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 َ�ْيل وسائط انلعمة 
 ماكجرو بقلم راين

فقد  .  ة بمفردنا لم �لقنا لنسلك يف احلياة املسيحيَّ   فالرب .  ةتربز وسائط انلعمة رضورة الكنيسة يف احلياة املسيحيَّ 
 إن سلك املؤمن بمفرده، فسيخمد، ل�ن برفقة مؤمن� آخر�ن،  .  الساخن  ُشبِّه املؤمنون باجلمر 

ً
وتعد  .  يزداد اشتعاال

فلكما �مع اآلب اعئلته  ).  ٧:  ١٣٩؛  ٤:  ١١٣مزمور  (ة الوسيلة اليت بها ندخل إىل �رض اهللا يلك الوجود  العبادة اجلماعيَّ 
صلواتنا بالروح   حيث نرفع  )١٧:  ٢؛ أفسس  ١٧-١١:  ١٠رومية  (ث املسيح إيلهم من خالل الوعظ ب�لمته  مًعا، يتحدَّ 

تَاِرِ�َ�  يف الفر�ضت�اهللا    حبضور  عنتمتَّ والقدس   ) تع� أ�رث من �رد  ٢٥:  ١٠" (عرباني�  اْجِتَماَ�نَا . إن آية "َغْ�َ 
امها  .  ا برفقة مؤمن� آخر�ناحلضور جسديًّ  � املاكن اذلي ننال فيه إذ تعد االجتمااعت العامة للكنيسة بقيادة خدَّ

دنا   الوسائط ين أنفسنا نليلها، ودراسة ، ُمعدِّ باإليمان  �ستخدمها وائط انلعمة  فال بد أن ننال وس .  يف اخلالص  اليت �ُشدِّ
 . سقدَّ طبيعتها واستخدامها من الكتاب المُ 

إذ ينطوي اإليمان ).  ٦:  ١١عرباني�  (دون إيمان  بكما �ستحيل إرضاء اهللا  .  إيمان  بدونوسائط انلعمة عديمة القيمة  
ا؛ بل � أدوات ننال وسائط انلعمة ال تنشط تلقائيًّ ف. القدس بر�ته بالروحىلع اثلقة بوعود اهللا يف املسيح، وانتظار 

إن استخدام وسائط انلعمة للمثابرة يف اخلالص �علنا نتلك ىلع اهللا .  انلعمة  تنتج  وليست آالتبواسطتها انلعمة،  
خالصنا، ونثق يف الروح   اشرتى فنحن نثق يف اآلب اذلي اختارنا للخالص، ونثق يف االبن اذلي  .  ُمثلَّث األقانيم
 كورنثوس   ١(  نال اخلالص، ون)٨:  ٢أفسس  (  تم خالصنا   فنحن.  رضنا إىل املجد�منحنا اخلالص ويالقدس اذلي  

يوحنا  (ة اليت نلا يف املسيح  ر �فظ احلياة األبديَّ ة ال تُقهَ بقوَّ القدس  الروح    كما أن).  ٥:  ١بطرس    ١(  خلُص ، وسن)١٨:  ١
يا َولَِ�ِن  ). "٦:  ١؛ فيليب  ١٦:  ١٤ ِ

َّ
    ذل

َ
َغلَبَةُ ا ف).  ٢١:  ٣؛ انظر أيًضا رؤ�ا  ١٣:  ٢٤مىت  " (َ�ْلُُص   َ�َهَذا   لُْمنْتََ� ايَْصرِبُ إِىل

ْ
  لَّيِت ا  ل

َعالَمَ ا  بها نغلب 
ْ
اذلي هو حكمتنا من اهللا، )  ٦: ٢كولويس  (املسيح   نقبل، ألننا باإليمان  )٤:  ٥يوحنا    ١(   اإليمان  �  ل

،  )٢١:  ٢؛ أعمال الرسل  ٣٢:  ٢يوئيل  (ن يؤمن باملسيح، �لص  فلك مَ ).  ٣٠:  ١كورنثوس    ١(و�رنا وقداستنا وفداؤنا  
ا  فإن كنَّ .  �ظى �رش�ة مع اهللا  ا من خالهل  هوسائط انلعمة ثمينة ألنإن  ).  ٩:  ٧إشعياء  (ل�ن إن لم نؤمن لن نأمن  

، فينبيغ أن �تسب لك يشء  ُمثلَّث األقانيمن أو بالصالح دون أن نتقابل مع اهللا  إىل الكنيسة لنشعر باتلديُّ   نأيت 
هل نرغب يف  . انلعمة  من خالل وسائطإىل اهللا اذلي سبق وتواصل معنا  بها  نصل    يتال   لةاإليمان هو الوسي.  خسارة

