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 تدر�ب أسايس 
 ؟ ما هو اإليمان: ١املحارضة 

 أر. يس. سربول 

  وسنعرض قليًال اخللفية اتلار�ية ،  يف عقيدة أو قانون اإليمان  سنتأمل يف اجلملة االفتتاحية،  يف �ارضتنا األو�
وما    ،"كر�دو"  الالتي�تأيت من الفعل    لكمة "عقيدة" حبد ذاتها .  قبل أن نتطرق إىل مضمونه  لقانون اإليمان نفسه

نواًع   اليت �دها أناس كرث بغيضة  ومفهوم العقيدة. معناها "أنا أؤمن". اذلين أعرفهم يوجد بيننا بعض الراعة  معناه؟
فيقول  ،  وابليانات املذهبية  ضد العقائد الكنسية   وعدائية كب�ة  نظًرا لربوز جداالت عدة،  ما يف القرن العرش�ن

إىل العهد اجلديد حبد    أول عقيدة مسيحية ترجع،  و�ما �ش� اتلار�خ  ،ألنه  أساًسا؟"  �تاج إىل عقائد"ملاذا    أناس كرث
و�ينما �اول   ،ومن ثم.  �سوع رب ،  "ييسوس هو كيور�وس"،  "�سوع رب"  إنها اتلأ�يد البسيط،  اكنت �سيطة جًدا  ذاته
�رد حدس ورأي    وابلعض منها يقترص ىلع،  قديمةمن العصور ال   ألنه لم تصلنا لك الوثائق،  الوثائق اتلار�ية  مجع

،  يف الكنيسة األو� حقبة العهد اجلديد  انبثقت تدر�يًا من بداية  ىلع أن فكرة العقائد  ل�ن تم اإلمجاع، العلماء
،  أو يلكون عضًوا يف الكنيسة  وقبل أن يتم قبوهل يلتعّمد،  إىل الكنيسة   أراد أحدهم االنضمام.  �سيطة  مع أسئلة وصيغ 

إًذا،    .وما إىل ذلك؟"  اآلب القدير  ،هل تؤمن بإهل واحد  "هل تؤمن بأن �سوع رب؟ ،  اكن يُطرح عليه بعض األسئلة
إىل    اذلين أرادوا االنضمام  تعطى لألشخاص،  متعلقة باملعمودية  عبارة عن أسئلة أو صيغ  اكنت اتلصار�ح العقائدية

 .  مجاعة الكنيسة األو� 

الوقت العقائد االستفهامية  عقائد إ�ابية  الكنيسة تصدربدأت    ومع مرور   من 
ً

السؤال    أي صيغ من نوع ،  بدال
تم    ،مثًال .  الكنيسة  تنشأ عن مشلكة تواجهها   االعرتافات املذهبية والعقائد  من ترسيخ  واعدة، هذه األنواع.  واجلواب

  أيًضا، يقول نلا املؤرخون.  القرن اثلا�يف    هلجوم من الغنوسطي�  نتيجة تعرض الكنيسة  الكتابية  تقد�س انلصوص 
دفعت الكنيسة إىل  ،  املسييح يف القرن اثلا�  اليت هددت بنسف املجتمع  إن هذه احلر�ة الغنوسطية  يف الكنيسة

أبعد  كعالمة أو إشارة إىل أمر �ستخدم به اللكمة وال يُقصد بذلك املع� اذلي. ما أسموه "عقيدة الكنيسة" تأسيس
 . جوهر إيمان الكنيسة اكن ذلك يتضمن بل، من ذاتها 

  اخلطوط العر�ضة األساسية  اليت تتضمن بمعظمها ،  يُعرف بالعقيدة الرومانية القديمة  إًذا، يف ابلداية، اكن دلينا ما 
، األخرى إىل العقيدة الرومانية  تمت إضافة بعض انلقاط البسيطة ،  ومع مرور السن�.  املوجودة اآلن يف قانون اإليمان 

، الرومانية يف القرن اثلا� طبًعا   ل�ن اكن يتم استعمال العقيدة.  تقر�بًا   ٤٠٠إال يف العام    تم صياغتها �شلك نهايئولم ي
رسالة الرسل    و�ن مبنيًا ىلع أساس،  إىل األزمنة الرسويلة  و�ما أن مضمونها اكن يعود .  القرن األول  ور�ما حىت يف آخر

