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 انلعمة؟  ائطما � وس 
 نيكوالس باتز�ج بقلم 

ح أيتُ  ة  ة األ�رب واألقل أهميَّ املوضواعت ذات األهميَّ ما �  ا مبيًعا  مخس� كتابًا مسيحيًّ   ألفضل  نظرة رس�عة   وضِّ
لغابليَّ  المُ املسيحيِّ�  ة  بالنسبة  الكتب  القائمة  تهيمن ىلع  باهلدف،  تعلِّ املؤمن�.  املايلَّ قة  والشخصيَّ والشؤون  ة، ة، 

ة، واإل�يل، والكتاب اثلالوث، واملسيح، واخلطيَّ   عنالكتب    أما .  اتعالقالواحرتام اذلات، ولغات احلب، وحدود  
سة  واألرسارس، والوعظ،  قدَّ المُ  . بما أن  ف� لألسف اغئبة  ة، والكنيسة املحليَّ يسأديب الكن اتل، والصالة، والُمقدَّ

كيف يجب أن نهتم أ�رث بمعرفة  ف،  )١١:  ٣؛  ٢:  ٢كورنثوس    ١(ن أساس إيماننا  عمله اخلاليص �شالكِّ �سوع املسيح و
اليت    ط. سوف يتناسب نمونا يف نعمة املسيح مع استخدامنا للوسائ) ١٨:  ٣بطرس    ٢نمو يف نعمة املسيح ومعرفته (ن

 ). media gratiaانلعمة" ( ط"وسائ ىلع هذه الوسائط اسم ونالالهوتيُّ  طلقيُ اهللا.  وقصدها نها عيَّ 

يُ اليت عيَّ   الوسائلانلعمة �    طإن وسائ القدس املؤمن� من  م�ِّ نها اهللا واليت من خالهلا  الروح  املسيح   قبولن 
 قرَّ إال أنَّه  علن املسيح ىلع الفور لشعبه،  أن �تار أن يُ   اهللا   ه اكن بإماكنالفداء. ىلع الرغم من أنَّ   �ر�ت و

ً
 من  ر بدال

سة،  اهللا اللكمةع�َّ فقد  نة. عيَّ مُ  طمن خالل وسائهذا ذلك أن يفعل  سة، واألرسار الُمقدَّ �  والصالة تلكون   الُمقدَّ
 إىل املؤمن�.  تنقل بر�تهو إيلنا  املسيح يصل من خالهلا اليت   الرئيسيَّة ائطالوس 

- ٤٤، ٢٧ : ٢٤؛ ٣١: ١٦لوقا للخالص (  ا اليت ال غ� عنه ةاألساسيَّ   طةسا س هو الوقدَّ �سوع أن الكتاب المُ الرب  م علِّ يُ 
:  ١٥؛ ٢٤ :١٢؛ ٧: ٦؛  ٢٠ :٥؛ ٤: ٤؛  ٤١،  ٢٢: ٢أعمال الرسل ة يف خدمة الرسل (ر�ز�َّ هلا امل ). اكنت الكرازة ب�لمة اهللا ٤٥
،  اِإليَمانُ "أن    ١٧:  ١٠رومية    يف  س). �رشح بول٣٢  :٢٠؛  ٢٠  :١٩؛  ١٤  :١٦؛  ٣٦،  ٣٢،  ٧ رََبِ

ْ
رََبُ   بِاخل

ْ
  وضع   . "اهللاِ   بَِ�ِلَمةِ   َواخل

،  ٢١،  ١٨  :١؛ يعقوب  ١٤  :٥  انيِّ�؛ عرب١٦  :٣(كولويس    خلالص وتقد�س املؤمن�  اسطةالرسل أىلع قيمة للكمة اهللا كو
 ). ٢:  ٢بطرس  ١؛ ٢٥

سة  األرسار  س أيًضا أن اهللا قد ع�َّ قدَّ م الكتاب المُ علِّ يُ  ة  نعمة. ير�ط بولس ب� املعموديَّ لل  اسطةتلكون و  الُمقدَّ
ِْديدِ   اثلَّاِ�   الِْميالَدِ   بُِغْسلِ   [اهللا]  َخلََّصنَا "   قال:ونعمة اخلالص عندما  

َ
وِح   َوجت ُقُدِس   الرُّ

ْ
إىل    ارشكما أ).  ٥:  ٣تيطس  (  "ال

ُس "
ْ
َ�ةِ   َكأ ا للمؤمن�  ل روحيًّ ة تُنقَ نعمة املسيح اخلالصيَّ إن  .  ا�عشاء الر�َّ ال) عند احلديث عن  ١٦:  ١٠كورنثوس    ١" (الرَْبَ

