الس� يف درب الطاعة مُ 
 
ً

األعمال الصاحلة يق�  تدعم  ا،  ). ثانيً ٦:  ٢(كولويس  ، تُظهر األعمال الصاحلة امتناننا هللا ىلع عطية ابنه  الصاحلة. أوال
للمحبة   أعظم أعمال ىلع اآلخر�ن  املؤمن� لتشجيع وسيلة � الصاحلة األعمال ثاثلًا،). ٦– ١: ٢يوحنا  ١اإليمان (

 �لصنا   اهللا  عقيدة  إلضفاء اجلمال ىلع  ملموسة  طرق  � الصاحلة  األعمال  رابًعا،).  ٢٤  :١٠  عرباني�(  املسيح  مر�زها 
  صالح  قيمة من لونيقلِّ  اذلين املنتقدين الصاحلة األعمال �ُسِكت  خامًسا،). ١٠–٧: ٢مة (تيطس واخلد احلياة يف

 يوحنا ( حياتنا  يف تهب� عمل بإظهار اهللا الصاحلة األعمال دمجِّ تُ  سادًسا،). ١٥ ،١٢: ٢ بطرس  ١( ةالكتابيَّ  ةاملسيحيَّ 
١١–٨: ١٥ .( 

: "ثق وأطع، ألنه ال توجد طر�قة أخرى، أن ت�ون سعيًدا يف مجيلةترنيمة قديمة تقول لإل�يل؟  استجابتنا � ما 
 . املسيح، إال أن تثق وتطيع"
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 Reformation Bibleالهوت اإلصالح ( هوت يف لكيةال لاستاذ أ �ادي� واألعميد الجون تو�دال هو  ادلكتور

College(  ة يف أمر��ا يف الكنيسة املشيخيَّ   قسيس فلور�دا، ويف والية  فورد  ن سا   ) بمدينةPresbyterian Church 

in America(. 

 

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