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org


https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    2   جمیع الحقوق محفوظة ۱۲۰۲© 

ليس ألن  ،  بدأت تدىع قانون اإليمان  واملعّدلة للعقيدة الرومانية  األخ�ة املنقحةفإن النسخة  ،  و�عالن إيمانهم
إًذا، ما   .و� تقليد الكنيسة  يف اتلعليم الرسو�  و�نما ألن جذوره راسخة،  بالشلك اذلي نعرفه  الرسل هم من كتبوه 

حرفيًا    بل إنه قانون استغرق،  ه هم من كتبو  أنه ليس الرسل  �ب أن نوضح ىلع الفور،  عن قانون اإليمان  إن نتلكم
 . يف القرن األول يف املجتمع املسييح ل�ن جوهره اكن يعمل، يلصل إىل صيغته انلهائية قرونًا 

بالطبع،  .  وعن ماهية اإليمان،  "أنا أؤمن"  هو اتلحدث عن مع� القول،  االفتتاحية هنا   ما أر�د فعله يف هذه املحارضة 
و�مة  .  "اإليمان املسييح"  بل تدىع ماذا؟ ،  ال تُدىع أحيانًا ديانة  دلرجة أن املسيحية،  للمسيحية  اإليمان مهم جًدا 

 فذلك اإليمان هو أمر أفعله،  أو ح� أؤمن،  إىل إيما� بأمر ما   حبيث أ� ح� أش�،  كفعل  إيمان �ُستعمل أحيانًا 
،  ل�ن مفهوم اإليمان معّقد جًدا.  ن املسيحية لإلشارة إىل مضمو  سمل�ن اللكمة �ُستعمل أحيانًا اك،  وأشرتك فيه

اليت يعمل بها    للتحدث عن الطر�قة   الوقت هنا   و�ما قلت، أر�د ختصيص .  معّقد جًدا  واملفهوم الشقيق لإليمان
 وما نقصده باإليمان؟ ، يف مسيحية الكتاب املقدس إيماننا 

   سوف أتناول األمر يف ابلداية 
ً

املوجود يف   أو �اولة تفس� جزء من اللغط، مانما ليس عليه اإلي عرب اإليضاح أوال
  ومن ناحية أخرى ،  للمنطق من ناحية  أو مناهًضا   اغبًلا ما يُرى اإليمان مناقًضا .  �شأن طبيعة اإليمان  �تمعنا املعارص
أو ،  "علم"إما لكمة    و�مكنك أن تضع هنا ،  فلسيف نواًع ما   أنا أدرك أن هذا املصطلح.  اإلدراك احليس  ما سأسّميه هنا 

لطرق أخرى نتعلم بها    ىلع أنه مناقض   حبيث أنه تم تعر�ف اإليمان هنا .  "جتر�بية" إذا شئت  يمكنك وضع لكمة
 .  طرق نعرف بها ما نعرفه، األمور

"كيف   إىل اإلجابة ىلع سؤال واحد  ونظر�ة املعرفة �سىع أساًسا .  هو علم نظر�ة املعرفة   أحد فروع علم الفلسفة
  "كيف عرفت؟"   فيقولون هل،  يقول أحدهم أمًرا ما ،  أو يقولون يف ما بينهم،  يقول لك أوالدك   ايلوم�م مرة يف  نعرف؟"

هذا واحد من أقدم األسئلة   كيف نتعلم ما نتعلمه؟  كيف تعرف ما تعرفه؟  بهذه الطر�قة؟"  أو "ما اذلي �علك تفكر 
إما   أيّد انلاس  ،وىلع مر العصور.  اإلجابة ىلع ذلك�اول    وعلم نظر�ة املعرفة.  سىع الفالسفة إىل اإلجابة عليها   اليت

أننا ندرك نواًع ما .  اإلدراك احليس واملنطق  أو مز�ًا للعالقة ب�،  ناحية أو أخرى  تعلّمنا   هذا يع�  ،  أن معرفتنا، 
برّمتها  الرت�ية  اثن�  عملية  يعمل وفق،  إنها �شمل اذلهن:  �شمل بعدين  �ن  .  العقالنيةفئات معينة من    واذلهن 

