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 اإليمان واتلو�ة
 سينلك� ف�جسونبقلم 

ذه الرسالة. أحيانًا كث�ة ت�ون  هل انتاستجابتان �تلفوجد تيبدو للوهلة األو� عند إعالن رسالة اإل�يل أنه 
نَُّه قَ  ذللك نقرأ:ادلعوة � "تب!" 

َ
َُهوِديَِّة قَائًِال: تُو�ُوا، أل

ْ
�َِّة ايل يَّاِم َجاَء يُوَحنَّا الَْمْعَمَداُن يَْ�ِرُز يِف بَرِّ

َ
ِد  "َوِ� تِلَْك األ

ماَواِت" (مىت   سوا يف ضمائرهم يوم اخلمس�    ). مرة أخرى، حثَّ ٢-١:  ٣اقرَْتََب َملَُكوُت السَّ
ُ

بطرس مستمعيه اذلين �
َْعتَِمْد لُكُّ َواِحٍد ِمنُْ�ْم ىلَعَ اْسِم �َُسوَع الَْمِسيِح   قائًال:

ْ
بولس األثيني�    داع). والحًقا،  ٣٨:  ٢(أعمال الرسل    ""تُو�ُوا َويل

 ).     ٣٠: ١٧(أعمال الرسل من األموات  " جتاو�ًا مع رسالة املسيح الُمقام َ�تُو�ُوا "أن 

ان فيلىب بولس ماذا  "آمن!" عندما سأل سجَّ   رسالة اإل�يل �ل  اسبةفإن االستجابة املنذلك، يف مناسبات أخرى    معو
ْهُل بَيِْتَك" (أعمال    قائًال:  �لص، أجابه الرسول بولس  ليكينبيغ أن يفعل  

َ
نَْت َوأ

َ
"آِمْن بِالرَّبِّ �َُسوَع الَْمِسيِح َ�تَْخلَُص أ

 ).  ٣١: ١٦الرسل 

  ه ، سوف ن�تشف حتديًدا أن١٧  الرسل أصحاح  اءة يف أعمال. إذا واصلنا القرهنا   تناقض أو  غموض  ل�ن ال يوجد  
، ٣٠: ١٧، �د أن اذلين تغ�وا يُوصفون أيًضا بأنهم آمنوا (أعمال الرسل ةاملطلو� االستجابةحينما ت�ون اتلو�ة � 

٣٤  .( 

  : عيه قائًال سام  يم�ن بالفعل إزالة أي اتلباس عن طر�ق ما فعله �سوع عندما كرز "ببشارة ملكوت اهللا"، إذ حثَّ 
يِل" (مرقس  ِ

ْ
َماُن َواقرَْتََب َملَُكوُت اِهللا، َ�تُو�ُوا َوآِمنُوا بِاِإل� ). هنا �د أن اتلو�ة واإليمان  ١٥-١٤: ١"قَْد َكَمَل الزَّ

من  إن أي، فو�اتلايلحلدوثه.  هلما نفس األهميَّةفالكهما �ش�ان إىل جانب� للتغي�  .متصالن بعضهما ابلعض 
 لوجود اآلخر.   ةوحتمي ة اإليمان) رضور�َّ  وأ(اتلو�ة  حقيقةا ىلع وجود اآلخر ألن لك  يدل ضمنيًّ اتلعب��ن 

وهو صورة   —ل الكهما يؤديان دور املجاز الُمرسَ  اإليمانو اتلو�ةفإن اللكمتان ة، القواعد اللغو�َّ إًذا، من ناحية 
ُ مجايلَّ  ا يدل ىلع  ا تدل ىلع اإليمان، واإليمان ضمنيًّ ، فإن اتلو�ة ضمنيًّ ذللكخدم فيها اجلزء ل�اللة ىلع اللك. ستَ ة �

 ال يم�ن أن يتواجد أحدهما دون اآلخر.      .اتلو�ة

؟ هل اتلو�ة؟ هل اإليمان؟ أم ال  أا أيهما يأيت  ول�ن منطقيًّ 
ً

  لة مطوَّ هناك نقاشات    تة مطلقة؟ اكنأولو�َّ   يوجد هلما وال
 من اآلراء اثلالثة املطروحة:  أليأصبح هناك مؤ�دين  و .ححول هذا األمر يف الفكر الُمصلَ 
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، أرص دبليو.
ً