العشاء   يتناولون  اذلين  الر�َّا�  عندما  عدم إيمان) قد  ب" (أي  اْسِتْحَقاق  بُِدونِ "  يتناولونباإليمان. باملقابل، أوئلك 
 ). ٣٢-٢٧: ١١دينونة اهللا ( يقعون حتت
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أيًضا و المُ   اسطةالصالة �  للكتاب  يوم  قدَّ للنعمة، وفًقا  اذلين يدعونه باحلق. يف  بالفداء للك  س. لقد وعد اهللا 
 ).٢١: ٢أعمال الرسل " (َ�ْلُُص  الرَّبِّ  بِاْسمِ  يَْدُعو َمنْ  لُكُّ  َو�َُ�ونُ " :اخلمس�، أعلن بطرس 

ة الوسائط اخلارجيَّ ، حيث نقرأ: "ُموَجزديلل أسئلة وأجو�ة وستمنسرت ال انلعمة يف ئطا لوسا مفيدً و عر�ًقا ا �د تعر�فً 
سة، والصالة؛  قدَّ الفداء � فرائضه، واألخص اللكمة، واألرسار المُ   بر�تة اليت بواسطتها ينقل نلا املسيح  والعاديَّ 

 ). ٨٨اجلواب (  "الة للمختار�ن من أجل اخلالصوهذه مجيعها تص� فعَّ 

الة  انلعمة  طوسائ  تصبحكيف   كيف  فعَّ تعمل؟  بعملها تقوم  ؟  ال  انلعمة  تلقاء    وسائط    ex opere(  نفسها من 

operato  ،( َّح  وضِّ ت روح اهللا يف قلوب املختار�ن باإليمان. كما  واسطة  ب  � تعملة. بل كما ترص الكنيسة الاكثويلكي
 : ديلل أسئلة وأجو�ة وستمنسرت الُموَجزيف  ٩١اإلجابة 

ة يف الشخص اذلي  ة قوَّ ة فيها، وال أليَّ ة قوَّ للخالص، ليس أليَّ الة  سة وسائط فعَّ قدَّ تص� األرسار المُ 
 .مها؛ ول�ن فقط برب�ة املسيح، وعمل روحه يف اذلين يقبلونها باإليمانقدِّ يُ 

�عل روح اهللا قراءة  الة بنفس القدر: "انلعمة فعَّ   وسائطوستمنسرت بأن مجيع    اجتماعأعضاء    لم يؤمنومع ذلك،  
الة إلقناع اخلطاة وهدايتهم، و�نيانهم يف القداسة واتلعز�ة، بواسطة اإليمان،  و�األخص الوعظ بها، واسطة فعَّ اللكمة،  

م).  ٨٩اجلواب    ديلل أسئلة وأجو�ة وستمنسرت الُموَجز(  "للخالص س األساس وح ج�هاردس فصلَ الالهو� المُ   قدَّ
سةىلع  اهللا ة لكمة املنطيق ألولو�َّ   :قالندما ع  األرسار الُمقدَّ

سة  رساراأل  للنعمة بدون  اسطةو  اهللا  لكمة  اعتبارإذا لزم األمر، يمكننا   ، ل�ن من املستحيل  الُمقدَّ
واسطة  رساراألاعتبار   سة  بدون لكمة  الُمقدَّ األرسار  اهللا  للنعمة  تعتمد  سة  .  الكتاب  الُمقدَّ ىلع 

ث الكتايبق احل س، وقدَّ المُ   فيها ومن خالهلا.  يتحدَّ

الروح القدس لكمةالكتايبق  احل  من خالل  للنعمة فقط ألنها تتشلكَّ   واسطةو�املثل، تصبح الصالة     اهللا   . يأخذ 
 ن املؤمن� من الصالة وفًقا ملشيئة اهللا. م�ِّ و�ُ 

دإذا أردنا أن ننمو يف انلعمة، �ب أن نعرتف بأن اهللا قد    . �ب أن نتعامل مع نة ذللك انلموعيَّ مُ   ئطوسا ووضع    حدَّ
 ىلع  باقتناع   نتلكبر�ته، و�ب أن    ا يضيف هل  اذلي  ذاكىلع  األطفال    مثل  ت�الوا شغوف    ببرتقُّ   هذه الوسائط

 ومؤمنة. ة�ستخدمها بقلوب تائب عندما أن اهللا قد وعد بأن يبار�ها  اعمل�االستخدام الصحيح هلا، 
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باتز�جالقس   ()  Nick_Batzig@(  نيكوالس  مدونة    وهو ي�تب يف  .)Reformation 21هو مدير حتر�ر �لة 
)Christ on Feeding .( 

 

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

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org
http://feedingonchrist.com/
https://tabletalkmagazine.com/article/2020/06/what-is-a-means-of-grace/