انلعمة يلخلق  وسائط   اهللا  ؟ لقد ع�َّ القدس  ة الروحح بقوَّ ع �رش�ة معه يف املسيتعميق معرفتنا باآلب و�ن نتمتَّ 
 .اإليمانبإذ يتواصل اهللا معنا عرب وسائط انلعمة، ونبادهل �ن هذا اتلواصل . طر�ًقا باجتاه� ب� السماء واألرض 
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فال بد  .  و�رادته  اإليمان اإل�سان ب�امل ذهنه وقلبه  �رُشك .  ب استعداًدا وعبادةً تتطلَّ فإن مارسة اإليمان    ومع ذلك،
 ووهبنا ابنه فحن �تاج إىل قلوب حتب اآلب اذلي أحبَّ .  أن نعرف ما ينبيغ أن نؤمن به، وماذا ينبيغ أن نفعل

ً
نا أوال

�بَّ ).  ١٨-١٦:  ٣يوحنا    ١( إىل  الروحو�تاج  عمل  من  أنو  ،هللاجتاه    القدس   ة  هل  علينا  إرادتنا  ضع 
ُ

أجل  .  � من 
س  قدَّ �ربنا الكتاب المُ . ةمن وسائط انلعمة، ينبيغ نلا إعداد قلو�نا ملقابلة اهللا يف العبادة العامَّ االستفادة الُقصوى 

يف �د اهللا    وتعبديًّا ا و�وضوح و�عناية  هذا يع� اتلفك� كتابيًّ ).  ١١٩؛  ٢:  ١مزمور  (دون  لون و�تعبَّ أن املؤمن� يتأمَّ 
وعود اهللا  مدر��  م للعبادة  هل نتقدَّ .  ةل يصنع فرقًا يف احلياة املسيحيَّ فاتلأمُّ .  مته و�أعماهلعلن نفسه يف لكأ  حيث

ُ   نعرف؟ هل  أنه يلتيق بها يف العبادة م للعبادة؟ هل ر فيما يفعله وفيما نفعله ح� نتقدَّ و�رضيه، وهل نفكِّ اهللا    رسما �
لالحتفال    اذلي يقودنا ة اآلب اذلي أقام ابنه من املوت وع بمحبَّ نتمتَّ ع سماع صوت املسيح يف الوعظ باللكمة؟ هل  نتوقَّ 

و�عمل بمعاي� �تلفة يف أزمنة �تلفة،  الُمطلقة  سيادة  ال   هل  القدس  سبوع؟ مع أن الروحيف أول أيام األبهذا احلق  
ل ، باالستعداد واتلأمُّ ازٍ وسائط انلعمة؟ بإ�من خالل  أن ي�ون أمينًا يف إحضارنا إىل الرب �سوع  منه  ع  هل نتوقَّ ف

  ن ي�ون أما اذلي يم�ن  .  ُمثلَّث األقانيمهه ىلع اهللا  نُبطل الرت�� ىلع أنفسنا ح� �ستخدم وسائط انلعمة ونوجِّ 
من أجل   :منا أن �يا كما قصد اهللا نلا أن �يا علِّ االستعداد نليل وسائط انلعمة يُ إن  من هذا؟  فائدة نلفوسنا  أ�رث  

 .الص نفوسنا �ده مع شعبه خل 

�شلٍك  س  قدَّ ة فهم الكتاب المُ دراسة كيفيَّ يف  املؤمنون    يرغب ما    كثً�ا .  لك من اإليمان واالستعداد دراسةيتطلَّب  
شنا س من أجل اهللا ال إلشباع فضونلا وقدَّ ندرس الكتاب المُ   طاملا أنَّنا وهذا حسن،  .  أفضل .  للمعرفة فحسب  تعطُّ

إىل    تتحوَّلأن  ة  للمسيحيَّ يم�ن   ترب�ري �سهولة  ىلع  وأفرايح  ،وتقد�يس  ،�و�نوَّ   ،الرت��  تقترص  .  وجتار�  ال 
ق بمعرفة اهللا احلقييق بالطر�قة الصحيحة  تتعلَّ  ولكنَّها رب�ت بطر�قة صحيحة، من النيل قائمة  ُ�رَّد ة ىلع  املسيحيَّ 

رنا  ).  ٣:  ١٧يوحنا  (   ٢(ق برؤ�ة �د اهللا يف وجه الرب �سوع املسيح  يتعلَّ وسائط انلعمة أن لك ما يهم يف احلياة  تذكِّ
ال  أنها  الرايع و"  مهام"من    أن هذهسة، �سهل نلا الظن  قدَّ المُ الفرائض  ر يف الوعظ وعندما نفكِّ   ).٦:  ٤كورنثوس  

