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 ؟ اليلكما هو اليشء العظيم يف عقيدة الفساد 
 بقلم ر�تشارد فيلبس 

 كذلك؟" أليس  ، تماًما   ا"أنا لست فاسدً 

ول�ن حىت لو اكن علينا   . "كذلك ، "نعم، أنت حًقا ، �العامةة البرش�َّ   اخلربةمن الكتاب املقدس، وشهادة  اإلجابة
. هلذا السبب �د ابلعض  �بها ملاذا �ب أن    يس من الواضحل، فسقدَّ ، يف الواقع، تعايلم الكتاب المُ أن هذاأن نقبل  

"ما هو اليشء    :يتساءلون).  احلالة (العقيدة، وليس    يلكالالفساد    كثً�ا   �بون  أن الاكلفينيِّ�  أنه من الغر�ب أن يبدو
 ؟يلك الة الفساد العظيم يف عقيد 

مه حىت �رز درجات  د يشء نتعلَّ ليست �رَّ   اليلكسأقدم ثالث إجابات ىلع هذا السؤال املهم. ألن عقيدة الفساد  
 ها.واسطتالفساد اليلك هو عقيدة �ب العيش ب بل إن اعيلة يف بعض امتحانات الالهوت.

هو   األول  الكتايب  أنه  اجلواب  الفهم  نقدِّ   ،ألنفسنا من خالل عدسة  لرؤ�ة  فإننا  الوحيدة  الطر�قة  اإل�يل.  ر حًقا 
منه، فإننا يف احلقيقة ال    �لص لم نعرف ما اذلي    ما . بعبارة أخرى،  حاتلنا عظمة اإل�يل � أن نرى مدى سوء  

 نفهم �د خالصنا.

انلاس   ملَّ   عقائدن  إيقول  بهم  وليسة  انلعمة  الكرازة �يشءهلا صلة  إىل  حباجة  وأننا  انتباههم يف    جلذبآخر    ، 
عندما نرى يف الواقع،  بل شخص ال �شعر بعمق مشلكته أمام اهللا.  قال فقط من قِ الكنيسة. ل�ن هذا يم�ن أن يُ 

أن الطر�قة    —اليلك  أفضل. هذا ما ختربنا به عقيدة الفساد    �شلٍك   اإل�يل   ر نقدِّ فإننا  بوضوٍح حالة الضالل اليت نلا  
. وعندما �مع ب� اتلقييم  القو�َّةمث� ومثلك، أن يتصالح مع اهللا � بانلعمة    الوحيدة لشخص مثل هذا، شخص 

 ة لقداسة اهللا املطلقة، فإننا نرى اإل�يل يف لك �ده. مع الرؤ�ة الكتابيَّ  يلكادلقيق لفساد اإل�سان ال

بفسادنا    ةاملجيد  طبيعته، وعندما نقارن  والوضيع  املتد�ِّ عندما نضع مطالب اهللا العليا والصحيحة جبانب أدائنا  
،  غ� �دودةة العظيمة بيننا و�� اهللا، و� يف احلقيقة فجوة  ة. هذه � اهلوَّ ، فإننا نرى مشلكة احلياة احلقيقيَّ اتلام

بعيد، ىلع صليب قديم   ة، فقط ىلع تلعربم�ن أن تُ ة يُ يم�ن حلها، هوَّ بارتفاع السماء فوق األرض. إنها مشلكة  
 ضال�. الطاة اخل  مناعلم من أجل  املحبوب والعظيم ُذبح، حيث قاسو

. ىلع األقل هذا ما �ربنا به  يقيَّةة احلقق باحلياة الروحيَّ للك ما يتعلَّ ة  حيو�َّ   اليلكاجلواب اثلا� هو أن عقيدة الفساد  
وُس اْسُمُه: «يِف الَْموِْضِع الُْمْرتَِفِع الُْمقَ "  :١٥  :٥٧إشعياء   ُقدُّ

ْ
بَِد، ال

َ
َعِ�ُّ الُْمْرتَِفُع، َساِ�ُن األ

ْ
نَُّه هَكَذا قَاَل ال

َ
ْسُ�ُن،  أل

َ
ِس أ دَّ
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قَلْ  ْحِيَ 
ُ
َوأل الُْمتََواِضِعَ�،  ُروَح  ْحِيَ 

