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 شعور زائف بايلق�
 أر. يس. سربول  بقلم

ىلع الرغم من أن املرائ� وانلاس اآلخر�ن غ� املجّددين قد �دعون أنفسهم باطًال بآماٍل زائفة  " 
(رجاءهم هذا سيخيب): مع ذلك   وافرتاضات جسدانيّة بأنهم يف رىض اهللا، و� حالة اخلالص

�سوع، و�بونه بإخالٍص، �تهدين أن �سلكوا ب�ل ضم� صالح  فاذلين يؤمنون حًقا بالرب 
و�مكنهم أن يبتهجوا ىلع رجاء  أمامه، بإماكنهم، يف هذه احلياة، اتلأ�د يقينًا بأنهم يف حالة انلعمة،

 ) ١: ١٨(إقرار إيمان وستمنسرت   ."�د اهللا، ذلك الرجاء اذلي لن �ز�هم أبًدا

ل�ن   ،خالصهم جهةبايلق� من  ا زائفً  ا دين قد يمتلكون شعورً جدَّ األشخاص غ� المُ منا هذا املقطع بأن يعلِّ 
من البرش يف   األر�عة نواعنلنظر إىل ايلق� بالنسبة لأل  .ق� امتالك شعوًرا حقيقيًّا بايل يمكنهم �احلقيقيِّ  املؤمن�

 العالم. 

ال يعنيهم   وهم  ذلك. ن و�علمون ديدَّ فهم غ� ُ�  .كوهم ىلع دراية بذل لم ينالوا اخلالصاملجموعة األو� من انلاس 
 أن يص�وا مؤمن�.   

  ، دين من خالصهم. �ربنا إقرار إيمان وستمنسرتاملجموعة اثلانية من انلاس هم يف حالة انلعمة، لكنهم غ� متأ�ِّ 
ن هو يف  مَ لم يصل بعد لك ، ومع ذلك . بالفعل السيع إيلهد منه و�ب كما س�ى، بأن يق� اخلالص يم�ن اتلأ�ُّ 

 يف ذلك،أو يأملون  أنهم نالوا اخلالص هؤالء انلاسقد يظن مثل بأنه يف هذه احلالة. إىل االستنتاج حالة انلعمة 
. خالل  زتعزع وال اثلباتب�  هميقين درجةتأرجح تكذلك. بالفعل ايلق� الاكمل بأنهم  يهمدل قد ال ي�ونول�ن 

اكمل   �شلك  ول�ن ليس  �شلك خط� و�ب�،أنه يم�ن أن �سقطوا  أرشنا إىل س�، دراستنا ملوضوع مثابرة القد� 
 .      نفوسهمحالة    حول  جادةدليهم أسئلة    �ون، يم�ن أن يسقوط خط�. عندما ي�ون هؤالء انلاس يف وسط  نهايئو

 خالصهم.  من  فهم يف حالة انلعمة ودليهم يق�  .املجموعة اثلاثلة من انلاسمن السهل رشح 

د مسألة ايلق� برمته � ا  صون.  لَّ يعتقدون أنهم ُ�  لكنهمو اذلين لم ينالوا اخلالص أوئلك  :ملجموعة الرابعةما يعقِّ
  إن اكن لشخص ما   ذللك،  .اخلالص   نالت بالفعل  ا متلاكن يق� اخلالص، ول�ن واحدة فقط منهت �موعتان    هناك

غ� مؤمن؟ و�يف  مرايئ وحقييق، وليس ايلق� الزائف لشخص  هيقين من أند تأ�َّ ي هل أنكيف ف يق� اخلالص، 
 صون؟   يق� اكمل بأنهم ُ�لَّ هلم  ذلك  لم ينالوا اخلالص ومعشخاص أليم�ن 
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طر�قة  ل ا خاطئً  ا فهمً  باكتسابهم �  هم انلاس ىلع شعور زائف بيق� خالصبها ة اليت �صل إن الطر�قة الرئيسيَّ 
اكتلايل:  هم منطقيم�ن رشح  عقيدة مؤ�ِّد الشمويلَّة.اخلالص. يؤمن كث� من انلاس بمفهوم اتلرب�ر باملوت، وهو 

ص وال يم�ن أن  ُ�لَّ  فإن ذلك يع� أن�إ�سان،  �نب ورحيم. و�ما أبواسطة � ُ� اخلالص مجيع انلاس ينال "
 إظهارمن الكتاب املقدس، بل  إثباتها ة واليت ال يم�ن اعءات الشمويلَّ ادِّ  مناقشة ليس نا هدفنا ه .أفقد خاليص"

 �.    شمويلِّ  من خالل كونهمبيق� خالصهم  ا زائفً  ا كيف يم�ن أن يتملك انلاس شعورً 