املنطيق  �اول اتلفك� من حيث  دائًما ،  اتلعاقب  ننجح  ونتوصل إىل    غ� صحيحة  أحيانًا، نطلق أحاكًما .  �ن ال 
يعمل،  غ� صحيحة وغ� رشعية  استنتاجات اليت دلينا   ىلع أساس منطيق  ل�ن اذلهن  املعرفة  بأسلوب    يلنّظم 

.  يف اذلهن ىلع أنها اكئنة حرص�ًا  حاولوا رؤ�ة املعرفة احلقيقية، خوثمة قوم ىلع مّر اتلار�. ومنطيق متماسك ومفهوم
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ىلع   العقالنية اليت تر�ز �شدة، العقالنية ىلع مدرسة الفكر تلك؟،  و�تعاب� �سيطة،  وما التسمية اليت نطلقها اعدةً 
 .  احلقييق للمعرفة  ىلع أنه املصدر الفع� اذلهن

عرب    يفكر فيها اذلهن  ن�تسب معلومات كث�ة،  اتلفك� يف ادلماغ  عمليات  و�ىل جانب  ،لكننا ندرك أيًضا أنه
واالستنتاج هذه .  اتلنظيم  ىلع  �صل  بأعيننا   املعلومات؟  كيف  نراه  بآذاننا   ،ما  بأصابعنا ،  و�سمعه  ،  ونتحسسه 

اخلاريج    العالمنتيجة اتلواصل مع    حبيث أن أي جتر�ة ن�تسبها .  �ن نتلكم عن احلواس اخلمس  –  ونتذوقه بأفواهنا 
احلواس خالل  اإلدراك  من  احليس.  �سميها  اإلدراك  يتعلق  والشمّ   إًذا،  وابلرص  أليس    بالسمع  واللمس،  واتلذوق 

  وهم يُدعون اعدة ،  األساس احلقييق للمعرفة  احليس  �شددون ىلع كون اإلدراك،  كما ذكرت   ،إًذا، ثمة قوم  كذلك؟
 .  "اتلجر�بي�"

ال  القائمة يف اثلقافة  هو اثلورة االستثنائية  عرص�ةل�ن ما رأيناه يف اثلقافة  نتيجة ثورة يف نظر�ة    واملذهلة فعًال 
، باملنهج العل�  يف ما يُعرف اعدة و�بساطة،  املنطق واإلدراك احليس:  هلذين العمل�  ما أنتج تويلًفا أو اقرتانًا ،  املعرفة

وننظر عرب اتللسكوب اخلاص    وننظر عرب �هرنا   األدلةو�مع    ما يع� أن �مع الوقائع،  ما ينطوي ىلع االستقراء
وجلعل األمر ،  املعطيات من املخترب  إًذا، �ن �صل ىلع تلك.  اليت يمكننا احلصول عليها   و�مع مجيع املعطيات،  بنا 

اع  هو اتب  وما يفعله احلاسوب .  منطقية ومتناسقة  و�اول تنظيمها بطر�قة ،  �ّملها يف حاسوب   ماذا نفعل؟،  �سيًطا 
"كيف    والسؤال اذلي نطرحه هو.  �مع ب� هذين األمر�ن  إًذا، املنهج العل�.  إنها عملية منطقية،  عملية االستنباط

 �د اإليمان ماكنًا هنا؟"

ثم قام الروايئ باتلعليق  ، دار ب� اكهن واعلم حيث اكن الروايئ يروي حواًرا ، منذ فرتة ليست بطو�لة قرأت يف رواية
  عن اإليمان املوضوع   ورأينا هنا مثًال واضًحا .  والعالم عرّب عن منطقه،  عن إيمانه  انلهاية، الاكهن عرّب يف  .  االفتتايح

أن اإليمان غ�    معتقدين  وثمة مؤمنون كرث �ولون.  أو العلم،  أو اإلدراك احليس،  يف تعارض ضعيف مع املنطق
.  و�دون إدراك حيس   �ب أن �سلك بدون منطق  وأنك ليك تتمتع بإيمان حقييق،  أو مناهض لإلدراك احليس،  منطيق

أنا ال ،  أنا ال أجد ذلك يف الكتاب املقدس،  طوال الوقت  � وتر أرضب عليه  إيضاحها   إحدى األفاكر اليت �اول
نموذج إليضاح    لك� أرى، إن استطعت استعمال،  احليس  مناقًضا للمنطق أو اإلدراك  أرى مثال اإليمان الكتايب

