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 اتلرب�ر باإليمان وحده 
 بقلم رو�رت جودفري 

يُ إىل  ة اخلمسمائة لإلصالح  باذلكرى السنو�َّ   ٢٠١٧احتفاالت اعم    اعدت عد  موضوع اتلرب�ر باإليمان وحده، اذلي 
ما إنَّ   .ا هنا اإلملام به لكيًّ نا ال �ستطيع  هذا املوضوع مهم للغاية دلرجة أنَّ   .عاد اكتشافها أحد أهم عقائد اإلصالح المُ 

أنَّ  يبدو  ملاذا  يتساءل  جزء  بداخ�  آخر،  جانب  األهميَّ من  بالغة  عقيدة  لفهم  املعضالت  من  الكث�  نواجه  ة  نا 
بها وللتمسُّ  العقيدة مُ   .ك  إنَّ عقَّ فهل  المُ   رها؟ تذكَّ ننا ال  دة حىت  الكتاب  تعايلم  إنَّ قدَّ هل  نا ال س عنها اغمضة حىت 

 ؟ ها وفهمها ادراك�ستطيع 

الكنيسة عنها قبل    الكث�ون يف  فلماذا تغافل  .ا لعقيدة �سيطة �سبيًّ وا س واضح تماًما  قدَّ يف الواقع، إن الكتاب المُ 
س ليس واضًحا أو أن  قدَّ س الربو�ستانت أن الكتاب المُ قدَّ ملاذا يفرتض بعض علماء الكتاب المُ  اإلصالح و�عده؟

أخطآ   اكلفن  وجون  لوثر  يُ مارتن  بولس؟علِّ فيما  الالهوتيِّ   مه  بعض  يتنازل  العقيدة  ملاذا  عن  الربو�ستانت   وأ� 
ة أي اختالفات خط�ة ب� وجهات نظرهم �شأن اتلرب�ر  ملاذا ال يرى بعض قادة الكنيسة الربو�ستانتيَّ   ونها؟ه�شوِّ 

هذه األسئلة، ول�ن اإلجابة   لإلجابة عنالكتب    ُكتب العديد منبالطبع،    ة؟وتلك اخلاصة بالكنيسة الاكثويلكيَّ 
رويح خط�    فشل-ة  مشلكة روحيَّ هو   عقيدة اإلصالح للترب�ر باإليمان  إن الفشل يف تب�ِّ :  سهلة ىلع مستوى ما 

المُ   .للغاية الكتاب  الاكمل تلعايلم  االستيعاب  فشل يف  اهللاقدَّ إنه   ، واإليمان  ،وانلعمة  ،ةواخلطيَّ   ، واملسيح  ،س عن 
ل يف  ة اليت استعادها اإلصالح تتمثَّ ة ألوئلك الرافض� لعقيدة اتلرب�ر الكتابيَّ إن املشلكة الروحيَّ   .والسالم مع اهللا

يُ  فهم ال    . يؤمنون برضورة إسهامهم ومشار�تهم، مهما بدت صغ�ة، يف ترب�رهم  هم  .مون لك املجد هللا قدِّ أنهم ال 
 .  ي�تفون باملسيح وحده ونعمته وحدها 

فللكيهما أظهرت دراسة   .وجون اكلفن استوعبها بعد إيمانه  .ة يف حياتهمارتن لوثر اتلرب�ر إال بعد أزمة روحيَّ   فهملم ي
 .  ع به املؤمن من سالم الضم� س طبيعة عمل املسيح ودور اإليمان يف َ�بُول رمحته، وما يتمتَّ قدَّ الكتاب المُ 

 :  الرابع  ابلندقول  حيث ي،  )١٥٣٠( ج سبورج أو إقرار إيمانطلق ىلع العقيدة عبارة بليغة يف �، يُ بالنسبة للوثر�ِّ 

 ،أو أعمانلا   ،استحقاقنا بغفران اخلطايا والرب أمام اهللا    احلصول ىلعأنه ال يمكننا  أيًضا  م بيننا  �ُعلَّ و
و�واسطة   ،املسيحو�فضل    ،بانلعمةنا ننال غفران اخلطايا ونص� أبراًرا أمام اهللا  ، لكنَّ �هوداتنا أو  

َّ   ، ح� نؤمن أنَّ اإليمان   . ة ُغفرت خطايانا ونلنا الرب واحلياة األبديَّ   �فضلهم من أجلنا واملسيح قد تأل
 . ٥: ٤و  ٢٦-٢١: ٣هذا اإليمان و�تسبه بًرا، كما يقول بولس يف رومية   دُّ اهللا يع فإن
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كما كتب جون اكلفن بوضوح وغ�ة عندما اكن شابًا يف اخلامسة والعرش�ن من عمره عن هذه العقيدة يف الفصل  
 :  ١٥٣٦اعم  رالصاد  "املسييحأسس ادلين  "األول من كتابه 

أمام   لأن يمث  �باهللا ألنه وحده الرب الاكمل،    رؤ�ةمل  �ت  يمكنه أنوحده    ، اذليبر املسيحإن  
جاء  هذا الرب، اذلي نلناه من اهللا،    .ادلينونةيوم  من أجلنا يف    قف كضامن، و�نيابة عنَّا  قضاء اهللا

