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 ايلق�دالئل 
 بقلم دير�ك توماس 

د )  ١، ابلند ١٨الفصل انلعمة" (  حالة  يف بأنهم يقينًا  �: "اتلأ�دإقرار إيمان وستمنسرت أنه يم�ن للمسيحيِّ  يُؤ�ِّ
 ىلع" ثالث اعتبارات:  مؤسس لإليمان راسخ "تأ�يد  هذااحلديث بالقول إن  و�واصل

 اخلالص"  لوعود  اإلل� "احلق •
 املواعيد"  هذه وجود  �و انلعم  تللك ادلاخ�ّ  الربهانو" •
 ) ٢، ابلند ١٨الفصل  هللا" ( أبناء أننا  ألرواحنا  شاهًدا اتلب� روح "وشهادة •

لعصور الوسطى وعرص ما بعد يف اة  اكثويلكيَّ كنيسة روما الد" و"الراسخ" تُرى يف مقابل آراء  ؤ�َّ ة ايلق� "المُ إماكنيَّ إن  
" أفضل ما يم�ن أن يُقال عنه أنه "ختمي�" (أحالم وأمنيات)،  يق�"ب اإلصالح، واليت أصابت الكنيسة بالشلل

قلة هم اذلين خلصوا هذا  . الكنسيَّة ألرسارل املمارسات الروتينيَّةىلع االشرتاك الصارم يف  - إن جاز القول–مب� 
اكن  ، وهو ١٦٢١-١٥٤٢) اذلي اعش يف الفرتة Bellarmine(من الاكردينال بيالرم�  صارخ أ�رث�شلك  اتلناقض 

ايلق�   ةعقيد أطلق ىلعضاد، واذلي لإلصالح المُ  الزعيم األقوى اثلامن و لكيمنتالالهو� اخلاص بابلابا 
الص  اخل إهانة نلظام ة "أعظم اهلرطقات ىلع اإلطالق". فيف انلهاية، ما اذلي يم�ن أن ي�ون أ�رث نتيَّ ا الربو�ست

إماكنيَّة احلصول ىلع يق� اخلالص بدون أي منهما؟ إذا اكن بإماكن من  الوساطة الكهنوتيَّة ىلع األعمال و القائم
اليت  املحتملة  يجةانلت� ما ف سة، ييف طقوس الكن  شار�ةبمعزل عن امل احلياة األبديَّة يق�املؤمن� احلصول ىلع 

 )؟ ةختيار�َّ ا ليست إلزاميَّة بلوصايا اهللا  بأن االعتقادة (انتشار فكر ضد انلاموسيَّ   يم�ن أن ت�ون سوى 

الربهان ادلاخ�؟   س ىلع"ؤسَّ عندما أشاروا إىل أن يقيننا "مُ  وستمنسرتإقرار إيمان  َمن وضعوا  قصد ذاول�ن ما 
 ي�من خلف هذا اتلعب� قياس منطيق وعم�: 

 . القدس املؤمنون احلقيقيون ثمر الروحيظهر  ) الرئيسيَّةة  (الفرضيَّ 
.القدس ) ثمر الروح اثلانو�َّةة  (الفرضيَّ   ظاهر يفَّ

 (انلتيجة) أنا مؤمن حقييق. 

عمل املسيح    ىلع  يرت�ز يق� اخلالص    يف ح� أن.  عو�اتة هذه احلجة �فوفة بالصأن ذاتيَّ   واضًحا �ب أن ي�ون  
)  أو اذلايت   ة) اليت يعطيها نلا واالكتشاف (الشخيصىلع وعود اهللا (املوضوعيَّ يرت�ز    تأ�يد ايلق�ن  فإ (املوضويع)،  

 . مشلكت�مشلكة أو يؤدِّي إىل ما  واألخ� ههذا االعتبار هلذه الوعود العاملة فينا. و
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ص� (عمل اإليمان  ة. فاإليمان بأنه يم�ن للمسيح أن �لِّ ون ب� أعمال اإليمان املبارشة واالنعاكسيَّ  الالهوتيُّ م�َّ 
االعتبار األول (أن املسيح   بدوناملبارش) هو أمر. ولكنه أمر آخر أن أؤمن أ� قد آمنت (عمل اإليمان االنعاكيس).  