يبد،  ذلك املعرفة.  و ىلع هذا انلحوأن األمر  املنطق،  هذا هو أساس  واإلدراك ،  أي اذلهن واتلفك�،  وهو يتضمن 
بالنسبة    قد يبدو األمر غر�بًا .  هذين ابلعدين  لكنه يقودك إىل ما وراء حدود ،  اإليمان �ستند إىل هذا األساس.  احليس

ن،  ألنه، و�ما ذكرت ،  بالنسبة إيلك  حىت إنه قد يبدو هرطقة،  إيلك تماًما للعقالنية  عيش يف عرص �ن  ، مناهض 
  و�ما قال القد�س   ،ل�ن. اآلخر�ن   بمعزل عن اجلانب� للمعرفة  ىلع أنه وسيلة منفصلة تماًما  و�ر�د جتزئة اإليمان 
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أقصد هل يمكنك  ،  إن لم ت�ن واضحة ل�هن  من اهللا  كيف يمكنك اكتساب أي معرفة،  أوغسطينوس منذ قرون
.  سم �سوع اوما �ش� إيله  ،  وما يعنيه الفعل،  ما يعنيه مفهوم الر�و�ية  فهم نواًع ما بدون أن ت  إن �سوع رب   القول

  اإل�يل  بتعب� آخر، ال يمكنك سماع
ً

 . وتفهمه إىل درجة معينة، قبل أن �سمعه يف ذهنك أوال

مة    يتضمن تعليًما وعقيدة،  أو ديانة دليها كتاب  املسيحية عبارة أيًضا عن إيمان ليس الكتاب املقدس  .  نلفهمها مصمَّ
من  .  يتجاوز املنطق  إن فهمنا اإليمان ىلع أنه أمر  من أنواع الوثائق املكتو�ة   ليس من املنطيق كتابة أي نوع ،  منطقيًا 

"لقد تعهدنا   يقول الرسول لوقا   .بالطبع   يف الرسد الكتايب حلياة �سوع؟  اإلدراك احليس دوًرا   هل يلعب  ،ناحية أخرى 
األ  ب�تابة اعيناها تلك  اليت  األمور"  مور  تلك  عن  �شهد  ن�لم�م،  و�أن  لم  "�ن  بطرس  يقول  خبرافات    ثم 
 . وسمعناه بآذاننا" بل ن�لّم�م بما رأيناه بعيوننا ، مصنّعة

  أو أن نغمض عيوننا،  أو أن نتخلص من املنطق  �ب أن نصلب أذهاننا ،  أنه ليك ي�ون نلا إيمان  ملاذا نعتقد أحيانًا 
اليت    أعضائنا احلسية  وأن نتوقف عن استخدام،  وأال ن�ون علمي�،  مثل "أليس" الصغ�ة،  نفًسا عميًقا ونأخذ  

سوى    ما مع� اإليمان األع�؟  أو خطوة إيمان؟  "اإليمان األع�"؟  وأن �سلك بما �سميه ابلعض ،  منحنا إياها اهللا
وجعلها   أو خطوة اإليمان اليت تم تعظيمها ،  احلواسإيمان ينكر  ،  إيمان ال يقدر أن يرى شيئًا ،  إيمان مغمض العين�
كنت نواًع ما ،  و�ما كنت غ� عقال�.  الغوص يف الالعقالنية  دلرجة أنه بات من الفضيلة ،  رومنتيكية يف عرصنا 

بطويلة إيمانك  أ�رث  املقدس.  يف  الكتاب  أبًدا  ل�ن  الظلمة  ال يدعوك  القيام خبطوة �و  يدعوك  .  إىل  الواقع،  يف 
يفكرون    ل�ن ما اذلي �عل املسيحي� .  من الظلمة وادلخول إىل انلور  إىل القيام خبطوة للخروج  املقدس  بالكتا 

 بهذه الطر�قة؟ 

  هل املنطق وحده  من خالل املنطق وحده؟   معرفته أو اكتسابه  إن احلقيقة لكها � ما يم�ن   ماذا �دث إن قلت
واستنباط صليب   إىل عقل دي�ارت   هل يمكنك التسلل  اإليمان املسييح؟  يوصلك إىل حقيقة  العامل كأداة �ردة

