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 هل اخلالص مرشوط؟
 نيكوالس باتز�جبقلم 

جروف  لكيةسلسلة من املحارضات يف ) J. Gresham Machen( ج. جر�شام مايتش�، ألىق ١٩٢٥يف صيف اعم 
يف هذه  "ما هو اإليمان؟ت فيما بعد �توى كتابه "�ارضات شلكَّ  —والية بنسلفانيا بسييت للكتاب املقدس 

كتب قائًال: "إن الفرق فة السائدة يف عرصه. طبيعة ما يعتقد أنه أحد أ�رث املشالك ادلينيَّ  مايتش�املحارضات، رشح 
أيت إىل نة اليت أعلنها �سوع ستحل مشالك املجتمع، و�� أنه يمان بأن املبادئ األخالقيَّ ا ب� اإلكب� و�تلف تمامً 

خر �تلف أ�سوع يشء وأن نثق به يشء  حتذو حذواليت �سميها اإليمان؛ فأن معه تلك العالقة احلميمة واحلارضة 
 ا".تمامً 

، لم ت�ن وغ� عن القولة السائدة يف العرص اذلي اعش فيه. يواجه مشلكة الرب اذلايت وروح اإل�سانيَّ  مايتش�اكن 
. إن قلب يوميًّاقلو�نا وعقونلا يف هذه �رد مشلكة يف عرصه. إنها مشلكة يف عرصنا كذلك. يف الواقع، إنها مشلكة 

متلئ بالرب اذلايت العميق واثلقة بانلفس. لقد صارع �سوع والرسل باستمرار ضد الرب اذلايت  اإل�سان الطبييع
األعمال  إضافة� األوائل من خطر اعتناق إ�يل اكذب �سىع إىل يحيِّ روا املسيف يومهم، وحذَّ  الكذبةللمعلم� 

 الصاحلة إىل ماكنتنا أمام اهللا.

واحدة باألعمال واألخرى بانلعمة،  —للخالص  مكنت�الكتاب املقدس واضح أنه ال يوجد سوى طر�قت� إن 
ب طاعة تطلَّ فيه ع آدم قبل السقوط م دخل اهللا يف عهدٍ  لقدواحدة عن طر�ق حفظ انلاموس واألخرى باإليمان. 

دم إىل ماكنة آمنة يف القداسة والرب�ة أمام اهللا، سواء بالنسبة نلفسه آ وصل ناهللا. إ لوصاياة ومستمرة اكملة وشخصيَّ 
أن آدم قد فشل يف الطاعة يف نعرف يف بداية الكتاب املقدس ول�ن أو لنسله، لاكن ذلك قائًما ىلع طاعته وحدها. 

ح االختبار األول يف جنة عدن.  دم و�سله بدالً من بر�ت العهد. ومع آىلع  العهد عهد األعمال املكسور بلعناترصَّ
عن عهد آخر آلبائنا األوائل، وهو عهد انلعمة،  بنعمتهاهللا  بل أعلنة بأ�ملها دون رجاء. ذلك، لم يرتك الرب البرش�َّ 

الفادي بطر�ق للخالص بانلعمة وحدها من خالل اإليمان وحده أي  —للحياة والرب�ة  اجديدً  ار�قً م طاذلي يقدِّ 
 وحده.

فاهللا ال يم�ن أن يتغ�؛ ذللك، مة لنسل آدم. لعهد االعمال املكسور ملزِ  ةالرشوط القانونيَّ يف عهد انلعمة، ال تزال 
ي [أاِإل�َْساُن َ�ْيَا  ]ي وصايا اهللا[أإَِذا َ�َعلََها عبارة "إن  ال يم�ن تغي� مطابلته بالقداسة الاكملة حلام� صورته.

ن اآلن يف عهد املتضمَّ  —عهد األعمال ووعود  ةاملطالب القانونيَّ ) حتمل معها مجيع ٥: ١٨بَِها" (الو��  ]يبلغ احلياة
ا ما � املشلكة؟ املشلكة إنه ال يم�ن ملجرد شخص من �سل آدم أن �فظ إعطاء انلاموس يف سيناء. إذً بانلعمة 

https://ar.ligonier.org/
https://ar.ligonier.org/
https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org
mailto:info@ar.ligonier.org
mailto:info@ar.ligonier.org
mailto:info@ar.ligonier.org
mailto:info@ar.ligonier.org


https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ٢   جم�ع الحقوق محفوظة ٢٠١٩ ©

ودلوا هكذا، يُ ومطالب انلاموس. ملاذا؟ ألن لك اذلين قد جاءوا من �سل آدم الطبييع أخطأوا يف أدم وسقطوا معه؛ 
ة لإل�سان منذ ). و�سبب احلالة الطبيعيَّ ٤-١: ٢وهم حتت غضب اهللا ولعنته (أفسس  نوباخلطايا واذلب امواتً أ

�سوع املسيح،  إن أجلنا.من السقوط، �تاج إىل شخص من �سل آدم ي�ون بال خطية يلحفظ مطالب انلاموس 
دآدم األخ�، اهللا  رش�عة  أحاكممجيع  إذ حفظ بالاكمل، يةنه اعش حياة خايلة من اخلطأ، فعل ذاك من خالل املتجسِّ