  حلديث ، من العبث أن �ستمر يف ايف الواقعص أيًضا) ال يم�ن أن ي�ون هناك يق� اإليمان.  مستعد وقادر أن �لِّ 
 . ن يؤمن" "املسيح قادر ىلع خالص مَ  عبارةصحة هذه الب االقتناععن ايلق� بمعزل عن 

د  ن يؤمنون، فكيف يم�ن يل أن أتأ�َّ ص مَ إًذا، فإن افرتاض أنه ال يوجد شك يف قدرة املسيح واستعداده أن �لِّ 
اإليمان   .)٢٦: ١٦ ؛٥: ١اِإليَماِن" (رومية  أن� أملك هذا اإليمان؟ إجابة العهد اجلديد هنا واضحة: توجد "إَِطاَعةِ 

يظهر  ع بايلق�.  العهد اجلديد ب� األمانة واتلمتُّ بعبارة أخرى، ير�ط  ة ملموسة.  علن عن ذاته بطرق خارجيَّ احلقييق يُ 
 وقياسه. يم�ن مالحظته، وهذا اثلمر  القدس الروح  رثمون  املؤمنون احلقيقيُّ 

 : أر�عة طرق للمعرفة

ق ْ�تُمُ   إيَِلُْ�ْم،  هَذا  املوضوع يف رساتله األو� قائال: "َكتَبُْت هذا  إىل  الرسول يوحنا    يتطرَّ
َ
  ليَِكْ   اِهللا،  ابِْن   بِاْسمِ   الُْمْؤِمِن�َ   أ

نَّ   َ�ْعلَُموا 
َ
بَِديًَّة" (   َحيَاةً   لَُ�مْ   أ

َ
عن    احلديثاِهللا" ال جدوى من االستمرار يف    ابِْن   اإليمان "بِاْسمِ   دون). ب١٣:  ٥يوحنا    ١أ

د؟" حقييقإذا اكن إيما� ما  معرفة ن�املطروح اآلن هو: "كيف يمك ايلق�. السؤال   أر�ع ىلع إجابة يوحنا  تؤ�ِّ
 ة. ة للحياة املسيحيَّ صفات أخالقيَّ 

 ،
ً

�َّنَا  َ�ْعرُِف  "بِهَذا طاعة لوصايا اهللا.  هناكأوال
َ
ِبُّ  أ

ُ
ْوالَدَ  �

َ
ْحبَبْنَا  إَِذا : اهللاِ  أ

َ
  َ�َبَّةُ  ِ�َ  هِذهِ  فَإِنَّ  .وََصايَاهُ  وََحِفْظنَا  اهللاَ  أ

نْ : اهللاِ 
َ
َْفَظ  أ

َ
 ). اإليمان احلقييق ليس ضد انلاموس وال يمكنه أن ي�ون أبًدا. ٣-٢: ٥يوحنا   ١وََصايَاُه" ( �

نَّ  "فَاْعلَُموا  الرب: مارسة هناك ثانيًا،
َ
سيظهرون   حقييق إيمان  من هل ). مَ ٢٩: ٢يوحنا  ١ِمنُْه" ( َمْولُودٌ  الرِْبَّ  يَْصنَعُ  َمنْ  لُكَّ  أ

 هم يظهرون الرغبة يف اتلقوى. فطاعة اإليمان. وتصيغها ها حياة اإليمان، و� حياة �شلكِّ 

�سيب    باين(عن طر�ق استخدام ت  اطع يوحنا عن هذا �شلك قيعربِّ   حياة املرء السابقة.عن    شديد  انفصال  هناكثاثلًا،  
نَّ  : "َ�ْعلَمُ قائًال بمصطلحات مطلقة) 

َ
). رشح هذه  ٩، ٦: ٣، قارن ١٨: ٥يوحنا  ١ُ�ِْطُئ" ( الَ  اهللاِ  ِمنَ  ُودِلَ  َمنْ  لُكَّ  أ

ا ب مساحة أ�رب ماليت اعرتف بصعو�تها يتطلَّ  اللكمات واضح بما فيه الكفاية أن من ال ص هنا، ل�ن �صَّ هو  مَّ
اإليمان احلقييق األصيل ال يتوافق مع استمرار نمط السلوك اخلاطئ اذلي تتسم به احلياة اليت يعيشها املرء يف عدم  

 يمان. اإل
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ْنُ سلوك باملحبةال هناكرابًعا، 
َ

�َّنَا  َ�ْعلَمُ  : "�
َ
  الَْموِْت  ِمنَ  اْ�تََقلْنَا  قَدِ  أ

َ
َيَاةِ، إِىل

ْ
�َّنَا  احل

َ
ِبُّ  أل

ُ
َخاُه  ُ�ِبَّ  َال  َمنْ . اإلِْخَوةَ  �

َ
  أ

  أمر �بة إخوتنا وأخواتنا  إن ). ٧: ٤ ؛ ١٤: ٣يوحنا  ١اَهللا" ( َو�َْعرُِف  اهللاِ  ِمنَ  ُودِلَ  َ�َقدْ  ُ�ِبُّ  َمنْ  ... َوُ�ُّ .الَْموِْت  يِف  َ�بَْق 
  أيدي تالميذه،  وهو حتملهالرسول الشيخ يف أفسس،  ُسمعلتقليد، ل وفًقا عز�ز ىلع قلب الرسول يوحنا. فيف انلهاية، 

