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 تقوى دورت 
 بييك جو�ل بقلم 

ُ�كًما    ًصا لخَّ مُ   نالرئييس اذلي يدوِّ ح  الُمصلَ اإليمان  إقرار    إىل  ةو�اتلبعيَّ ،  ةالاكلفينيَّ و  اكلفن  اغبًلا ما يتم انلظر إىل
الُمصلَ  أنها غ�  قبل  من    —  دورت سنودس  إقرارات  أي    —خلالص  عن احة  للعقيدة    ، باردةأمور    املثقف� ىلع 

انلاس  قاسية،  و أوئلك  يرى  اآلراء مثلوعقيمة.  "املحدودة" كِحمل    ،الفساد، واالختيار، واهلالك  بعض  والكفارة 
ة  ويلَّ ؤ تُدمر مسمثل تلك العقائد  يُزَعم أن  بعالقتهم مع اهللا.    من االستمتاعاملؤمن�    تعرقل  ةقدر�َّ وتعايلم    ثقيل

 . ةيَّ احلقيقاألعمال الصاحلة واتلقوى  عيقوتُ  ،الكرازة واإلرسايلات تعرقل، وزائفاألمان ال  و�شجع ىلعاإل�سان، 

يقضو اذلي  لالوقت    نأوئلك  والُمصلح�الاكيف  اكلفن،  تلك   ،قراءة  أن  يعلمون  دورت  سنودس  و�قرارات 
 كتابه  اكلفن يف مقدمةيذكر  ة.  اكلفن والاكلفينيَّ عند  واضيع  امل� أحد أهم  )  pietas(  ى اتلقوف.  باطلة  االتهامات

كتابة هذا الالهوت انلظا� اكن    منأن غرضه    )Institutes of the Christian Religion(  أسس ادلين املسييح
ينقلفقط  " يم�ن    أن  اليت  األساسيات  �شكيلبعض  اذلين    بها  احلقيقيَّ لدلين  ا   غ�ة  تلمسهمأوئلك    ة لتقوى 

[pietas]".  جون ماكنيل يقول)John McNeill(  ل". ُمطوّ  الهوت اكلفن هو "تقواه يف رشٍح أن عن حق 

لاك  عن  أفضل    لفن،بالنسبة  القديم  للعهد  "  ى اتلقو وصف  وأفضل    �افةهو  االرب"  يف  �  لكمة  اجلديد  لعهد 
  ، ةقيقيَّ احل عرفة  امل  ىلع  شمل�  واذلي ل هللا،  جِّ اجتاه القلب الُمبَ إىل  اتلقوى  �ش�  بالنسبة لاكلفن    ،ختصارا ". باتلقوى "

القلب،  الحبة  وامل،  للخالصاذلي  إليمان  وا  من  �شكرصادرة  إلرادتهاخل و  ،ةنو�َّ ابلخافة  وامل،  والعبادة   ضوع 
ة  ع بمر�ز�َّ دورت: اتلمتُّ سنودس  ة كما قدمتها إقرارات  عالمات للتقوى احلقيقيَّ   ة. سنفحص اخلمسذلاتبإن�ار ا

اإليمان،    اكتساب اهللا،   اذلييق�  اتلمجيد  اتلواضع  ه مر�ز  تقديم  مارسة  �و  والسيع  ،  ايلو�  والشكر   املسيح، 
 قداسة الشاملة.ال 

 :ة اهللامر�ز�َّ 

احلقيقة  إن   مر�ز�َّ اتلقوى  يف  اإل�سان.  مر�ز�َّ يف  ليست  واهللا،    ة�  واضحمر�ز�َّ إن  ة  اهللا  إقرارات �شدة    ةة   يف 
احلياة  فدورت.    سنودس مر�ز  و�  الالهوت  لك  مر�ز  يف  اهللا  تضع  هواإلقرارات  اهللا  اللك  ذاتها.  رسمدي  ال  رب 

اإلقرارات تقدم  .  شقاءلحياة: اتلحر�ر أو الفداء من اخلطايا والل  االهتمام الرئييسو�األخص هو رب ىلع    ،قديرالو
 عمل الفداء يف شلك ثالو�. 

