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 )شخص وعمل املسيح( الكر�ستولويجيلجون� عن  هيئة  عقيدة االحتساب: بيان
 ستيفن نيكيلس بقلم 

بذ حدوث األمور اجليدة مًعا؟ بيض بالبسطرمة
ُ

املعكرونة باجلنب. إذن، ماذا    .ورو�ن  )باتمان(  الرجل الوطواط  .أال حت
 اإل�يل؟ قد ي�ون هذا جديًدا عليك.  رسالة  عن �سكو�ت الشو�والتة مع

أخرى  �موعة عقدت يف �سعينات القرن املايض �ادثات ب� �موعة من الالهوتي� وقادة الكنيسة اإل�يلي� و
 Evangelicals(  "اإل�يليون والاكثويلك مًعا "وانه  ة، وخرجوا مًعا ببيان عنالكنيسة الاكثويلكيَّ الالهوتي� وقادة  من  

and Catholics Together “ECT”(  يف أعقاب إطالق هذا ابليان، بدأت مناقشات كث�ة حول مفهوم الكنيسة .
اإل�يل اذلي أ�ده اإل�يليون، ورثة اإلصالح  رسالة إل�يل، ومدى ارتباطه بمفهوم رسالة اة لالاكثويلكيَّ 

 لإلصالح.  ة وضواعت الرئيسيَّ املأحد    ،بالطبع  ، . اكن هذهاتلرب�ر باإليمان وحده وُذكر موضوع  ا.  الربو�ستانيت، تار�يًّ 

ا  وانلعمة وحده )fide sola(ه أهمية عقيدة اتلرب�ر باإليمان وحده يف مبادئ اإلصالح: اإليمان وحد  مدىنري 
)gratia sla( ه واملسيح وحد)Christus solus( تؤ�د هذه املبادئ الُمطلقة ىلع أن اخلالص بانلعمة وحدها عرب .

دوا ىلع لفظة واحدة راؤوها  اإليمان وحده يف املسيح وحده. كما ينبيغ علينا مالحظة، مع ذلك، أن الُمصلح� شدَّ 
إل�يل، و�  رسالة االصحيح لة للفهم  ة للغاية خلدمة عقيدة اتلرب�ر باإليمان وحده، كما راؤوها أيًضا رضور�َّ رضور�َّ 
 . االحتسابلفظة  

ة ب� اإل�يلي� والاكثويلك  االختالفات اتلار�يَّ  ظهرت ، "إل�يليون والاكثويلك مًعا ا " أثناء بعض املحادثات حول
الشو�والتة يف خزب  باالحتساب    )Michael Horton(ن  ه الالهو� الُمصلح ماي�ل هورتوحول االحتساب. وقد شبَّ 

إذا وضعت لك املكونات خلزَب �سكو�ت الشو�والتة دون أن تُضيف مكون الشو�والتة،  ف . �سكو�ت الشو�والتة
رج الصينية من الفرن. و�املثل، يمكنك استيعاب معظم أساسيات 

ُ
فلن حتصل ىلع �سكو�ت الشو�والتة ح� خت

لكنك إذا لم   يمكنك استيعاب أننا خطاة، وأن اهللا قدوس واعدل، واملسيح وعمله ىلع الصليب. . اإل�يلرسالة 
اإل�يل. هلذا اعترب املصلحون هذه اللفظة يف اغية األهمية  رسالة تر�طهم مًعا باالحتساب، فأنت ال �ستوعب 

 ؟  االحتسابكتايب وأم�. ل�ن ما مع� لفظة  �شلك اإل�يل رسالة مناداة بلل

يتم    .حساب العميل" الرصف واإليداع يفة تع� "و� لفظة ُ�اسبيَّ  .ةمبارشة إىل الالتينيَّ  احتسابلكمة  يعود أصل
 خصم املرصوفات و�ضافة الواردات. 
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كورنثوس    ٢مثل    نصوص   دث يف اتلرب�ر. يظهر هذا االحتساب املزدوج يف�ا، نتحدث عن احتساب مزدوج  الهوتيًّ 
نَّهُ  ٢١: ٥