 لشعبه. ثالً بصفته ملعهد انلعمة  ةالقانونيَّ الرشوط �سوع  أطاعجلنا. فقد أاهللا من 

 ما م�َّ  اعدةً بر�ت عهد انلعمة. ننال أردنا أن  نإ طاعتهالعهد انلعمة �ب  ةرشوط إ�يليَّ ومع ذلك، هناك أيًضا 
فرا�سيس لعهد انلعمة. ىلع سبيل املثال، أوضح  ةاإل�يليَّ و ةالقانونيَّ ون يف القرن السابع عرش ب� الرشوط الالهوتيُّ 
 ١.لعهد اجلديد) لم يتم إلزامهما يف العهد األول"لأن "اإليمان واتلو�ة (وهما رشطان  )Francis Turretin( تور�ت�

"اإليمان هو  أن وهنا يتحدث تور�ت� عن عهد األعمال عندما أشار إىل "العهد األول". وقد أوضح يف ماكن آخر
مرة أخرى، قال، "يف هذا. . . املع�،   ٢الفادي". ،اهللا يقود إىلواذلي عمل انلعمة اخلارق للطبيعة،  حسبرشط إ�ي� 

السبب اذلي �عل من اإليمان الرشط اإل�ي�  ٣."برب�تهاملسيح  يقبلاإليمان هو الرشط الوحيد للعهد ألنه وحده 
ننا من الرائد هو أنه يُ   .فيهنلا اهللا نها  احلصول ىلع مجيع الرب�ت اليت قد أمَّ فادي، و�اتلايللاملسيح اك قبولمِكّ

 ،والطاعة ،واملحبة ،عتبار اتلو�ةاأخرى لعهد انلعمة. فيم�ن  ةرشوط إ�يليَّ باتلأ�يد، يذكر الكتاب املقدس 
ال تعمل مجيعها بنفس  ةالرشوط اإل�يليَّ لعهد انلعمة. ومع ذلك، فإن  ةالرشوط اإل�يليَّ واألعمال الصاحلة من ب� 
 وقوان� اإليمانالفداء. ىلع سبيل املثال، وفًقا للكتاب املقدس  �ر�تاملسيح و بقبولق الطر�قة بالضبط فيما يتعلَّ 

 لقبولهو األداة الوحيدة  —أو األعمال الصاحلة  ،أو الطاعة املحبة،أو  ،اتلو�ة وليس —حة، فإن اإليمان الُمصلَ 
 .اتلرب�ر ةاملسيح واحلصول يلع بر�

�ب أن �وضها بعناية. فمن املم�ن تماًما وضع  منطقة ضبابيَّةإىل  يقودناقد  كرشطث عن اإليمان حىت اتلحدُّ 
� يلظهر كعمل نقوم به من أجل استحقاق بر�ت العهد. فهناك العديد من املسيحيِّ  —قيمة غ� الئقة لإليمان 

؛ فدايئة بالطر�قة اتلايلة: "لقد قام �سوع بدوره من أجل نوايا حسنة ينظرون إىل دور اإليمان يف احلياة املسيحيَّ ب
موأؤمن به  أن أقوم بدوري اآلن، ال بد يل عتقاد خاطئ امن اتلفك� عن  �قةه الطرهذ�شف ت .ما بدأه" ليك أتمِّ

 بأن اإليمان هو عمل نقوم به من أجل املساهمة يف خالصنا. 

                                                
1 Francis Turretin, Institutes of Elenctic Theology, ed. James T. Dennison Jr., trans. George Musgrave Giger 
(Phillipsburg, N.J.: P&R, 1994), 2:512. 
2 Turretin, Institutes, 2:191. 
3 Turretin, Institutes, 2:189. 
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من اهللا اذلي أرسل ابنه أي عطية  — لِّصةُ� منا الكتاب املقدس أن اإليمان نعمة ا، يعلِّ ول�ن ىلع العكس تمامً 
ي ُهَو َ�َمُل اهللاِ هَذا ُهَو "، أخربهم: ٦�سوع يف يوحنا الرب ايلهود جادل يلموت من أجلنا. عندما  ِ

َّ
ْن تُْؤِمنُوا بِاذل

َ
: أ

رَْسلَهُ 
َ
إليمان نعمة ا). إن عمل اهللا هو خلق اإليمان يف نفوس شعبه. رشح الرسول بولس أيًضا طبيعة ٢٩ اآلية( "أ

  هل فيلييبأاخلاليص عندما أخرب 
ْ
ْجِل ال

َ
نَُّه قَْد ُوِهَب لَُ�ْم أل

َ
َُّموا "أ ل

َ
ْن َ�تَأ

َ
يًْضا أ

َ
ْن تُْؤِمنُوا بِِه َ�َقْط، بَْل أ

َ
َمِسيِح َال أ

ْجِلِه" (فيليب 
َ
 ). ٢٩ :١أل

تنا أن نؤمن بالرب �سوع املسيح. اهللا، �ب أن نفهم أنه ال يزال من مسؤويلَّ  نعمة من عطيةىلع الرغم من أن اإليمان 
. من أجلهم ةالرشوط اإل�يليَّ لعهد انلعمة من أجل شعبه، فإنه ال �فظ  ةالرشوط القانونيَّ �سوع  أطاعبينما 