االختيار    اذلي يتناولاإلل�"،    سابق اتلعي�عقيدة، "عن  من ال األول  (أو الفصل)  الرئييس    القسمر�ز  مهو    اآلب
للخالص.يف  اهللا ورمحته �    إن عدل.  والرفض     إن  مر�ز خطته 

ً
إذ    اهللا ي�ون اعدال باجلحيم،  اجلميع  أدان  لو 
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:  ١ند  ابليف املسيح" (  ءللفدا  ...  هماختارأوئلك اخلطاة اذلين "  �لّص ر أنه  مجيعنا خطاة، لكنه يف �بته ورمحته، قرّ 
بأن يرت�هم يف ابلؤس العام، اذلي أغرقوا ...    اذلين قىض اهللا،  ابلعض اآلخر،تمَّ يف القضاء األز� العبور عن  ). "٧

، ل�ن األول  أحاكم بقضاء اهللا السيادي  �   رفض االختيار والإن لك من  ).  ١٥:  ١ند  ابل" (   أنفسهم فيه بإرادتهم،
استحقاقو  بانلعمةدائًما    وه األخ� اعدل و�دون  بينما  استحقاق،  ادلي  عن  يوم  اذلي  تماًما. يف  اجبار  نونة، سيتم 

العقو�ة،   هذه  �ستحقون  أنهم  ىلع  االتفاق  ىلع  باجلحيم  عليهم  سيُقبَ ُح�م  اذلين  أوئلك  السماء  بينما  يف  لون 
أنهم   حبر�ة  هذاسيعرتفون  �ستحقون  تم  ا  ال  اخلالص  أمور  أن لك  و�ما  اهللا  وفقً بالاكمل    إعدادها لفداء.  ا خلطة 

 ة خالصنا يف املسيح.ة وشمويلّ يقينيّ من أجل اإلقرارات ىلع �سبيح اهللا �شجعنا ة، األزيلّ 

ىلع قيمة موت    القسمهذا    �شّدد   .عقيدة من ال  اثلا�الرئييس    القسم  مر�ز  وعمله الكفاري هم  ابن اهللا املتجسد
لك    عدل اهللا باتلمام. و�ما أن املسيح أتمَّ   أرىض  قدؤ�د أنه يك يفدي املختار�ن،  �و  غ� املحدودة  املسيح الكفاري 

خالص   فإن  لجحيم،تماًما لآالمه وموته عن اخلطاة املستحق� يف    اخلاضعةطاعته  �للناموس و  الفاعلةبر بطاعته  
 
ُ
ُْن بِرَّ اِهللا ِ�يهِ �مل باتلمام فيه و� عمله الفدايئ "املختار�ن قد أ

َ
 ). ٢١: ٥كورنثوس   ٢" ([املسيح] نِلَِصَ� �

القدس  اآلب    الروح  خطة  طر�ق  يتمم  املختار�ن.  لال   اخلاليص  عملالتطبيق  عن  ىلع  القسمان  يوضح  بن 
ن خليقة جديدة يف املسيح  � عمل الروح القدس يف جعل اخلطاة املختار  الرئيسيان اثلالث والرابع املجتمعان مًعا 

اخلامس عمل الروح القدس يف تمك� املختار�ن من الرئييس   القسميُظهر �سوع من خالل اتلجديد واتلقد�س.  
 يف ايلق� الشخيص للخالص.  من انلموحياتهم و طوالاملثابرة يف اإليمان وانلعمة 

 ، فيما �ن �شكره   قيقيّة،احل   ى اتلقونا �و  ينبيغ أن �ر�خالص من أجلنا وفينا  للاثلالوث  اهللا  بعمل    إن االستمتاع
أجلونمجده    ،و�سبحه ِمْقَدارُهُ "   من  هَذا  (عرباني�  َخالًَصا  للخطاة.  إن  ).  ٣:  ٢"  عدًوا)  (ال  صديًقا  اثلالوث  اهللا 

 . أحد قط  �لص  لن، اذلي للخالصبدون عمله 

 :يق� اإليمان

وثيقة ب�  العالقة  ال  ١٢:  ١ابلند    اكتساب يق� اإليمان الشخيص. يُظهر:  ى لتقولأخرى    م�ةاإلقرارات صفة    تضع 
، و�ن اكن بدرجات متفاوتة وقياسات �تلفة، البرشي: "  ايلق�االختيار اإلل� و يَِصل املختارون يف الوقت املع�َّ

املتغ� يتم  أمان ب� أحضان اهللا.  هو وعد اهللا للمؤمن بأنه يف    راالختيا إن  ."  إىل يقٍ� من اختيارهم األز� وغ� 
باإليمان  دعم   القناعة  الروحبهذه  وشهادة  اهللا،  الصاحلة  القدس،  وعود  املؤمن�  واثلمار  حياة  ).  ١٠:  ٥ابلند  (  يف 
س، واتضاع عميق  تعز�ة تفوق الوصفايلق�    هذايمنح   ورغبة متجددة أن  ،  و�قود إىل فرح رويح، ورسور مقدَّ