َ
ي ا  َجَعَل  اذلي فيه يقول بولس بوضوح "ِأل ِ

َّ
ْجِلنَا، َخِطيَّةً  َخِطيًَّة، ْعرِْف �َ  لَمْ  ذل

َ
ْنُ  نِلَِص�َ  ِأل

َ
ِ�يِه". نقرأ  هللاِ ا بِرَّ  �

هو ابلار اذلي حفظ انلاموس اكمًال. مع ذلك، ىلع الصليب   . هنا أن خطيتنا احتُسبت ىلع املسيح. �ن الُمعتدين
. ديننا العظيم  ىلع نفسه سكب اهللا غضبه ىلع املسيح. ملاذا؟ ألن خطيتنا احتُسبت عليه. محل املسيح خطيتنا 

 أضيف إىل حسابه. نال املسيح العقو�ة املروعة �سكب كأس غضب اهللا عليه. 

نلا. فهو لم يأخذ عنا ديننا فحسب، بل أخذنا �ن حسابه. دفع  املسيح  احتساب برتم  .احتساب ثا�هناك أيًضا 
املسيح العقو�ة اليت لم ن�ن لنسددها باتلمام أبًدا، كما حفظ انلاموس اكمًال اذلي لم ن�ن نلحفظه اكمًال أيًضا.  

ليست   —  صون باألعماللَّ و�اتلايل، فاهللا �تسب بره نلا. �ن نقف أمام اهللا مرتدين بر املسيح. نقول جبرأة إننا ُ� 
من   من أجلناأعمانلا بالطبع، بل أعمال املسيح يف طاعته الاكملة اتلامة من أجلنا. قال أحد الالهوتي� إن لكميت 

 مه من أجلنا. من أجلنا. عمله بالاكمل تمَّ   —  وقام ثانية  —  أمجل لكمات الكتاب املقدس. لقد اعش املسيح ومات

لَكَِمُة َصاَر َجَسدً "  كتابنوضح عقيدة االحتساب الُمهمة هذه يف  
ْ
شخص  (  يجبيان هيئة يلجون� عن الكر�ستولو  :اال

يف حارضنا هذا.   من بعض اإل�يلي�من هجمات  كثً�ا ، ألن عقيدة االحتساب املزدوج اعنت ")وعمل املسيح
  واجهت اإل�يل. رسالة تذكر أن االحتساب رضوري لفهم سليم للترب�ر، والفهم السليم للترب�ر رضوري لفهم 

. كما يتم االعرتاض  اإل�يليون والاكثويلك مًعا"بيان "يف أوقات مثلما تم يف    اعرتاضاتعقيدتا االحتساب واتلرب�ر  
حر�ت معارصة مثل تلك اليت تُدىع وجهة نظر جديدة عن بولس. لصد هذه  ىلع عقيديت االحتساب واتلرب�ر يف 

، ينبيغ تذكرة املؤمن�  إىل ذلك ة اخلط�ة، ينبيغ أن نرد عليها بوضوح لوضع حًدا هلا. باإلضافةاال�رافات الالهوتيَّ 
يا هل من �شبيه بديع. نعلن   .وألبسنا رداء بره  من اخلطية ثيابنا القذرةعنَّا أخذ املسيح  .هو خرب اإل�يل السار بما 

 اتلايل:  ابليانعن عمل املسيح يف تتميمه لفدائنا يف ابليت� الرابع واخلامس من 

 من أجلنا،إنه 
 حفظ انلاموس، 
 عن اخلطية،   رَ فَّ و�َ  
 غضب اهللا.  أرىضو 
 ثيابنا القذرة أخذ وهو  
  أعطانا و 
 . رداء الرّب اذلي هل  
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يلجون� أي  هيئة ة اليت دفعتنا إلصدار هذا ابليان. �ستغلاحلاجة إىل عقيدة االحتساب أحد األسباب الرئيسيَّ 
كتب ادلكتور أر. يس. سربول كتابًا �رشح  �و قوان� اإليمان العظيمة للكنيسة يف املايض.  شعبفرصه تلوجيه ال 