،  طبيعة احلدوث ترتيب  أن اإليمان �ب أن �سبق اتلو�ة يف  ) ىلع  W. G. T. Shedd(شيد  يت.    ىج.  أوال
طبيعة احلدوث فإن  ترتيب ومزتامنان، إال أنه من حيث  ال ينفصالن"ىلع الرغم من أن اإليمان واتلو�ة  قائًال:

زة  ة  قوَّ الأساس أن    ذلك ىلعشيد    قال.  )٥٣٦، صفحة  ٢اجلزء  ،  يالالهوت العقائد (  اإليمان �سبق اتلو�ة" للتو�ة  الُمحفِّ
  الطابعاإليمان لرمحة اهللا. إذا سبقت اتلو�ة اإليمان، فسوف ي�ون للك من اتلو�ة واإليمان  استقبالت�من يف 
 للنعمة.   سيصبحان رشط� أساسيَّ�القانو�، و

اتلو�ة  �سبق ا "ال شك أنه منطقيًّ  : الرأي املعاكس إذ يقولقد تب�َّ  )Louis Berkhof(  ثانيًا، يبدو أن لو�س ب��وف
 ).  ٤٩٢، صفحة الالهوت انلظا�علم  �ضع للمسيح بمحبة واثقة" (  ييمان اذلومعرفة اخلطية اإل

 بأن هذا األمر يث� ) John Murray(  موري ثاثلًا، يرص جون 

 
ً

ة.  وجد أولو�َّ تفال    ال طائل منه.ىلع اآلخر هو أمر  أحدهما  ة  واإلرصار ىلع أولو�َّ   ي غ� رضور  سؤاال
ص  خلِّ اإليمان المُ  ...واتلو�ة اليت � للحياة � تو�ة مؤمنةاإليمان اذلي للخالص إيمان تائب، 

 ) ١١٣، صفحة الفداء: حتقيقه وتطبيقه( .ص خلِّ اإليمان المُ يتخلَّلها اتلو�ة، واتلو�ة  يتخلَّل

سيح  إىل امل القدوم الرجوع عن اخلطية باتلو�ة و فصل نا ال يمكن  للكتاب املقدس. األقرب  الرأي  باتلأ�يد هوهذا 
(اتلو�ة) يُنظر    جانب. من  جانب� �تلف�نفس الشخص وهو يقوم بنفس الفعل ول�ن من  ما يصفان  . فهيماناإلب

(اإليمان) يُنظر للشخص من ناحية عالقته بالرب �سوع.   اجلانب اآلخر للشخص من ناحية عالقته باخلطية، ومن 
فيف إيمانه يتوب، و� تو�ته   .يةيضع ثقته يف املسيح يفعل ذلك تزامنًا مع رجوعه عن اخلط اذليول�ن الشخص 

ح� أرص ىلع أن اإليمان واتلو�ة  ) R. L. Dabney( داب� إل.  عنه أر.يؤمن. ر�ما أفضل وصف ذللك هو ما عربَّ 
 ").    انملتصق انلنعم (ر�ما يمكننا أن نقول "توأمل" انهما "توأم

ة  غي� سيكولوجيَّ عن اتلعن األمر. ي�من يف أي الهوت يم�ن ذكره ، لم نذكر لك يشء أن قلنا هذاول�ن بعد 
ا،  د الهوتيًّ فما هو موحَّ  .إما إحساس باتلو�ة أو باثلقة ،�سود داخل أي شخص بعينه، ىلع مستوى اإلدراك .اتلغي�

  َل اتلحوُّ  اذلي شعر بعمق اتلبكيت جتاه ذنبه وعبودية اخلطيةشخص ال، ر�ما �ترب  وهكذاا. ر�ما �تلف سيكولوجيًّ 
بعد  للتبكيت إدراكهمق عمَّ يته. بينما �ترب آخرون (اذلين اتلو�ة) كشعور سائد يف اختبار تغ�ُّ أي ( اخلطيةعن 

ىلع املستوى  قدر أقل من عذاب انلفس  مع ،باالندهاش من �بة املسيح اسائدً  ا اختبار تغي�هم) شعورً 
ال   يقول�ن يف اتلغي� احلقي  .عن اخلطية ة و�اتل منباملسيح أ�رث وعيًا باثلقة الشخص  ي�ون. هنا السيكولويج 