ماذا يقول العهد    ماذا عن اإلدراك احليس وحده؟ .  لن يوصلك إىل اإليمان املسييح  إًذا، املنطق ابلحت  .ال  املسيح؟ 
ا اِإليَمانُ مكتوب "،  إنه �ّدد اإليمان بهذه الطر�قة  اجلديد مَّ

َ
ُموٍر  "  وماذا بعد ذلك؟.  يُْرىَج"َ�ُهَو اثلَِّقُة بَِما    َوأ

ُ
َواِإليَقاُن بِأ

تَُرى" نفسها   .َال  اآلية  هذه  استعمال  تم  تراه"  "أترى؟،  كداللة  وقد  ملا  مناقض  �سلك   . اإليمان  إننا  انلاس    و�قول 
حيث ال نرى    يف أما�ن  ل�ن هل �سلك يوًما   .ال؟  يرفض العيان  هل يع� ذلك أن اإليمان.  باإليمان ال بالعيان

  بأمور لم يرها أحد يوًما؟   هل يدعونا اهللا إىل اإليمان  بأمور لم يرها أحد؟  هل يدعونا اهللا إىل االلزتام إىل أين نتجه؟
املاكن  اهللا  هل سبق ألحد يف هذا  �شلك منظور؟،  أن رأى  اهللا  أنه رأى  ابلارع   أي  ورأيتم  ،  لقد اعينتم عمل اهللا 

ل�ن هل رأى أحد  ،  من اإلعالن الطبييع  يف مرسح رائع،  ال اكلفنورستم، كما ق،  �د اهللا   وات اليت تعلنا السم
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ح�  ، أو "ف��و داي"، ح� �ترب رؤ�ة اهللا مبارشة هذا ما نرجوه يف انلهاية. اإل�سان ال يرى اهللا و�عيش اهللا نفسه؟ 
ليس اهللا غ� منطور  .  موجود لكننا نؤمن بأنه  ،  اهللا غ� منظور.  ال نرى اهللا،  ل�ن ليس يف هذا العالم،  نرى اهللا فعًال 

الراحل�.  لم نبرصها   لكنه يقول نلا أموًرا أخرى ،  و�ن نؤمن بأنه موجود   فحسب نَر أحباءنا  السماء  �ن لم  ، يف 
إننا لم   هناك أمور كث�ة يقول نلا اهللا  إن السماء موجودة؟  هل يقول نلا اهللا  إنهم هناك؟  ل�ن هل يقول نلا اهللا

 .  اإليمان بها و�ن مدعوون إىل، نبرصها 

  ضمن إطار املعرفة   الفئة األخرى اليت نتطرق إيلها ؟  ال تُرى   ل�ن ملاذا نؤمن بأمور،  بأمور ال تُرى   اإليمان هو اإليقان
،  املسيحية، مهما اكنت غ� ذلك.  إعالن  –   ىلع اللوح   اتلهجئة  يصعب يلعَّ   هل أسأت تهجئة ذلك؟.  � فئة اإلعالن
�ن ال نؤمن بإهل    بل كما قال فرا�سيس شايفر، من خالل الطبيعة فحسب يعلن عن نفسهاهللا ال . � ديانة معلنة
،  هو تصديق اهللا  فما نتلكم عنه،  هو اإليقان بأمور ال تُرى   ح� نقول إن اإليمان.  بل بإهل ت�لم،  موجود فحسب

فهناك  ،  هناك أمور لم أرَها ،  رب   ح� تقول "حسنًا يا ،  تصديق اهللا  بل اإليمان الكتايب يع�،  ليس فقط باإليمان باهللا
هناك  .  وليس إيمانًا غ� عل�،  ليس هذا إيمانًا غ� منطيق.  وأنا أقبلها باإليمان  تقول يل إنها موجودة  أبعاد للواقع

ما لم ت�ن    كيف يم�ن أن يوجد الكون،  أن أؤمن بأنك موجود   لكونك جعلت من املنطيق جًدا  أسباب عديدة
جاء �سوع املسيح يف .  عن عملك يف اتلار�خ  أعطيتنا رسًدا تار�يًا اكمًال   الزمان واملاكن  أنت اخرتقت؟  أنت موجوًدا

