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 ما هو اإليمان اذلي للخالص؟
 سربول  يس.  ر.أ بقلم

فإن إيماننا بالرب �سوع املسيح. عو العهد اجلديد البرش مراًرا إىل اإليمان إن اإليمان يشء حيويٌّ يف املسيحيَّة. يد
د يمثل جزًءا ال يتجزَّ  يمان اذلي  اإل  بطبيعةجلدل . يف فرتة اإلصالح، تعلَّق ا ةأ من حياتنا ادلينيَّ بمحتوى �دَّ

و اإليمان اذلي للخالص؟ َ�ُظن الكث�ون أن اتلرب�ر باإليمان وحده هو نوٌع مقنٌَّع من فكر ضد  للخالص. ما ه
يع أن البرش يمكنهم أن �سلكوا كما �لو هلم، طاملا هم يؤمنون باألمور ) antinomianism(انلاموس  ، اذلي يدَّ

ْ�َماٌل، َهْل  يَا إِْخَوِ�  لَْمنَْفَعةُ اَما الصحيحة. ل�ن، قال يعقوب يف رساتله: "
َ
ُ أ

َ
ُ إِيَمانًا َولَِ�ْن لَيَْس هل

َ
َحٌد إِنَّ هل

َ
 إِْن قَاَل أ

يَمانُ اَ�ْقِدُر  ِ
ْ

ْن ُ�َلَِّصُه؟  إل
َ
يَمانُ اَهَكَذا ... أ ِ

ْ
ْ�َماٌل، َميٌِّت يِف َذاتِهِ  إل

َ
ُ أ

َ
يًْضا، إِْن لَْم يَُ�ْن هل

َ
). وقال لوثر إن  ١٧، ١٤: ٢" (أ

"، يُنِتج ال �الة، و�الرضورة، و� احلالfides viva  نوع اإليمان اذلي يربِّر هو ثمَر الرب. فإن اتلرب�ر هو    ، أو "إيمان يحٌّ
 باإليمان وحده، ول�ن ليس بإيماٍن يظل وحده. فإن إيمانًا دون أي إنتاج لربٍّ ليس إيمانًا حقيقيًّا.

؛ و�النسبة ألتباع ضد انلاموس، اإليمان مع األعمال �ساوي اتلرب�ر ة، اإليمانبالنسبة لكنيسة روما الاكثويلكيَّ 
�، فإن اإليمان �ساوي اتلرب�ر مع األعمال. بمع�  دون أعمال �ساوي اتلرب�ر؛ أما بالنسبة للمصلَح� الربو�ستانتيِّ 

يف �م اهللا بأننا أبراٌر  ة لإليمان احلقييق. ال تؤَخذ األعمال يف احلسبان من جهة حُ آخر، األعمال � اثلمار الرضور�َّ 
نا. ُسس الالزمة إلصدار اهللا ُحكًما بربِّ

ُ
 نظره؛ أي أنها ليست جزًءا من األ

ما � العنارص اليت يتألَّف منها اإليمان اذلي للخالص؟ أقرَّ املصِلحون الربو�ستانتيون بأن اإليمان الكتايب هل ثالثة  
 .  )fiducia( ، واثلقة )assensus(، والقبول )notitia( املحتوى ة، �: يَّ جوانب أساس

اإليمان، أي باألشياء اليت نؤمن بها. فإننا مطابَلون باإليمان بأشياء معينة عن   ضمونم ب املحتوى يتعلَّق عنرص 
 املسيح، من قبيل أنه ابن اهللا، وأنه �لِّصنا، وأنه قد دبَّر كفارة، وغ� ذلك. 