ُ
وِح، أل الرُّ َوالُْمتََواِضِع  الُْمنَْسِحِق  الُْمنَْسِحِق�َ َوَمَع  أن �س�ن يف   ."َب  تر�د  هل 

 .اكمل من أجل خالصك  بات�الٍ  نعمته انظر إىلنفسك، و حبقيقةتواضع أمامه  نإذ قلبك اإلهل الع� القدوس؟ 

ث�عشار الالب� الفر�يس و الفرق هذا هو ما يم�ِّ    اهليلك  إىل صعدا إ�سانان. ١٨�سوع يف لوقا الرب  ما عنه  ين حتدَّ
ال.  يلصليا  م  اآلخر  أما  .  الرب   ن بعض املساعدة مب، و�ن اكن  من أجل ما وصل إيله من صالحشكر هللا  األول قدَّ
َاِطَئ!" (لوقا    قرع أن ينظر إىل األىلع، بل  حىت  فرفض  

ْ
نَا اخل

َ
  املسيح ق  ). علَّ ١٣  :١٨ىلع صدره ورصخ: "اللُّهمَّ ارمَْحِْ�، أ

قُوُل لَُ�ْم: إِنَّ هَذا  "  قائًال:
َ
نَّ لُكَّ َمْن يَْرَ�ُع َ�ْفَسُه َ�تَِّضُع، َوَمْن يََضُع َ�ْفَسُه يَْرتَِفعُ أ

َ
ًرا ُدوَن َذاَك، أل  بَيِْتِه ُمرَبَّ

َ
  " نََزَل إِىل

 ). ١٤ :١٨(لوقا 

ة  الروحيَّ ت عودته إىل احلياة . تم�َّ أبيهل قلبه أخً�ا إىل ��ر، حوَّ أصبح اكخل  كيفو�املثل، عندما أدرك االبن الضال 
ا َ�ْعدُ " :باللكمات  ة، ألنها تقودنا إىل بيت اهللا.ة احلقيقيَّ ). هذه � الروحانيَّ ٢١، ١٩: ١٥(لوقا  "لَْسُت ُمْستَِحقًّ

دأن الفساد اليلك  �    اإلجابة اثلاثلة لقاء رعوي    رأتذكَّ س.  قدَّ مُ   �رسورالصليب يف أعيننا و�مأل قلو�نا  عمل    يمجِّ
شائبة. لقد   ا شو�ه�ال  عقيدتهالرويح. بدأ بإخباري أن  فرح ث ميع عن افتقاره إىل الشاب يلتحدَّ . جاء ما  فرتةذ من

  قائًال:  "األد�". لكنه تابع  اآلراء�ل  ب  وازدري قبل الهوت العهد  وة.  ميع انلقاط اخلمس للاكلفينيَّ جب بالاكمل    اقتنع
 ثم سأل: "هل هذه مشلكة؟"  ."أنا فقط ال أشعر بأي يشء"

و�ن لم  فعقيدته لم ت�ن سليمة،  ،  ما اكنت شهادته صحيحةقدر  ب  أنه   ىلع مثل هذا السؤال؟ أجبت  يبجت كيف  
، إذا لم "�شعر بأي يشء" طوال ىلع أي حال. باختصارٍ كذلك،  ليس  هو  انلعمة.    عقائدحىت حقائق  مقتنًعا  ي�ن  

ذا  هل  يت . يف خدملم ت�ن يوًما موجودة حًقا ة  املسيحيَّ ة، كما أرص ىلع ذلك، فإن احلقيقة � أن حياته  حياته املسيحيَّ 
"هل تعتقد أنك    :�سؤاهلف االستفسار  يالشاب لم أبدأ �رشح عقيدة االختيار. يف مثل هذه احلالة، سيكون من السخ

ال يم�ن    تعلم أن اهللا �بك ودليه خطة رائعة حلياتك؟"  أالالسؤال: "  إن  ؟" كما أن� لم أرشح �بة اهللا الرائعة.ُ�تار
 
ً

 من ذلك، بدأت حيث بدأ بولس يف رومية وحيث أن ي�ون هل مع� لشخص سمع اإل�يل ولم �شعر �يشء. بدال
�م أن فسادك هو جر�مة يف نظر  ، وفاسد"من الواضح أنك ال تدرك �م أنت حًقا    :انلعمة حًقا. قلت   عقائدتبدأ  