 ).١٣: ١ابلند (يزدادوا يف القداسة وأن يعملوا ىلع نمو هذه القداسة  
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 : مر�زه املسيح تمجيد

بقدٍر وقيمٍة غ� �دودة، والاكيف �سعٍة  �ظى  د اإلقرارات أنه بينما موت املسيح "اثلا�، تؤ�ِّ   القسم الرئييسحتت  
العالم أمجع ( للتكف� عن خطايا  أن  فقد  )،٣:  ٢ابلند  "  اهللا  بفاعليّةموت    ي�ّفر  قصد    طايا فقط عن خ  املسيح 

اإلقرارات  تأسَّ   ).٨:  ٢ابلند  (  املختار�ن بيم  س  اهلام  اتلمي�  تأ�يد  ة"  فاعليَّ الكفاية/ال "هذا    ساملقدَّ   الكتابىلع 
�يب  ). هلذا "١٠:  ١ابلند  " (إن مرسة اهللا � السبب األوحد وراء هذا االختيار الُمنِعم حلر�ة ومرسة اهللا الصاحلة: "

رون ىلع نعمة االختيار املجانيّة وىلع الرصامة العادلة لعقيدة الرفض، قائل� مع الرسول: "بَْل َمْن   أوئلك اذلين يتذمَّ
َاوُِب اَهللا؟" (رومية 

ُ
ِي جت

َّ
َها اِإل�َْساُن اذل ُّ�

َ
نَْت أ

َ
 ). ١٨: ١ابلند ("  )٢٠:  ٩أ

الُملك  الُمختار لكفارة املسيح  القلب،    بتمجيدٍ الة  فة والفعَّ �ستجيب املؤمن   �بًا مر�زه املسيح وعبادة صادرة من 
كعروٍس ل مستحقة.    لعر�س  ال   ههذتعزي  غ�  ال  غايلةالعقيدة  امل عن  الفداء  أو  املحدودة  أعضاء    حّددكفارة 

احليّ  غ�  الكنيسة  طر�ق  نظورة  املة  املسيح  عن  أن  كتب  قد  طمأنتهم  كما  ذللك،  نفسه.  بدم  عروسته  اشرتى 
نعمته  من أجل  الرئيسية لإلقرارات � "�سبيح اهللا اثلالوث    فإن انلقاط  )،Cornelis Venemaك�نيلوس فينما (

 ). ٩: ٢ابلند يف فضله املنيع" (  الرائعة ةقاثلة يف املسيح، وستحقَّ مُ الالعجيبة وغ�  

 :ايلو� اتلواضع والشكر

ان  " :ز الشكرو�عزّ  اومزتايدً  ا مستمرً  ا املؤمن يف اختياره تواضعً يق�   يغرس  ن منه يمدَّ إن الويع بهذا االختيار واتليقُّ
روا أنفسهم، و�ردُّوا يف امتناٍن �بًة   أوالد اهللا �سبٍب إضايفٍّ يك يتَّضعوا قدامه لكَّ يوٍم، و�مدوا شدة مرامحه، و�طهِّ

اإلقرارات أنه لو اكن االختيار تزعم    ).١٣:  ١ابلند  " ( �بًة شديدة بهذا القدر من �وهمحارًة ذلاك اذلي أظهر أوًال  
لكرب�اء ايلد العليا. ل�ن وسيكون لتواضعه  فسوف يضيع  �ققه املؤمن بقوته،    �يشء  جزئيًّا ولو    حىتمرشوًطا  

�سان،  يف اإلء سبق اهللا فراه  أي يشعن    ا وليس مؤسسً ه،  اختيارواهللا  سيادة    من نعمةبما أن اخلالص هو بالاكمل  
 . ) ١٥: ٤-٣ابلند ( االستجابات الوحيدة املناسبة اتلواضع والشكر هما فإن 

 :القداسة الشاملة

�ًسا  " و هو " اذلهنع�  بـ"اإل�سان الطبييع اخلاطئ ُودل  فمشلكة احلياة الُعظ�،  باعتبارها  تقدم اإلقرارات اخلطية  
طبيعة اإل�سان ُمقدسة قبل السقوط، كذلك من الطبييع أن ت�ون غ�    اكنت   كما ف ).  ١  : ٤–٣  ابلند" ( يف عواطفه

 ال يقدر أن يؤمن وأن �لص.فهو بالطبيعة،   و�س ،ن اخلاطئ أع�ألمقدسة بعد السقوط. 