ًدا: اجلملة، أجاب:    هذه استمراره يف ت�رارل عن سبب وعندما ُسئِ  ."يا أوالدي الصغار، أحبوا بعض�م بعًضا" ُمردِّ
   تمت طاعتها فهذا ي�يف".وصية الرب. و�ن  إنها "

ستطع تمي� هذه  أ . ل�ن ماذا لو لم  حقييقأن إيماننا يف املسيح    اتلأ�يد ىلع مًعا يف    العالمات األر�ع   هذه   إذن �ساهم
ا ة يف نفيس وأ�ساءل  ادلالئل اخلارجيَّ  ؟  صادقق أو غ�  ا نفهو  أن إيما�  إذن    أستنتج؟ هل �ب أن  اغئبةاكنت  إذا    عمَّ

هذه بة ألن تقييمنا دلالئل اإليمان اخلارجيَّ  بالرضورة االستنتاج الصحيح،ليس  ه. ولكناستنتاج �تملنعم، هذه 
بوضوح. قد   رؤ�تهالعالمات األر�ع قد ي�ون خاطئًا. قد نقسوا ىلع أنفسنا جًدا. قد �شك فيما يم�ن لآلخر�ن 

قد تقودنا  إلطالق. و اىلع  ديللوجد يال   استنتاج أنهإىل   قد يقودنا االفتقار إىل اثلبات  ش الشيطان ىلع تفك�نا.�شوِّ 
ة أن يوصل إىل نتيجة �تلفة.  تقييم سليب يف الوقت اذلي يم�ن فيه لفحص أ�رث موضوعيَّ الطبيعة وامليول إىل 

 ؟إذنماذا  صادق.يماننا غ� إاحتمال أن ي�ون هناك ل�ن  

 ادليلل أم اإليمان باملسيح؟ باإليمان 

ر هذاعة: "ابذل جهًدا أ�رب".  انلصيحة املتوقَّ   قد ت�ون  هنا تظهر االختالفات يف انلصيحة. عليق من تقار�ر  اتل  أتذكَّ
أفضل". الشخص اذلي �شك يف أصالة إيمانه �سبب عدم ثبات السلوك   �تهد �شلٍك "يمكنه أن  :ةاملدرسة السنو�َّ 

، إلخ. �شلك أعظم دون أنانيةأحب  و  أ�رب،   حبماسةٍ ص�ِّ وه أن ي�ون "أ�رث ثباتًا". اقرأ الكتاب املقدس أ�رث،  يتم حثَّ 
 ول�ن ما اذلي ستحقِّ 

ً
يميل إىل قراءة وجود  اذلي    ي�ون الشخص ، من املشكوك فيه أن  قه مثل هذه انلصيحة؟ أوال

  أفضل اثلمر �شلك سليب
ً

  ُمعرَّضة ن مثل هذه انلصيحة أ، من ذلك ز�ادة اجلهد. ل�ن األهم بمجرد يف تقييمه حاال
ة  ف� ُمعرَّضةثمر اإليمان ىلع أنه أصل اإليمان.    انلظر إىليف    الفادح املتمثِّلاخلطأ    الرت�اب رب�ر  اتل  للميل إىل  بقوَّ

 يف صلبنا مجيعنا. واألمر اذلي ه—اذلايت 

 من ديلأن األعمال توفِّ بعتقاد اال انلصيحة "بفعل املز�د" يف 
ً

ة  انلاموسيَّ إىل طر�ق الل ايلق� � ر أساس ايلق� بدال
ع، )The Whole Christاكمًال" (املسيح "ة بمعناها الصحيح. يف كتابه اموسيَّ وانل—   سنلك� ف�جسون  �شجِّ

)Sinclair Ferguson ( عن   يم�ن اختباره بعيًدالإليمان  يق�أنه "ال يوجد ب اذلي يفيدإل�يل" اىلع "منطق
 . اإليمان"
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القيام بمز�د  انلظر إىل األعمال (ونصيحة "إن  يلق�.  إىل ايفتقر    لَمن  تقديمها اليت    غ� بديهيَّةهنا �د املرء نصيحة  و
  �ستطيع ملسيح  وحده اا.  رعو�ًّ   قاتلةة و�  بنتائج عكسيَّ   يف األساس  تأيت   ق�") كوسيلة للحصول ىلع ايلمن األعمال