اليت أعطاها اهللا نلا،  وسائط � السة والصالة العامة  قدَّ المُ  الفرائض إن اكن الوعظ وخدمة . ىلع �و شخيص تمسنا 
ينبيغ نلا دراسة وسائط انلعمة ودورها يف احلياة املسيحيَّ  األولو�َّ أفال  الراعة ىلع إعطائها  ة يف خدمتهم  ة، و�شجع 

تهبنا اهللا، واهللا يعلن نفسه  � اليت  الكنيسة وحدها    .يف هذه احلياة  خارجيَّةسات أخرى مزايا  ؤسَّ ة؟ تمنحنا مُ العامَّ 
إن    .م ذاته يف خدمة الكنيسة ومن خالهلا قدِّ م العالم الصحة والرثوة واالزدهار؛ أما اهللا يُ قدِّ يُ .  انلعمة  نلا عرب وسائط
 مىت اكنت آخر مرة قرأت فيها كتابًا عن الوعظ ب�لمة .  الطر�ق اذلي ينبيغ نلا طلبه و��اده�  وسائط انلعمة  

 الصالة العامة؟ �  صالتك يف اخلفاء ومع األرسة و من�رث سة؟ هل تُ قدَّ المُ  الفرائض هل تدرس  ؟اهللا
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ة ة اهللا و�بَّ �بَّ وانلتيجة انلهائيَّة �    .ي الرجاء املسييحة، كما تغذِّ ي اإليمان واحلياة املسيحيَّ قوِّ إن وسائط انلعمة تُ 
الرغم  ىلع  ).  ٥٣:  ٦يوحنا  (�  دون َ�بُول املسيح طعاًما ورشابًا روحيَّ ب  نهلكدون طعام وماء،    نموت فكما  .  القر�ب

،  نا تقد�سيف    .اهللا يصنع أموًرا عظيمة من خالهلا إال أن  من أن وسائط انلعمة �سيطة وأحيانًا تبدو غ� ملحوظة،  
  نادًرا ما توجد حلول رس�عة للخطيَّة، والقفزات الكب�ة يف  ).معظم الوقت (ًما بطيئًا ل�ن ثابتًا  ع تقدُّ أن نتوقَّ   �ب

غلب األوقات علينا أ ل�ن يف  ورة يف حياتهم،  تجذِّ ابلعض فوًرا من اخلطايا المُ اهللا ص  لِّ ُ� ائيَّة.  � استثن  قد�س اتل
بالروح    أن �اهد  أعمال اجلسد  ُمثلَّث  كما ).  ١٣:  ٨رومية  (القدس  إلماتة  انلعمة    �ستخدم اهللا  األقانيم وسائط 

.  هجر الكنيسة مثل هجر الطعامإن  ).  ٣:  ٢٣مزمور  (ة اليت فينا، و�قودنا يف طرق الرب من أجل اسمه  اخلطيَّ   ميتيلُ 
  إال ح� اغبًلا ال ندرك مدى نمونا بوسائط انلعمة  .  ته يبقينا أحياءة، ل�ن الطعام برمَّ قد ال ت�ون لك وجبة شهيَّ 

 .ملها أو نفقدها هن

  القدس أن يبارك  الروح  منع بإيمان  ينبيغ أن نتوقَّ .  ة يف املسيحاملسيحيَّ ي احلياة  وسائط انلعمة يلغذِّ  الرب �ستخدم 
يف اهللا بأن    ثقينبيغ أن نكما  .  لأمُّ اتلراسة وادلو�نبيغ أن �ستعد نليل وسائط انلعمة ب.  اآلبختارة من  وسائط المُ ال

 منإىل الُمخلِّص عوًضا عن الوثوق يف الوسائط    اليت تقودنا �ستخدم الوسائط  
ً

فدعونا نبحث عن  .  الُمخلِّص   بدال
بثقة حىت نهاية    مثابر�ن)  ٣:  ١�سالونييك    ١(عمل اإليمان وتعب املحبة وصرب الرجاء    تشديدالرب يف وسائط انلعمة ل 

طاملا  )  ٨:  ٣١مزمور  (الرحب أرجلنا  له، وسيقيم يف  كمِّ إيماننا ومُ   رئيسفالرب �سوع هو  ).  ١:  ١٢عرباني�  (  اجلهاد
 .نها لنسلك فيها معه�ستخدم الوسائط اليت عيَّ 

 

انلظا�    راينادلكتور   الالهوت  أستاذ  املشيخيَّ ب�ليَّة  ماكجرو  األ�ادي�  لالهوت  ة  جر�نفيل  هو  و.  بها والعميد 
 ). The Day of Worship(" يوم العبادة"ف العديد من الكتب منها ؤلِّ مُ 

 

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