. كما تقدر يلجون� القيمة العظيمة  سباق اإليمان""قانون إيمان الرسل، وقد صدرت طبعه حديثة منه بعنوان  فيه
. أما ىلع املستوى الشخيص، أنتفع كثً�ا من الفرص اليت تُتاح لرتديد قانون اإليمان  لقانون اإليمان انليقاوي 

من أجلنا  "انليقاوي أثناء العبادة العامة للكنيسة. كما ألفت كتابًا عن عقيدة املسيح يف الكنيسة األو� بعنوان 
قانون اإليمان انليقاوي. أظن    العبارة العظيمة من  حبسب  )For Us and for Our Salvation(  "ومن أجل خالصنا

ة. علينا اإلرساع بتوجيه كنيسة ايلوم إىل كتابات ماضينا وثرائه إنها من أمجل العبارات يف مجيع الكتابات الالهوتيَّ 
 العظيم�. 

سة  ة، والكنية الرئيسيَّ كما نُدرك أن قانو� إيمان الرسل وانليقاوي يؤمن بهما اإل�يليون، والطوائف الربو�ستانتيَّ 
  عقيدة  يؤ�د ىلع نْ هذه يؤمن بها مَ اتلار�يَّة ة الرشقية. أي أن قوان� اإليمان ة، والكنا�س األرثوذكسيَّ الاكثويلكيَّ 

قوان�  . ال تتناول  عقيدة اتلرب�ر باإليمان وحدهيف الكنا�س أو اجلمااعت اليت تنكر هذه    نْ اتلرب�ر باإليمان وحده، ومَ 
، اتلعليم  بدقةعمل املسيح وترب�رنا أمام اهللا  —  يف تقديمها اتلعليم الرئييس عن شخص املسيح —اإليمان هذه 

عقيدة االحتساب، رضور�ة    بما يف ذلكاذلي �تاجه العرص احلايل. لكننا مقتنعون أن عقيدة اتلرب�ر باإليمان وحده،  
بروح قانون إيمان الرُسل،  يتسمكنيسة. ذلا سعينا تلقديم بيانًا للكنيسة ة ال إل�يل، و�اتلايل رضور�ة هلو�َّ رسالة ال

أمام اهللا،  كأبرار  من أجل وضعنا الصحيحودقيق، و�سهل حفظه وترديده. كما سعينا للرت�� ىلع عمل املسيح 
كنيسة األو�  حه املصلحون برباعة. يا هل من فرح وانتعاش أن �ستند إىل اتلقايلد الغنية للاتلعليم اذلي وضَّ 

 واملصلح�. 

احتساب خطايانا عليه،   — عقيدة االحتسابفإن اإل�يل. هلذا، رسالة عقيدة شخص املسيح وعمله � إن 
فاملسيح قد    — اإل�يل خرًبا ساًرا رسالة  عد تاإل�يل. إنها توضح نلا ملاذا    رسالةرضور�ة ل —  واحتساب طاعته نلا 
  نَّا معاي� الكمال خلالقنا من أجلنا و�دل عنا، ذلا ال ينبيغ أن �اف غضب اهللا مطلًقا إذا ك  أتمَّ أ�مل لك يشء. لقد  

عقيدة االحتساب  يف املسيح باإليمان وحده. ال تدفعنا عقيدة االحتساب سوى ملدح �د اهللا ونعمته. كما ختربنا 
 وحده.  هو وهل، هو حًقا هلأن اخلالص هذه 

 

 Reformation Bible(  "لكية الكتاب املقدس لإلصالح"  هو مدير   )DrSteveNichols@(ادلكتور ستيفن نيكيلس  

College(�هو  . و ، وعضو هيئة اتلدر�س يف خدمات يلجون�، واملسؤول األ�ادي� الرئييس يف خدمات يلجون
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 Minutes in Church 5("  دقائق يف تار�خ الكنيسة ٥"  �قدم برامج إذاعية قص�ة بعنوانو  مؤلف العديد من الكتب

History( الكتاب املفتوح"  و")Open Book(.   

 

 . يلجون�موقع  تم �رش هذه املقالة يف األصل يف
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