لن يضمن  املسيح، بيمان اإل من خالل انلظر إىل املسيح. بدون عند االفتقار إيلهايلق� �ب أن �د صنا، وأن �لِّ 
 ة. الفر�سيَّ سوى   شيئًا من جانبنا  عمل نلا أي

إىل   يؤدِّيفهم أن اإليمان إىل اتلأ�يد عليه هو املشورة هذه بعيدة لك ابلعد عن الرتايخ، فما تهدف  املشورةهذه 
 من كون الطاعة � 

ً
خر ة، واآلانلاموسيَّ  يؤدِّي إىلواحد . جوهري اإليمان. واالختالف اليت تؤدِّي إىل الطاعة بدال

 اإل�يل).  أي األعمال القائمة ىلع رسالة( االستداليلَّة حبسب اإل�يلاألعمال  إىل

 : اثلبات يف املسيح

 (أن ننظر   املشورةأليست هذه  
ً

 ة؟ ليَّ � بالضبط ما قاهل �سوع يف لكماته األخ�ة للتالميذ يف العُ   )إىل املسيح أوال

نَا  يِفَّ   اُثْبُتُوا 
َ
نَّ   َكَما .  ِ�يُ�مْ   َوأ

َ
ُغْصنَ   أ

ْ
نْ   َ�ْقِدرُ   الَ   ال

َ
يِتَ   أ

ْ
َكْرَمِة،  يِف   يَثْبُْت   لَمْ   إِنْ   َذاتِهِ   ِمنْ   بِثََمرٍ   يَأ

ْ
  َكذلَِك   ال

ْ�تُمْ 
َ
يًْضا  أ

َ
نَا . يِفَّ  تَثْبُتُوا  لَمْ  إِنْ  أ

َ
َكْرَمةُ  أ

ْ
ْ�تُمُ  ال

َ
ْغَصانُ   َوأ

َ
ي. األ ِ

َّ
نَا  يِفَّ  يَثْبُُت   اذل

َ
يِت   هَذا ِ�يهِ  َوأ

ْ
 َكِثٍ�،  بِثََمرٍ  يَأ

نَُّ�مْ 
َ
نْ  َ�ْقِدُرونَ  الَ  بُِدوِ�  أل

َ
 ) ٥-٤: ١٥(يوحنا  .َشيْئًا  َ�ْفَعلُوا   أ

. فيف دائرة  املسيح باثلبات يف وثيق�شلك  يتعلَّق)، ١٠: ١٥فظ وصاياه (حب  اذلي ر�طه املسيح يشء ال إن اإلثمار، وهو 
 . اثلمار تأيت اثلبات يف املسيح وليس بمعزل عنها 

ع) باحتادنا ع (نعم اتلمتُّ سيح واتلمتُّ إىل املة. وهو الرجوع عالج واحد لعدم اإلثمار يف حياتنا املسيحيَّ سوى يوجد  ال 
نَّ 

َ
نَا" ( الَْمِسيِح  َ�َبَّةَ  به. "أل رُْصُ

َ
" يف أما�ن أخرى حترصنا هنا " الُمرتَجمالفعل ايلونا� . يأيت )١٤: ٥كورنثوس  ٢حت

الطاعة. �ارصنا بهو —). هذا ما يفعله اختبار اثلبات يف املسيح ٤٣: ١٩ ؛٤٥: ٨(لوقا " �ارص"و"يضيق ىلع"  بمع�
ع حبضوره، . ول�ن عندما نتمتَّ املسيح د بعِ يُ فالعصيان أما . املسيح  االمتثال لوصايا  ينبعمن هذه املحبة الفائضة، 

 ثمر هذا االحتاد، ينمو ايلق�. ب نأيت ). و�ينما ٩: ٥كورنثوس   ٢" (إرضائهنرغب أيًضا يف "

 

لكنيسة املشيخيّة األو� يف مدينة كولومبيا، بوالية ساوث اكروالينا، لادلكتور دير�ك توماس هو الرايع األسايس 
وأستاذ استشاري لعلم الالهوت انلظا� والرعوي يف لكية الالهوت الُمصلَحة. وهو عضو هيئة اتلدر�س يف خدمات  
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 How the Gospel" (كيف يقودنا اإل�يل إىل موطننا"يلجون�، وقد كتب العديد من الكتب، بما يف ذلك كتاب 

Brings Us All the Way Home(. 

 

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