بما   انلاسعظم  يف اثلقافة احلديثة � عقيدة اتلرب�ر باألعمال. يؤمن مانتشاًرا  عن اتلرب�ر    عقيدةأ�رث  ت�ون  ر�ما  
:  يعتقدونصاحلة. فهم  اعشوا حياةإىل السماء إذا  يذهبون� أن انلاس سوف ن يُطلقون ىلع أنفسهم إ�يليِّ فيهم مَ 

ور�ما   .فاهللا رايض" لكذل أرت�ب أي خطأ فادح. "أنا شخص صالح جًدا، فأنا أفعل لك ما بوسيع من خ�، ولم 
، و�نت  ملدة أر�ع� اعًما كنيسة ىلع ال تردَّدتيلوم اذلي فيه أذهب إىل السماء، فلقد إىل ا يعتقد املؤمنون: "أتطلع 

أرت�ب  أبًدا أي شخص أو ولم أقتل أغراض جيدة، للكنيسة ولصالح  وأعطيت املالمدارس األحد، يف  ا خادمً 
 م الشخيص، وهذا ليس اتلعليم الكتايب عن اخلالص.    ىلع أساس صالحه مبنيةهؤالء انلاس إن ثقة   .الزنا"

، ألنه �جب اإل�يل احلقييق تماًما. ضار بقدر انتشاره املفهوم اخلاطئ عن اخلالص منترش يف ثقافتنا، وهو  هذا 
  . )٧-٥رنا �سوع من ذلك يف املوعظة ىلع اجلبل (مىت باألمان. حذَّ  ا زائفً  ا شعورً انلاس مرة إعطاء ومن نتاجئه املدِّ 

لَيَْس بِاْسِمَك   :عن يوم ادلينونة بأن قالفقرب نهاية املوعظة، 
َ
! أ ، يَارَبُّ َْوِم: يَارَبُّ "َكِثُ�وَن َسيَُقولُوَن يِل يِف ذلَِك ايلْ

ْخرَْجنَا َشيَاِطَ�، َو�ِاْسِمَك َصنَْعنَا قُوَّاٍت َكثَِ�ًة؟" (مىت  
َ
نَا، َو�ِاْسِمَك أ

ْ
ن "يارب" مرت� للتأ�يد  ). وهم ال يقولو٢٢:  ٧تَنَبَّأ

حوايل مخسة عرش مرة يف الكتاب املقدس يتم استخدام الصيغة الشخصيَّة للمنادى مرت� للتعب�   .ةبل للحميميَّ 
ة الشخصيَّة. هلذا فإن حتذير املسيح     أشخاص ث عن  يتحدَّ فاملسيح    للغاية.مرعب  عن مستوى عميق من األلفة واملودَّ

ة معه.  ة محيميَّ عون وجود عالقة شخصيَّ يدَّ أيًضا رب بل ك معرتف� به ، ليس فقطخ�يأتون إيله يف ايلوم األ سوف 
عالقتهم   جتاهو  اليت هلم  انلعمة  حالة  جتاهبايلق�    عميقسيواجهون ادلينونة ودليهم شعور    أشخاصث عن  يتحدَّ فهو  

عمل الشار�وا يف  وخدموا،  و�أنهم وعظوا،  وشياط� باسمه،  العون بأنهم أخرجوا  ة بيسوع املسيح. وسوف يدَّ الشخصيَّ 
! اْذَهبُوا َع�ِّ  قال املسيحواشرت�وا يف الكرازة. ول�ن    ،كنيستهماملرس� ل ْعِرفُْ�ْم َ�طُّ

َ
ُح لَُهْم: إِ�ِّ لَْم أ رَصِّ

ُ
: "فَِحينَئٍِذ أ

 ).  ٢٣يَا فَايلِعِ اِإلثِْم!" (اآلية 

دمص�نا ال إن   ا هم، ول�ن عندمئنه يعرف اجلميع بأسما أبيسوع بل بمعرفته هو نلا. من الواضح معرفتنا ب يتحدَّ
!" فهو بذلك يع� قال: ْعِرفُْ�ْم َ�طُّ

َ
اخلاليص، فأنتم واحلمي�، و ىلع املستوى الشخيص، قط "لم أعرف�م  :"إِ�ِّ لَْم أ
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  نفحص أن    علينا   �ب  هلذا السببف.  أن ي�ون دلينا يق� زائ  ،، ولكنه من الوارد إنه ألمر �يف  ."تتظاهرون بذلك
 هو بالفعل حقييق.         أن اعرتاف إيماننا د من تأ�ُّ للأنفسنا بعناية 