الشهادة تعتمد ،  يف �رى اتلار�خ  وقام من املوت ،  و�ن منظوًرا ،  اجلسد املنطق  ،  ىلع هذا األساس  و�ن نعتقد أن 
اآلن،  واإلدراك احليس أموًرا  تقول نلا  أبًدا    لكنك  يمكننا  منها ال  املنطيق  ".  يف �ترب عل�  اتلحقق  هل من غ� 

 . لكننا نثق بما قاهل املسيح. ال أظن ذلك بمن أعلن أنه جتسد للحق؟ اإليمان

وهما  ،  بل السذاجة واخلرافة،  ليسا املنطق واإلدراك احليس  وفق الكتاب املقدس   إًذا انلقيضان احلقيقيان لإليمان
هذا ما �سميه  ،  تلؤمن به  بدون أن ي�ون دليك سبب اكٍف   يف الواقع  أساس هلاإليمان بأمر ال  .  وجهان لعملة واحدة

بأمر سحري ،  اتلصديق �سهولة،  السذاجة اإليمان  انتهار .  قد ي�ون خرافيًا   ال عالقة هل ب�لمة اهللا  أو  ونذكر 
َراُ�ْم ِمْن  ،  القديماملر�ز اثلقايف للعالم  ،  مستسلمة لعبادة الوثن  ح� جاء ووجد املدينة،  يف أثينا   بولس

َ
قال بولس "أ

نَُّ�مْ   لُكِّ وَْجهٍ 
َ
  ايلوم؟"   "برأي�م أين يوجد خرافيون  أل� إن سألت انلاس  وقد ذكرت ذلك.  خرافيون جًدا   ماذا؟  "،َكأ

يف   اخلرافة يف لك ماكن؟   أقول ل�م "أتعلمون أين أجد.  يمارسون الشعوذات أو ما شابه"  فيجيب انلاس "يف هاييت 
ىلع أساس لكمة    أن نب� إيماننا   ذلا، �ب علينا باستمرار.  إىل ديانتنا   بإماكنها التسلل �سهولة ،  سيحية"الكنيسة امل

 . اهللا
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الربو�ستانيت   مهم جًدا   وأود تذك��م بمبدأ إيمان،  يف هذه املقدمة  يبىق دلي بضع دقائق يف   صادر عن اإلصالح 
يف   أو استثمار املز�د من األفاكر  أن تم بذل طاقة أ�رب  الكنيسةيف تار�خ    أشك إن حدث يوًما .  القرن السادس عرش

برمته اإليمان  القرن ،  مفهوم  ما حدث يف  ملاذا؟  أ�رث  األساسية  السادس عرش،  القضية  اإلصالح    ماذا اكنت  يف 
أي نوع  :  األر�عة�ن    مثل السؤال اذلي راودنا فوًرا ،  ما أثار شىت أنواع األسئلة،  اتلرب�ر باإليمان وحده  الربو�ستانيت؟

سواء اكنوا يتّبعون  ،  وما أعتربه مهًما للمؤمن�،  ما توصل إيله املصلحون،  وخالل �اولة حتليل ذلك  من اإليمان يربر؟
يف ايلونانية   يف العهد اجلديد  �اولة فهم مفهوم اإليمان برمته،  أن يفهموه ،  اإلصاليح أو أيًا ي�ن تقليدهم  اتلقليد

، وعرضوها باللغة الالتينية،  م�ة يف إيمان الكتاب املقدس  ولون إنه يوجد أقله ثالثة عنارصيق.  "يؤمن"،  "بيستولو"
 .  وسنفعل ذلك هنا 

باإليمان    ح� نقول إن اتلرب�ر يتم.  ببساطة "ابليانات"  ل��ةأو ما �سميه باللغة اإل�،  "نوتاي"ـبال  األول هو ما يُعرف
مصنوع من    أل� أعتقد أن القمر  هل أنا مربر أمام اهللا  تؤمن به ما دمت صادقًا؟ما    هل يع� ذلك أنه ال يهم،  وحده

  يف كنيسة العهد اجلديد .  ل�ن املضمون ليس مسيحيًا ،  أنا أعتقد،  هذا اعتقاد  هل هذا إيمان؟  اجلبنة اخلرضاء؟
.  وقام من األموات،  كألجل خطايا   و�أنه مات  ،و�أنه املخلّص ،  بن اهللاهو    هناك إعالن بأن املسيح،  هناك مضمون