باعتباره ) ١٣: ٢ اني�؛ عرب١٨: ٨ إشعياءة (يف أبيه خالل خدمته األرضيَّ ثقته �سوع وضع  .فيسوع ال يؤمن من أج�
ه يف حفظ انلاموس) يُنسب آدم األخ� و�رسائيل احلقييق. ومع ذلك، فإن إيمان املسيح ال يُنسب إيلنا. بره (أي وضع

 إىل أوئلك اذلين يؤمنون به. 

م نلا أعضاء �معطلب منك شخص ما تعر�فه؟  إن اخلاليصا كيف يمكنك تعر�ف اإليمان إذً  وستمنسرت  قدَّ
ة لإليمان اخلاليص � قبول، واستالم، وات�ال ىلع املسيح وحده عمال الرئيسيَّ عندما كتبوا، "األ امفيدً  اتعر�فً 

 ديلل أسئلة وأجو�ة). يف ٢: ١٤إقرار إيمان وستمنسرت ة، بفضل عهد انلعمة" (للترب�ر، واتلقد�س، واحلياة األبديَّ 
، أجابوا ىلع السؤال، "ما هو اإليمان بيسوع املسيح؟" ىلع انلحو اتلايل: "اإليمان بيسوع املسيح هو الُموجزوستمنسرت 

ديلل أسئلة ( "املسيح ونّتلك عليه وحده للخالص، كما هو مقّدم نلا يف اإل�يلمن خالهلا نقبل ، ُ�لِّصةنعمة 
إقرار إيمان  وضحلك ما يقوهل اهللا يف لكمته. كما ي يقبل). و�اتلايل، فإن اإليمان ٨٦ الُموجزوستمنسرت  وأجو�ة

 :وستمنسرت

م اهللا نفسه املتلكِّ بهذا اإليمان، يؤمن املسييح بصدق لك ما هو ُمعلن يف اللكمة، �سبب سلطان 
ا الطاعة فيها؛ و�ترصف بطر�قة �تلفة بموجب ما يتضمنه لك نص بوجه خاص فيها؛ مقدمً 

إقرار إيمان " (.ومعتنًقا مواعيد اهللا هلذه احلياة، وللعتيدة أن تأيتا من إنذاراتها، للوصايا، مرتعدً 
 )٢: ١٤وستمنسرت 

ننا من تمكِّ  ةو�شط ةأداه حيَّ  بل هويف الكتاب املقدس.  الُمعلَن اإلل�احلق ىلع  اذلهنيَّةيمان ليس �رد املوافقة اإل
 اهللاِ  يُريضالقيام بما 

َ
يِت إِىل

ْ
ي يَأ ِ

َّ
نَّ اذل

َ
ُب أ نَُّه َ�ِ

َ
 اهللا. و�ما كتب اكتب العرباني�، "بُِدوِن إِيَماٍن َال ُ�ْمِ�ُن إِرَْضاُؤُه، أل

يَن َ�ْطلُُبونَُه" ( ِ
َّ

نَُّه ُ�َاِزي اذل
َ
نَُّه َموُْجوٌد، َوأ

َ
ل اتلو�ة يمان اليح بتلك انلعم األخرى (مثاإل ىلع يتربهن). س٦ :١١يُْؤِمُن بِأ

ة ا اتلعايلم األخالقيَّ ال يضع جانبً  اخلاليصيمان ن اإلإق منه. ا أو تتدفَّ عمال الصاحلة) اليت تصاحبه دائمً والطاعة واأل
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اهللا. ومع ذلك،  ةستجيب �شلك مناسب هلا بنعم�ة للكتاب املقدس واتلعايلم األخالقيَّ يقبل للكتاب املقدس. بل 
 انلموذجص ألوئلك اذلين لم �افظوا ىلع هذا خلِّ بصفته املاملسيح ب باالرتباطال إك ال يفعل ذل اخلاليصيمان فان اإل

 �معقد�س يف قلو�هم وحياتهم. وهلذا السبب فان أعضاء اتلجديد ونعمة اتل لق�اذلي الرب  �صفتهاألخاليق و
واستالم، وات�ال ىلع املسيح وحده للترب�ر، ة لإليمان اخلاليص � قبول، عمال الرئيسيَّ األ"ن أوستمنسرت �رشحون 

 ).٢: ١٤إقرار إيمان وستمنسرت " (ة، بفضل عهد انلعمةواتلقد�س، واحلياة األبديَّ 

 

مدونة  وهو ي�تب يف .) 21Reformationهو مدير حتر�ر �لة () Nick_Batzig@( نيكوالس باتز�جالقس 
)Christ on Feeding.( 

 

 . تيبوتلوكتم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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