 ."ي البن اهللاملوت الكفار جتاه�شعر بأي يشء  إن كنت ال، اإلهل القدوس 

، رغم أن معظمنا أسوأ ب�ث�. أفضل ما يم�ن أن  أحسن األحوالون يف  بدون إدراك رس�ع لفسادنا، �ن فر�سيُّ 
رت�نا ننظر باستخفاف إىل أي شخص آخر، تماًما كما ينظر العديد من  تاملجد ونلا  لب  جت   ةدينيَّ   مارسةهو    نفعله
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بقيَّ املسيحيِّ  إىل  بازدراء  ايلوم  املجتمع،  �  ينظر  ة  بطبيب  ال  إىل   باحتقارالفر�يس  حيث  يقوم  اإلجهاض اذلي 
 .ا أخالقيًّ  واملنحرف

املرأة اخلاطئة اليت اقتحمت    األفضل ب�ث� بالنسبة هل هو  � جيًدا، ولم ي�ن مثلهم. اكناكن �سوع يعرف الفر�سيِّ 
َة؟ إِ�ِّ َدَخلُْت بَيْتََك، َوَماًء  "  قال هل �سوع:  م�ل فر�يس اسمه سمعان وألقت بنفسها عند قد� �سوع.

َ
َ�نُْظُر هِذهِ الَْمْرأ

َ
أ

ِسَها 
ْ
َرأ �َِشْعِر  ُموِع َوَمَسَحتُْهَما  بِادلُّ َ�َقْد َغَسلَْت رِْجَ�َّ   َ�ِ ا  مَّ

َ
َوأ ُ�ْعِط.  لَْم  ْجِل رِْجَ�َّ 

َ
قَْد    ... أل لََك:  قُوُل 

َ
أ ْجِل ذلَِك 

َ
أ ِمْن 

َكِثَ�ةُ 
ْ
ُ قَِليٌل ُ�ِبُّ قَِليالً ُغِفَرْت َخَطايَاَها ال

َ
ي ُ�ْغَفُر هل ِ

َّ
َحبَّْت َكِثً�ا. َواذل

َ
�ََّها أ

َ
 ). ٤٧، ٤٤: ٧(لوقا  "، أل

حالة الضالل اليت    ة هوَّ نا بفرح إىل نعمة اهللا يف املسيح. من  ا ذب� ويقيَّة  ة احلقالرهبة واالمتنان يقودان احلياة املسيحيَّ 
، نصل إىل رؤ�ة واحدة ىلع األقل من تلك األبعاد املاكنة  هذه   يف قداسته. ول�ن مناكمل  الو  ع�اهللا الع إىل  نتطلَّ   نلا 

اليت   أراد بولس  لاألر�عة للصليب  نعرفها طاملا  ارتفاعه.  أن  املسيحف:  الاكملة   يرتفع اعيلًا   صليب  املسافة  يلقطع 
 ة يف أعيننا.�د اهللا، و�صبح هذا الصليب ثمينًا للغاي  بعدنا عناليت �ش� إىل مدى  والشاسعة

" �ِ� َّ اْرتَدَّ َغَضبَُك َ�تَُعزِّ نَُّه إِْذ َغِضبَْت يلَعَ
َ
، أل مْحَُدَك يَا رَبُّ

َ
َْوِم: «أ ُهوََذا اُهللا َخَاليِص   .َوَ�ُقوُل يِف ذلَِك ايلْ

ِ� َوتَْرِ�يَميِت َوقَْد َصاَر يِل َخالًَص  نَّ يَاَه َ�ْهَوَه قُوَّ
َ
ْرتَِعُب، أل

َ
ْطَمنِئُّ َوَال أ

َ
 ) ٢–١: ١٢شعياء إ(  ."ا فَأ

 

ساوث اكرويلنا، يف والية  جر�نفيل،    بمدينة  ة اثلانيةللكنيسة املشيخيَّ   الرئييس  الرايعادلكتور ر�تشارد فيليبس هو  
 ).The Masculine Mandate(  ف كتاب. وهو مؤلِّ الُمصلَحورئيس مؤتمر فيالدلفيا حول الالهوت  

 

   . يلجون�وقع تم �رش هذه املقالة يف األصل يف م
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