 دون اآلخر.     يم�ن أن يوجد أي منهما 
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رسالة اإل�يل  ل  الرت�� السائد ة اتلغي�، إذ تعتمد أحيانًا ىلع  بة لعمليَّ صاحِ ة المُ ختتلف اتلأث�ات السيكولوجيَّ وهكذا  
مه إقرار إيمان يقدِّ  اذليعظمة انلعمة). و�تفق ذلك مع اتلعليق الفطن  وية أرش اخلطإما ( للخاطئعند تقديمه 

ترصف بطر�قة  ي" حيث لك ما هو معلن يف اللكمة)ل استجابة الشخص الواثقةتأث� اإليمان (أي عن وستمنسرت 
 ).  ٢الفقرة ، ١٤، الفصل  �تلفة بموجب ما يتضمنه لك نص بوجه خاص فيها" (إقرار إيمان وستمنسرت

الفرح   �اتلايلشخص دون وجود اتلو�ة واإليمان مًعا، و ألي قييقاحل غي� اتل دثحال أن � يول�ن ال يم�ن بأ
 . ا تً تغي� ينقصه انلدم ىلع اخلطية، و�ستقبل اللكمة بفرح فقط، سيكون مؤ�َّ   يوانلدم أيًضا. فأ

ولكنها تموت فجأة.    رس�ًعا أحد أنواع الرت�ة، تثمر ابلذور  نلا يف هذا األمر. يف    مفيدذكره �سوع    اذليمثل الزارع    إن
وا"يمثل ذلك  قاللكمة بفرح، ول�ن دون أن  وا استقبلو َمْن "تغ�َّ أي  اخلطية أو  باتلبكيت ىلعالرت�ة ابلور  تتشقَّ

  فقط ي�ون اذلي غي� اتل فإن). ىلع اجلانب اآلخر، ١٧- ١٦، ٦- ٥: ٤(مرقس  اخلطية عن حزن ينتج عنه االبتعاد
  ٢" ( ا موتً  ينشئ" اذلي فرح بالغفران سوف يثبت مع الوقت أنه اكن �رد "حزن العالم"  دون أي ىلع اخلطية  ا ندمً 

 لن �ُسفر عن يشء.  ). و� انلهاية، ١٠: ٧كورنثوس 

 أخً�ا  ول�ن 
ً

نتقص من فكرة أن  ي من األعمال  رضورة اتلو�ة يف عملية اتلغي� نواًع �شلكِّ : هل هذا يطرح سؤاال
 انلعمة؟      يرض ذلك بمفهوماإليمان ي�ون خاوى ايلدين؟ هل 

  اي يد  ،فبطبيعة احلال حتديًدا.  فاخلطاة �ب أن يأتوا دائًما خاو�� ايلدين. ول�ن هذه � املعضلة .الباختصار، 
باملسيح   مساك يُ ا أن مال يمكنه لوءتاناملم انايلد  ول�ن). أعمايل الصاحلة""و واذلات، اخلطية،من ( انءتملو

ال يم�ن  يسقط ىلع األرض.  س   حتًما ثقتنا فيه    وضع  ا منعنا منفم  باملسيح يتم إفراغهم.   . بل عندما تُمساك اإليمانب
 مساكن باملخلص.   احلياة القديمة يف يدين تُ اإلبقاء ىلع 

ن  فهما   .يف عملية اتلغي�  انأساسيَّ   ان اتلو�ة واإليمان عنرص  نعم، رنا  . كما يذكِّ ما أبًداال يم�ن فصله  نعمت�  �شالكِّ
لك حياتنا  أيًضا ىلع ة ول�ن بداية حياتنا املسيحيَّ  ىلعفقط   ينطبق هذا األمر الإن  �شلٍك جيٍد،جون اكلفن 

 إىل املجد.  ىلع طول الطر�ق تائب� مؤمنونومؤمن�،  ن تائبونح. فناملسيحيَّة
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ف�جسون هو عضو هيئة اتلدر�س يف خدمات يلجون� وأستاذ استشاري لعلم الالهوت انلظا�  نلك� يادلكتور س 
يف لكية الالهوت الُمصلَحة. شغل سابًقا منصب الرايع األسايس يف الكنيسة املشيخيّة األو� يف مدينة كولومبيا، 

 ). The Whole Christ" ( ح اكمالً املسيبوالية ساوث اكروالينا، وقد كتب أ�رث من عرش�ن كتابًا، بما يف ذلك "

 

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