، �ب أن أتم�ن من فهمه ،  بمع� اخلضوع هل  قبل أن أؤمن به.  ودعوا انلاس إىل اإليمان به  الرسل وعظوا ذلك
ً

  أوال
 . إًذا، هناك معلومات أو مضمون. يف ذه�

إن قلت لك يا   .موافقة اذلهن ىلع األمر، أي املوافقة اذلهنية، � ما أسموه "سينسيس" واملرحلة اثلانية من اإليمان
حسنًا، أنت   هل تعتقد ذلك؟ ،  يف الواليات املتحدة  اكن أول رئيس للجمهور�ة  هل تعتقد أن جورج واشنطن  راي

أنا سأتلك من ،  كفاٍد لك أو ما شابه  الشخصية يف جورج واشنطن  أنا لم أسألك إن كنت تضع ثقتك.  تعتقد بذلك
اتلار�يخ الواقع  اكن  ،  باب  أنه  فعًال  تعتقد  اال  يوجد هل  هذا  �مل  صحيح  سم؟رجل  أنه  تعتقد  جورج    هل  أن 

  يقولون   إًذا، اكن املسيحيون األوائل.  أوافق ىلع هذا االقرتاح"،  أظن أنه صحيح،  قلت "نعم أنا أعتقد ذلك...؟  واشنطن
ؤمن  "نعم، أنا أ  وقال آخرون ،  لم ي�ن ابلعض يؤمن بذلك،  فأجاب ابلعض "ال"  هو ابن اهللا؟"  "هل تؤمن بأن �سوع 

  أول من اعرتف بهو�ة �سوع .  قوهل  هذا ما أراد القد�س يعقوب   يلجعل منك مؤمنًا؟  ل�ن هل ي�يف ذلك. بذلك"
، باستثناء كونه كذابًا   "هل تؤمن بأن �سوع هو ابن اهللا؟"  لو أنك سألت الشيطان.  اكنوا يعرفون هو�ته،  هم الشياط�

 .  مرلكنه اكن ي�ره األ، "أنا أعرف ذلك" اكن يلقول حتًما 

،  هذا �شمل اإلرادة.  وقبول  أي ثقة شخصية،  أسموه "فيدو�يا"،  إنه ال بد من وجود بعد ثالث  ذلا قال لوثر واملصلحون
  يف ح� أ� كنت سابًقا ،  حىت العبادة  اآلن أنا أحب �سوع   ،إًذا.  العاطفة ادلينية  ما أسماه إدواردز،  و�شمل القلب
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،  ما يع� أ� أقبل يف قليب، � أ� ح� أقول إ� أؤمن الفكرة اليت نر�د إيضاحها ل�ن  .  مبعًدا عنه وعدائيًا جتاهه
"نعم أعتقد أن   وال أسّمع عقيدة قائًال ،  أنا ال أ�تيف بالقول.  هذا هو إعالن اإليمان،  وغلبته  فإ� سأنال نرصة املسيح 

لكنه  ،  وهو أ�رث من �رد معرفة،  نيةمن موافقة ذه  � أن اإليمان هو أ�رث  الفكرة اليت أوضحها هنا ،  هذا صحيح"
لكنه ليس أقل من  ،  وأ�رث من موافقة ذهنية،  إنه أ�رث من �رد معرفة.  سأ�ّرر ذلك مرة أخرى .  ليس أقل من ذلك 

 .  ذلك

املقبلة الكنيسة األو�  سندرس املضمون اذلي يعود ،  يف �ارضاتنا  وفق    املسييح  يف ما يتعلق جبوهر اإليمان  إىل 
  ، وامليثودية  ،اللوثر�ة  لن نغوص يف م�ات.  يتجاوز احلدود الطائفية  مضمون قانون اإليمان.  الالكسييك  مسيحية اتليار

  ىلع مر تار�خ الكنيسة   اليت أّ�د عليها مجيع املؤمن�  ألن املعلومات الالكسيكية،  وما شابه  ،واملشيخية،  واملعمدانية
 .ادلروس املقبلةيف  وسنتطرق إىل ذلك ، وردت يف قانون اإليمان
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