د الروح القدس إرادة اإل�سان يف  ة: �دِّ �سان اليلك يف اخلطيَّ تقدم أيًضا اإلقرارات عالج اهللا السيادي لفساد اإل
، �سىع املؤمن �و  إىل اهللا باإليمان واتلو�ة. منذ وقت اتلجديد نلهاية أيامهاإل�سان  اتلجديد، وانلتيجة أن يرجع  
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باألخص   ،تعرتف اإلقراراتة.  القداسة يف لك �ال من �االت حياته، ىلع الرغم من معار�ه املستمرة ضد اخلطيَّ 
ا  القسم يف   امل ة  من اخلطيَّ   طرق �ترصةهناك    ساملعر�ة شديدة. ولي هذه  خلامس، بأن  الرئييس  وعود    الجد وإىل 

 لإلعفاء من الضيقات يف هذه احلياة.

املسييح ليس وحيًدا يف   أيضا اإلقرارات أن  ال الُمض�    سعيهتؤ�د  يُمكّ إىل  الشاملة.  القدس أن  قداسة  الروح  نه 
"اللك  باستخدام  والقداسة  اإليمان  يف  املخطئ�  و،  سةاملقدَّ   الفرائض ومة،  يثابر  أوالده  اهللا  �سرتد  يك  اتلأديب" 

) قداسة  أ�رث  جبعلهم  انلعمة  هذا مدعومً )١٤:  ٥؛  ١٧:  ٤–٣ابلند  و�بنيهم يف  الصلوات  " باملواظبة ىلع  ا  دائمً   ا . لك 
األخرى  اتلقوى  ( وتدر�بات  الوقت٦  : ٥رفض  ال"  بمرور  �شجع  ).  و  هميقين،  ااملستمرة    تهمثابرماملزتايد  إليمان يف 

(  هذا للقداسة  الشامل  بدوره )،  ١٢  :٥  ؛١٣  :١ابلنود  السيع  أجل    واذلي  والشهادة من  الكرازة  �شيط� يف  �علهم 
 املسيح. 

 .W( رو�رت جودفري  يلخص الكرازة من أجل املسيح. كما   ىلعاإلقرارات   ىلع حقيقة حتف�يؤ�د تار�خ الكنيسة 

Robert Godfrey :( 

حة  ح الكنيسة الُمصلَ وت اإلقرارات املجتمع الُمصلح بالرتايخ ول�ن باألحرى سلَّ الهلم يرضب  
اإلقرارات، أ�رث    لّمتها بثقة يف اهللا ع  اذلين تقّووا   أصبح املؤمنون الُمصِلحون،  مشورة اهللا. �ل  ب

 للمسيح يف أورو�ا. ال� واملؤثر�نالشهود الفعَّ 

 : ةاتلقوى احلقيقيَّ 

إقرارات و�دقة  سنودس  تُظهر  باستمرار،  تعزّ   ،دورت  الُمصلح  اإليمان  عقائد  أن  اتلقوى ز  و�إقناع  تعيق    وال 
 :١٣: ٥ابلند  ا يف. تم تلخيص هذا جيدً احلقيقيةة  املسيحيّ 

أو   الكرب�اء،  روح  املؤمن�  داخل  يُث�  كونه  عن  ابلعد  لك  بعيٌد  املثابرة  يف  ايلق�  هذا  أنَّ  إال 
لالتضاع،  احلقييق  املصدر  هو  ايلق�  هذا  انلقيض،  ىلع  بل  باألمان؛  جسديًّا  شعوًرا  يمنحهم 

األلم،   وللتوق� ابلنوي، وللتقوى احلقيقية، وللصرب يف لك ضيق، وللصلوات احلارة، وللثبات يف
باهللا؛   الراسخ  وللفرح  باحلق،  اإلقرار  بد [وو�  اجلادة    ]ال  املمارسة  ىلع  حافٍز  بمثابة  ي�ون  أن 

  .واملستمرة للشكر واألعمال الصاحلة

 

بييك  ادلكتور لكية    جو�ل  رئيس  لهو  الُمصلَحة  (بيو�رتان   Puritan Reformed Theologicalالهوت 

Seminary  ( وا انلظا�  الالهوت  كنيسة لوعظ  وأستاذ  يف  قسيس  وهو   Heritage Netherlands(   بها، 
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Reformed Congregation  (  ،ميشيجان والية  يف  رابيدز  جراند  النرش  حتر�ر    رئيس وبمدينة  دار 
)Reformation Heritage Books(.  الكتب  هو  و من  العديد  "مؤلف  إىل  منها  مقدمة  اهللا:  ملجد  العيش 

 ). Living for God’s Glory: An Introduction to Calvinism( "لفينيةالاك

 

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