  . شعور زائف بايلق� هو فهمهم اخلاطئ للخالص اذلي �عل انلاس �صلون ىلعإن السبب الرئييس واألسايس 
ا من تلقائيًّ نالوا اخلالص ىلع أساس أعماهلم الصاحلة. يظن ابلعض اآلخر أنهم  نالوا اخلالصيعتقدون بأنهم فهم 

سة ل  األرسارخالل مارسة   ة بأن عطايا اهللا  ة الالكسيكيَّ الكنيسة الاكثويلكيَّ   تؤمن ،  حبسب هذا الرأي   .سة يلكناملقدَّ
حرفيًّا    هناك.  يف الكنيسة  ملقدسةا  ، بواسطة خدمة األرسار)ex opere operato(  من خالل "مارسة األعمال"  تنتقل

ة بل  ة ىلع الكنيسة الاكثويلكيَّ هذه العقليَّ ال تقترص سة. ي يبنون ثقتهم ىلع خدمات الكن اذليناملالي� من انلاس 
به األمر  لك ما يتطلَّ هو إذا اكنوا أعضاء يف الكنيسة، فهذا  أنهمن الربو�ستانت اذلين يعتقدون  العديد�شار�ها 

 .   يلنالوا اخلالص

"العقيدة   :عقيدة اخلالص خاطئة. يقول بعض انلاست�ون  من املحتمل أنيف حالة وجود شعور زائف بايلق�، 
فإننا نتعامل ن هو �سوع؟" إذا أجبنا ىلع هذا السؤال  "مَ   :والسؤال هنا   .هو �سوع"  إىل معرفتهغ� مهمة، لك ما حتتاج  

أي  ، برشي وجود ال قضايا الأهم ويلم الكتاب املقدس، ا وى اإليمان املسييح، وتعالهوتنا بمحتيتعلَّق العقيدة. مع 
شعور خاطئ  إىل    فقد يؤدي هذاوهذا سؤال عقائدي. إذا اكنت عقيدتنا خاطئة،    .باإلهل اليح يمكننا أن نرتبط    كيف

فنحن   .خالصلل قيَّا ا حقي يلعطينا يقينً  ال ي�يف  اكنت عقيدتنا صحيحة، فهذا  لو، حىت من ناحية أخرى بايلق�. 
علم الالهوت ة يف اختبار  عن طر�ق اعتناقنا لعقيدة اتلرب�ر. يم�ن للشيطان أن �صل ىلع ادلرجة انلهائيَّ   ال نتربر
عن  وجود عقيدة صحيحة إن �رد عن احلق.  او�بىق قلبه مبتعدً  ،ولكنه ي�رهه ،يعرف احلق فالشيطان انلظا�.

اتلرب�ر وال يزال  عقيدة فهم خاطئ عن  يهأن ي�ون دل  يم�ن للمرء  .ليس ضمانًا للخالص املرء  هناتلربر يف ذ
ًرا. من املم�ن أن ي�ون دليك العقيدة اخلاطئة، ول�ن املضمون وعدم القدرة  قلب، الهن واذلالصحيح يف  مربَّ

     ىلع اتلعب� عنه.

  ، وقال أن اتلرب�ر باملسيح وحده وهو ما يع�وحده، نلفرتض أن العقيدة الصحيحة � عقيدة اتلرب�ر باإليمان 
نه بالفعل إل  ا ىلع بره وحده. ثم ق  اتِّ�اهلباملسيح و  عن طر�ق إيمانه  أن الطر�قة الوحيدة خلالصه �  إنه يفهمأحدهم  

أن �دع  للشخص أنه يف حالة اخلالص. هل يم�ن  أ�د منفهو مت و�اتلايل ،ن دليه إيمان�ىلع املسيح، و يتَّلك
و�ن ال نملكه؟ هل يمكننا أن نملكه    اليصاخل اإليمان  نملك    أننا ؟ نعم. هل يمكننا أن نظن  إيمانه  ةفسه عن حالن

 هلذا السبب علينا .  حًقا ون�ون غ� متأ�دين أننا نملكه  أن نملكه؟ نعم، يم�ن  أننا نملكه  متأ�دين وال ن�ون  
ن، حىت الكتاب املقدس جبد وصالةأن ندرس   ايلق� الزائف.  وب� ايلق� احلقييق من تعلُّم اتلمي�  نتم�َّ
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ادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسس هيئة خدمات يلجون�، و�ن أحد راعة كنيسة القد�س أندرو يف مدينة سانفورد  
بوالية فلور�دا، كما اكن أول رئيس للكية الكتاب املقدس لإلصالح. وهو مؤلف أ�رث من مائة كتاب، بما يف ذلك  

 .)The Holiness of God( قداسة اهللا""

 

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