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 اإليمان وحده
 جون فيسكو  بقلم

 كتابة لندنبوستمنسرت  كنيسةيف املجتمع� من القساوسة والالهوتي� املصلح�  وعة�م تمَّتا ،١٦٤٧ اعم يف
يلل االسئلة  د ووستمنسرت يمان إ إقرار وستمنسرت، واليت �شمل إقرارات�موعة من الوثائق اليت نعرفها ايلوم باسم 

ل والُموَجز   جو�ةواأل ده  موحَّ   ُمصلَحة  اتلعليم الُمصلَح من أجل إ�شاء كنيسة  دو�نت  . سيع هؤالء الالهوتيون إىلاملطوَّ
 للتعليمة  الر�ئز الرئيسيَّ أحد    الُموَجز يلخصونجابته من ادليلل  �السؤال اثلالث واثلالثون و  � وة.  يف اجلزر الرب�طانيَّ 

 الُمصلَح: 

يف و�قبلنا كأبرار  خطايانا، لك  يغفر فيه، حيث ةاملجانيَّ نعمة اهللا  عملهو  اتلرب�ر  اتلرب�ر؟ما هو 
 وحده.  باإليمان املقبولو، الُمحتََسب نلا بر املسيح  ألجل، فقط نظره 

ول�ن ما  وحده. باإليمان يأ – ) sola fide( بالسوال فيدي ونرن اخلطاة مربَّ أ ة فكرتنت� هذه العبارة املوجزة ب
 قديرتللقليل من السياق اتلار�خ ا  توضيح، سيكون من الرضوري معناها يف  اخلوض يمان وحده؟ قبل اإل مع�

 اكنت اخللفية مظلمة. إنالضوء الساطع فقط   حًقا أهميةر ن يُقدِّ أشخص  ألي . يم�ن تها أهمي

 املظلمة:  اخللفية

، استغرق ١٥١٧يف اعم  جفيتنربكنيسة يف الباب  ىلع والتسع� ةاخلمس احتجاجاته بتثبيتعندما قام مارتن لوثر 
ة  اللوثر�َّ  اإليمان عرتافاتإ عماهل يف عدد من أثمار ظهرت عمله عرب اتلار�خ.  ظهر تداعياتاألمر بعض الوقت تل

أساس أعماهلم الصاحلة ول�ن   ىلعبرار يف نظر اهللا، ليس أ يرُصح هلم أنهماخلطاة تنص ىلع أن حة اليت صلَ والمُ 
اضطرت الكنيسة    ).sola gratia(اهللا وحدها    ةبنعم  )solus Christus(  باملسيح وحده)  sola fide(وحده    باإليمان

  �شأن عرض سلسلة من اتلرص�ات    اذليوحدث ذلك بالفعل يف �مع تر�نت الشه�،    إىل الرد ة يف روما  الاكثويلكيَّ 
 .١٥٤٧يناير  ١٣السادسة املعقودة يف  جلسته  يف اتلرب�ر  عقدية

 : و� ةرئيسيَّ  اداعءات  عدةأهمها اكن ، الاكثويلكيَّة كنيسة ال انلقاط اليت عرضتها  العديد من ومن ب� 
ن  أ) ٣؛ (الصاحلة للمرء  عمالاألوباملسيح  باإليمانن اتلرب�ر هو أ) ٢معموديتهم؛ ( بواسطةرون يتربَّ اخلطاة  نأ) ١( 

  جتتمع ر. كُمربَّ  حاتلهن يفقد أ�سان يم�ن ن اإلأ) ٤و ( ؛الُمحتََسب هلم فقط برب �سوع املسيح  يتربَّرون الاخلطاة 
 لك هذه انلقاط يف ابليان اتلايل: 
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ىلع يوجد عمل آخر الزم للحصول ال  هأن بمع�باإليمان وحده،  يتربَّر قال أحد أن اخلاطئ  نإ
: فلي�ن اخلاصة من إرادتهبدافع  واالستعدادب ة إىل اتلأهُّ حباجٍة ابلتَّ نعمة اتلرب�ر، وأنه ليس 