 ). ٣٢، الفصل ١ القسم(ه برنا واحتُسب نلا، كما لو أنَّ  إيلنا 

   :رب�ر كتب فيه أن اتل  . لعقيدة اتلرب�رص فصًال اكمًال وخصَّ  ١٥٤١اعم يف وقد أضاف اكلفن إىل هذا الكتاب الكث� 

املسيحيَّ  ادليانة  يف  األسايس  اتلعليم  واالهتمام  يعد  اجلهد  من  الكث�  بذل  مؤمن  لك  ىلع  ذلا  ة، 
�ونا، فنحن بال أسس نقيم عليه خالصنا وغ�   بمشيئة اهللا ا �هل  ألننا إذا كنَّ   .بمعرفة العقيدة

 ). ٦، الفصل ١القسم (� ىلع اتلقوى و�افة اهللا مبنيِّ 

ا، �ن يف الواقع تصاحلنا مع اهللا  فموضوعيًّ   . للترب�راملوضويع والشخيص    انب�اجلد اكلفن ىلع الك  نرى هنا كيف شدَّ 
تلرب�ر، �ترب السالم مع اهللا وثقة تنمو  عندما نفهم اا،  أما شخصيًّ   .باإليمان وحده  ئاذلي يناهل اخلاط  ،بعمل املسيح

 . إليمان املسييح وحياتهز�َّة تماًما لمر�ب�ل تأ�يد تعد هذه العقيدة  .يف العيش من أجل اهللا

ن  أن بولس الرسول هو مَ   أدر�وا هم  س، لكنَّ قدَّ حون عقيدة اتلرب�ر هذه يف مواضع عديدة من الكتاب المُ صلِ المُ   وجد
رسالة رومية ملسائل عميقة وصعبة من ح� آلخر،    بينما تتعرَّض   .خاص يف رساتله إىل أهل رومية  مها بوضوٍح قدَّ 

لعنارص  اإبراز    من خالل  ة هذا اخلط الرئييسنرى �ساطأن    يمكننا   .فإن اخلط الرئييس لرسالة بولس واضح ومبارش
 :  ة تلعليمهالرئيسيَّ 

 َواِحدٌ 
َ

 ) ١٠: ٣(  .لَيَْس بَارٌّ َوال

َِميعُ ا
ْ
وا  جل

ُ
ْخَطأ

َ
ْعَوزَُهمْ  أ

َ
 ) ٢٣:  ٣( .هللاِ ا  َ�ْدُ   َوأ

ْ�َماِل 
َ
  َجَسدٍ  ِذي  لُكُّ  نلَّاُموِس ابِأ

َ
َماَمهُ  َ�ترََبَّرُ  ال

َ
 ) ٢٠: ٣(  .أ

ُ   َمْشُهوًدا  نلَّاُموِس،ا  بُِدونِ   هللاِ ا  بِرُّ   َظَهرَ 
َ

نِْبيَاِء،ا وَ   نلَّاُموِس ا  ِمنَ   هل
َ ْ
يَمانِ ا بِ   هللاِ ابِرُّ  ٢٢  أل ِ

ْ
  لَْمِسيِح،ا   بِيَُسوعَ   إل

 
َ

ينَ ا  لُكِّ  وىلََعَ  لُكِّ  إِىل ِ
َّ

 ) ٢٢-٢١: ٣( . يُْؤِمنُونَ   ذل
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ِر�َن َ�َّانًا بِِنْعَمِتِه بِ  ِفَداءِ ا [�ن] ُمترََبِّ
ْ
ِيا   ل

َّ
ي ا  لَْمِسيِح، ا  بِيَُسوعَ   ذل ِ

َّ
َمهُ   ذل اَرةً   هللاُ ا  قَدَّ يَمانِ ا بِ   َكفَّ ِ

ْ
  . بَِدِمهِ   إل

)٢٥-٢٤: ٣ ( 

ْ�َن 
َ
 )٢٧:  ٣( . ْ�تَىَف ا  قَدِ  فِْتَخاُر؟الافَأ

ا   مَّ
َ
ياأ ِ

َّ
َْسُب   فََال   َ�ْعَمُل   ذل

ُ
ُ   حت

َ
ْجَرةُ ا  هل

ُ ْ
ا    .َديٍْن   َسِبيلِ   ىلَعَ   بَْل   نِْعَمٍة،  َسِبيلِ   ىلَعَ   أل مَّ

َ
ي اَوأ ِ

َّ
   ذل

َ
 َ�ْعَمُل،  ال

ِيا بِ  يُْؤِمنُ   َولَِ�نْ 
َّ

َفاِجَر،ا  يرَُبِّرُ  ذل
ْ
ا فَِإيَمانُهُ  ل ُ بِرًّ

َ
 ) ٥-٤: ٤(  . ُ�َْسُب هل

يَماِن،الَِهَذا ُهَو ِمَن   ِ
ْ

ْ   إل
َ

أي �سل  [   لنَّْسلِ ا   جِلَِميعِ   َوِطيًدا   لْوَْعدُ ا  يِلَُكونَ   نلِّْعَمِة،ا  َسِبيلِ   ىلَعَ   يَُ�ونَ   يك
 ). ١٦: ٤( ].إبراهيم