ذلك،    ا بصحة �توى إيماننا. قد يعرِف أحدهم معلومات عن اإليمان املسييح، ومعبقناعتن القبولو�تعلَّق عنرص 
ال بد من وجود مستوى مع� من القبول   يؤمن بأنه ليس إيمانًا صحيًحا. قد يمزتج إيماننا ببعض الشكوك، ل�ن

لُص. فقبل أن يتم�َّ  والقناعة العق� 
َ

ليه أن يؤمن بأن املسيح  ن أحٌد من اإليمان بيسوع املسيح، عإن أردنا أن �
 ، صحيٌح. notitiaاإليمان احلقييق إن املحتوى،  ص، وأنه بالفعل كما قال عن نفسه. يقول هو املخلِّ 

ة واالتِّ�ال. ليست املعرفة بمحتوى اإليمان املسييح وقبول صحة هذا  يَّ الشخص  باثلقة  اثلقةوأخً�ا، يتعلَّق عنرص  
 فقط ح� يضع  )؛ ل�ن، يص� اإليمان فعَّ ١٩: ٢يفعلون ذلك (يعقوب  املحتوى اكفي�، ألن الشياط� أنفسهم

ً
اال
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ة  ة يف املسيح من جهة اخلالص. فإن القبول العق� تلرص�ح ما �تلف تماًما عن وضع ثقة شخصيَّ قته الشخصيَّ املرء ث 
أننا سنذهب إىل  معتقدين مع ذلك يف هذا اتلرص�ح. �ستطيع أن نقول إننا نؤمن باتلرب�ر باإليمان وحده، ونظل

هل إدخال عقيدة اتلرب�ر باإليمان إىل داخل عقونلا، ة، أو بأعمانلا، أو جبهادنا. فمن السالسماء بإ�ازاتنا الشخصيَّ 
 للخالص.  وحده بالفعل باملسيح ل�ن من الصعب أن �علها �رسي يف دمائنا، حبيث نتعلَّق 

. فإن إ�سانًا غ� مولود ثانية لن يُقِبل ابلتة إىل �سوع،  ي الشعوريَ�ُمن عنرص آخر داخل عنرص اثلقة، وهو العنرص 
ذهنيًّا وقلبيًّا، يف عداوة تامة مع أمور اهللا. وطاملا ظلَّ أحدهم يف عداوة مع املسيح، فلن ي�نَّ هل  ألنه ال ير�ده. فهو،  

ًما من عبادة اهللا  . فهو نافر تما احلق أية مشاعر. ومثال ىلع هذا الشيطان نفسه. يعرف الشيطان احلق، لكنه يبغض 
ا. فإننا أموات يف خطايانا، سالك� حسب تأث�ات هذا العالم، ومتمِّم�  و�ننا بالطبيعة مثلُه تمامً  .ال �ب اهللاألنه 

نا الروح القدس، تبىق قلو�نا حجر�َّ  ة ة. فإن قلبًا غ� مولود ثانية هو قلٌب خاٍل من أيَّ شهوات اجلسد. ودون أن يغ�ِّ
ميول قلو�نا، حىت نرى حالوة ة جتاه املسيح؛ فهو دون حياة، ودون �بة. ل�ن، يغ�ِّ الروح القدس من  اعر إ�ابيَّ مش

املسيح، ونَقبَله. ال أحد منا ُ�ِب املسيح �بة اكملة، لكننا ال نقدر أن �به ىلع اإلطالق ما لم يغ�ِّ الروح القدس  
هلا إىل قلوب حلميَّ قلو�نا احلجر�َّ   ة.ة، و�وِّ

 

 St. Andrews(س هيئة خدمات يلجون�، و�ن أحد راعة كنيسة القد�س أندرو سربول هو مؤسِّ دلكتور أر. يس. ا

Chapel ( َّس لإلصالحة الكتاب املقدَّ يف مدينة سانفورد بوالية فلور�دا، كما اكن أول رئيس للكي )Reformation 

Bible College( ِّبما يف ذلك "ف أ�رث من مائة كتاب، بما يف ذلك . وهو مؤل 
ُّ
 Everyone’s A(" نا الهوتيُّونلك

Theologian(. 
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