 ) ٩ابلند (  .ا �رومً 

 وحده.  باإليمانرون ربَّ ت ي  ن اخلطاةأفلم تعرتف ب —ة بوضوح عقيدة السوال فيدي  كنيسة الاكثويلكيَّ الأدانت 

 : نور يف الظالم

اتلرب�ر هو    أن  و�وضحا  بتعر�ف عقيدة اتلرب�ر كتابيًّ   الُموَجزيلل  ادل  يقومكيف    أن نقدر ة، يمكننا  يف ظل هذه اخللفيَّ 
داخليَّة يمان � عقيدة عقيدة اإلفمال. ع واأل اإليمانباخلطاة يتربَّر  ،ةوحده. بالنسبة للكنيسة الاكثويلكيَّ  باإليمان

يلل  ادليقول  أخرى،ناحية . من يتربَّرن أالصاحلة من أجل  أعماهل إىلداخله ن ينظر أالشخص  ىلع�ب  بمع� أنه
ملسيح الاكمل اينظرون خارج أنفسهم إىل عمل أن اخلطاة  أنه �ب ىلع بمع� أمر خاريج يمان هو اإلإن  الُموَجز

 ؟ حتديًدا وحده  باإليماناخلطاة  يناهل. ول�ن ما اذلي  من أجل ترب�رهماتلمام و

 يف الالهوتيوناستشهد خطايا املايض واحلارض واملستقبل. أي طايانا، خ يغفر لكن اهللا ألترب�ر � ل األو� الرب�ة
ي ُغِفَر إِ�ُْمُه وَُسرِتَْت َخِطيَّتُُه"٣٢باقتباس بولس من مزمور وستمنسرت  كنيسة ِ

مزمور  انظر ؛ ٧:٤(رومية  : "ُطوَ� لِ�َّ
إن ". الُمحتََسب نلا بر املسيح  ألجلفقط " اهللا يف نظر بارً بصفته خلاطئ الترب�ر � قبول لاثلانية  الرب�ة). و١: ٣٢

ما بريء، فهذا يع�  ا ن شخًص أالقايض  ��م" املمنوحة نلا هو أمر مدهش للغاية. عندما الرب" ىلع حالة احلصول
 فقط أنه  ا، فهذا يع� ليسا ما بارً شخًص  أن القايضذا ح�م نه غ� مذنب ب�رس القانون. ول�ن إأببساطة 

ا يف الرسقة كمثال. ليك ي�ون الشخص بارً  نأخذالقانون. دعونا  مطالب قد أو� نهأالقانون، بل ا من كرس بر�ئً 
اآلخر�ن.   محاية متلاكتا أيًض  عليه�ب ذلك، إىل  باإلضافةن يمتنع عن الرسقة. ول�ن أهذه احلالة، �ب عليه 

انب  جل  ، ليس فقط ابارً باعتباره  اخلاطئ  يُقبل  ضد الرسقة. باتلرب�ر،    ةواإل�ابيَّ ة  السلبيَّ   أن ييف بمطالب القانون�ب  
نه  أ ىلع الشخص  ُ�َسب  و� حرف فيها.لك وصية بذاتها،  أي — بأ�مله ناموس ، ول�ن للاموس واحد من انل

 بعاد لك وصية. ل�ن من أين ينشأ هذا الرب؟أطاع لك بعد من أ

الكتاب املقدس   � من رئيسيَّ  نص�ب وستمنسرت  كنيسة يف ستشهد الالهوتيون أاملسيح.  ختص أو الطاعة،  ،الربإن 
   بر املسيح للمؤمن.   حسبان،، أو  احتساب  إلثبات عقيدة 