 بَِعَدِم إِيَماٍن  
َ

يَمانِ ا بِ   َ�َقوَّى   بَْل   ِهللا،ا  وَْعدِ   يِف [إبراهيم]    ْرتَاَب اَوال ِ
ْ

نَّ َما وََعَد    إل
َ
َن أ . َوَ�يَقَّ ُمْعِطيًا َ�ًْدا ِ�ِ

يًْضا 
َ
ْن َ�ْفَعلَُه أ

َ
 ) ٢١-٢٠: ٤(  .بِِه ُهَو قَاِدٌر أ

ْرنَا بِ  يَمانِ ا فَِإْذ قَْد ترََبَّ ِ
ْ

ِيالَْمِسيِح،  ا  �َُسوعَ   بَِر�ِّنَا   هللاِ ا  َمعَ   َسَالمٌ   نَلَا   إل
َّ

يًْضا قَْد َصاَر نَلَا    ذل
َ
ُخوُل ابِِه أ   دلُّ

 َهِذهِ  ا بِ 
َ

يَماِن، إِىل ِ
ْ

ْنُ   لَّيِت ا  نلِّْعَمةِ اإل
َ

 ) ٢-١: ٥(  .هللاِ ا  َ�ْدِ  رََجاءِ  ىلَعَ   َوَ�ْفتَِخرُ  ُمِقيُموَن، ِ�يَها  �

َ  هللاَ اَولَِ�نَّ   نَّهُ  نَلَا، َ�َبَّتَهُ  بَ�َّ
َ
ْنُ  ِأل

َ
ْجِلنَا  لَْمِسيحُ ا  َماَت  ُخَطاةٌ  َ�ْعدُ  َو�

َ
 ) ٨: ٥( .ِأل

َماَت    خِبَِطيَّةِ اَكَن  إِْن   َكِثُ�وَن،ا َواِحٍد 
ْ
 ا فَبِ   ل

َ
ْو�

َ ْ
نِْعَمةُ   أل َعِطيَّةُ ا وَ   ِهللا،ا  َكِثً�ا 

ْ
�َْساِن ا بِ   لَّيِت ا  نلِّْعَمةِ ا بِ   ل ِ

ْ
إل

 ) ١٥: ٥! (لِلَْكِثِ��نَ  زَْداَدْت ا  قَدِ  لَْمِسيِح،ا�َُسوَع    لَْواِحدِ ا

عمل �سوع  )  ٢(لك البرش خطاة، واعجزون عن خالص أنفسهم؛  )  ١: (ح عقيدة اتلرب�ر عند بولس االيت ف�ا توضِّ 
عمل  كنتيجة لاخلالص  يقبل    -اإلطالق  وليس األعمال ىلع-اإليمان وحده  )  ٣(ص اخلطاة؛  ما �لِّ   الاكمل وحده

 .  ذهنهاملؤمن و يف قلبهذا اتلرب�ر �سكب سالًما ) ٥(اهللا يف املسيح ينال لك املجد ىلع اتلرب�ر؛  )  ٤(؛  الرب �سوع 

َعالَمَ ا  ُمَصاحِلًا   لَْمِسيِح ا  يِف   اَكنَ   هللاَ ا: "والبسيط  األسايسيف خضم احتفاالتنا باإلصالح، دعونا ال نتغافل عن اتلعليم  
ْ
 ل

نَُّه َجَعَل  ...  نِلَْفِسهِ 
َ
يا ِأل ِ

َّ
ْجِلنَا،  َخِطيَّةً   َخِطيًَّة،  َ�ْعرِْف   لَمْ   ذل

َ
ْنُ   نِلَِص�َ   ِأل

َ
هذه �  ).  ٢١-١٩:  ٥كورنثوس    ٢" ( ِ�يهِ هللاِ ا  بِرَّ   �

فلنرس بها    .إنها عينها الرسالة اليت حتتاجها لك كنيسة و� قلب مسييح  .رسالة اإل�يل اليت �تاجها العالم أمجع
   . لعام وأمانة من اعمٍ  مها بوضوٍح ونعلِّ 
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لالهوت  ة وستمنسرت  ادلكتور رو�رت جودفري هو عضو هيئة اتلدر�س يف خدمات يلجون� والرئيس الفخري للكيَّ 
نة من  كوَّ ة المُ  يف سلسلة يلجون� اتلعليميَّ وهو األستاذ الُمم�َّ   .يف اكيلفورنيا واألستاذ الفخري تلار�خ الكنيسة بها 

رحلة  �شمل كتبه العديدة ").  A Survey of Church History" (الكنيسةة أجزاء بعنوان "مسح شامل تلار�خ  ستَّ 
 غ� مُ 

َّ
 ، و")An Unexpected Journey(  "عةتوق

َّ
 تعل

ُ
 .)Psalms the Love to Learning" (املزام� بَّ م أن حت

 

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