ً
نَّهُ "  :٢١:  ٥كورنثوس    ٢  برسالة  استشهدوا ،  أوال

َ
ي    أل ِ

َّ
َجَعَل اذل

ُْن بِرَّ اهللاِ 
َ

ْجِلنَا، نِلَِصَ� �
َ
اذلي  هو احلمل الاكمل    لكتاب املقدس، اكن املسيحا  حبسب ِ�يِه".  لَْم َ�ْعرِْف َخِطيًَّة، َخِطيًَّة أل

سبان حُ  فتم — ). ومع ذلك، قد محل املسيح خطايا شعبه١٥: ٤ عرباني� ؛١٩: ١ رس بط ١، و�ال خطية (عيب بال 
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انلاموس   ةلعن أن �ملن من حىت يتم�َّ  املسيح ىلعت خطايانا بَ سِ الطر�قة اليت بها حُ إن محلها. قد اخلطايا هل و
مطالب  لك ل أي استيفاءه  —الطاعة الاكملة للمسيح  �صل ىلع  ) � نفس الطر�قة اليت بها أي االحتساب(

 : "١٩: ٥باالستشهاد برسالة رومية  وستمنسرت كنيسة يف انلاموس. هلذا الغرض قام الالهوتيون
َ
نَُّه َكَما بَِمْعِصيَِة  أل

بَْرارً 
َ
َكِثُ�وَن أ

ْ
يًْضا بِِإَطاَعِة الَْواِحِد َسيُْجَعُل ال

َ
َكِثُ�وَن ُخَطاًة، هَكَذا أ

ْ
ُحسبان عصيان    . تم"ا..  اِإل�َْساِن الَْواِحِد ُجِعَل ال

 ). ٤٥: ١٥ رنثوس كو ١ه (ب تحدين املدم األخ�، للك آاذلي هو   ،سبان طاعة املسيححُ   تموه، ب املتحديندم جلميع آ

ا اثنان معً �تمع اال نل
ً
 : إطالق

مع   تماًما اتلرب�ر تتعارض  عن وستمنسرت  كنيسة  يف الالهوتيونوجهة نظر  فإن بالفعل، إن لم ي�ن األمر واضًحا 
ي  أة،  الكيمياء الالهوتيَّ �اولة يف    ، ترب�ر اخلاطئ هو للكنيسة الاكثويلكيَّةة. بالنسبة  الكنيسة الاكثويلكيَّ   وجهة نظر

  ،الالهوت الُمصلَح  فإن  ،عمال املؤمن من أجل إنتاج ذهب اتلرب�ر. من ناحية أخرى أعمال املسيح مع  أ  مزج�اولة  
ن عمل املسيح.  ىلع    فقطيرت�ز  ترب�ر اخلاطئ    �علواذلي يعكس تعايلم الكتاب املقدس،    الُموَجزيلل  ادل  يف  الُمدوَّ

ي وسيط أليس دلينا    ).وحده (سوال فيدي  يمانلمسيح � اإل ل  الاكمل  عمل الستقبال  ايتم بها  فالوسيلة الوحيدة اليت  
�سان  اإل  المه؛ وليس هناك جرس آخر ب� آلمسيح و ل  الاكمل  ربالال  إخر للسالم إل�اد ملجأ من غضب اهللا العادل  آ

 يمان وحده. اإل إىلواملسيح 

 

وأستاذ  الية ميسيسيب وبمدينة جاكسون يف  الالهوت الُمصلَحة للكية �ادي� األ  العميدفيسكو هو جون  ادلكتور
" صلح للمعموديةاملاء، الروح: منظور مُ واللكمة، "مؤلف كتاب هو وبها. الالهوت انلظا� والالهوت اتلار�يخ 

)Word, Water, and Spirit: A Reformed Perspective on Baptism.(   

 

 .تيبوتلوك ألصل يف �لة تم �رش هذه املقالة يف ا
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