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 هل انتىه اإلصالح؟ 

 ر. يس. سربول أ بقلم  

يهم "إجنيليني سابقني". فقد كتب أحدهم يقول:   بديت عدة مالحظات حول هذا املوضوع من أناٍس يمكن أن أسمِّ
ُ
أ

"اكن لوثر ىلع حقٍّ يف القرن السادس عرش، لكن قضية اتلربير لم َتُعد ايلوم قضية مهمة". وأدىل آخر، يقول عن  
إجنييل، بتعليٍق يف مؤتمر صحيف كنُت حارًضا فيه، قائاًل: "إن جدل اإلصالح يف القرن السادس عرش حول  نفسه إنه  

اتلربير باإليمان وحده اكن بمثابة زوبعٍة يف فنجان". كذلك، كتب علم الهوت أورويب شهري آخر أن عقيدة اتلربير  
نواج فإننا  الكنيسة.  يف  جوهرية  قضية  َتُعد  لم  وحده  بروتستانتيون  باإليمان  بأنهم  يوصفون  انلاس  من  مجوًًع  ه 

ون.  ون(، لكن من الواضح أنهم نسوا تماًما ىلع أيِّ يشء حيتجُّ  )حمتجُّ

ىلع خالف هذه اتلقييمات احلديثة ألهمية عقيدة اتلربير باإليمان وحده، سنستحرض إىل األذهان فيما ييل منظوًرا  
لون يف الق مه املصلحون املبجَّ رن السادس عرش. فقد أدىل لوثر بتعليقه الشهري القائل إن عقيدة اتلربير خمتلًفا، قدَّ

باإليمان وحده يه العمود اذلي تقوم عليه الكنيسة أو تسقط. وأضاف جون اكلفن تشبيًها خمتلًفا، يقول إن اتلربير  
ًها يبنيِّ أن اتلربير  هو املفصلة اليت يلف حوهلا لكُّ يشء آخر. ويف القرن العرشين، استخدم يج. آي. باكر تشبي

باإليمان وحده هو "نظري اإلهل أطلس اذلي حيمل ىلع كتفيه لكَّ العقائد األخرى". ويف وقت الحق، ختَّلَّ باكر عن  
" هو  وحده  باإليمان  اتلربير  إن  قائاًل  كثرًيا،  أضعف  تشبيًها  متبنيًا  القوي،  التشبيه  واألحاكم  هذا  الرشوط  فقرة 

 ". ة اإلجنيلرسالاملوجودة يف 

وإن السؤال اذلي جيب أن نقف أمامه اآلن يف ضوء هذه املناقشات هو: ما اذلي تغريَّ منذ القرن السادس عرش؟  
حسنًا، دلينا يف هذا الشأن خرب سار وخرب يسء. اخلرب السار هو أن البرش أصبحوا أكرث حترًضا وانفتاًحا بكثرٍي يف 

بون، بسبب خالفات عقائدية. كذلك، رأينا اجلداالت الالهوتية. فلسنا نرى ايلوم أ ناًسا حُيَرقون ىلع عمود، أو يعذَّ
إىل   تنتيم  اليت  اجلوهرية  القضايا  الرومانية ظلَّت راسخة ىلع بعض  الاكثويلكية  الطائفة  أن  السنوات األخرية  يف 

املقدس، يف الكتاب  ابلديلة، وويح  وكفارته  املسيح،  ألوهية  القويم، مثل  املسييح  العديد من  اإليمان   حني ختَّلَّ 
الربوتستانتيني الليربايلني تماًما عن تلك العقائد حتديًدا. نرى أيًضا أن روما ظلت ثابتة ىلع موقفها بشأن بعض  
القضايا األخالقية احليوية، مثل اإلجهاض، والنسبيَّة األخالقية. فيف القرن اتلاسع عرش، يف جممع الفاتياكن األول، 

ون". أما يف القرن العرشين، يف جممع الفاتياكن اثلاين، فوُِصف  وصفت روما الربوتست انتيني بأنهم "هراطقة ومنشقُّ
الَمجَمعني. أما اخلرب اليسء، فهو أن   املنفِصلون". جند هنا اختالفًا واضًحا بني نربة  الربوتستانتيون بأنهم "اإلخوة 

تيني املحافظني ذوي اإليمان القويم عن الاكثويلك  الكثري من العقائد، اليت اكنت منذ قرون مضت تفصل الربوتستان
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املراسيم املريميَّة  . فيف حقيقة األمر، لكُّ  عقائد مسلَّم بها الرومانيني، ُحِكم عليها منذ القرن السادس عرش بأنها  
صِدرت يف املئة واخلمسني ًعًما األخرية. ومع أن عقيدة العصمة ابلابوية اكن معمواًل بها   املهمة

ُ
واقعيًّا قبل انلصِّ    أ

عِلن أنها  
ُ
، أي "من اإليمان" )الزمة لإليمان اذلي  de fideعليها رسميًّا بزمان طويل، لكنها صارت عقيدة رسمية، وأ

يف جممع الفاتياكن األول. ويف السنوات األخرية أيًضا، قامت الطائفة الاكثويلكية الرومانية    1870للخالص( يف ًعم  
جديد تلعليم اإليمان عن طريق السؤال واجلواب، يعيد اتلأكيد، ىلع حنو ال لبس فيه، ىلع   بإصدار ديلل اكثويليك

عقائد جممع ترنت، بما يف ذلك تعريف جممع ترنت لعقيدة اتلربير )مؤكًدا بذلك ىلع األناثيما اليت أطلقها هذا  
وإىل جا  إىل اإلصالح(.  تنتيم  اليت  باإليمان وحده  اتلربير  اتلأكيد ىلع عقائد جممع  املجمع ىلع عقيدة  نب إًعدة 

ترنت، ورد يف هذا ادليلل أيًضا إًعدة تأكيد واضحة ىلع عقيدة املطهر الاكثويلكية، وممارسة بيع صكوك الغفران،  
 ومسألة خزينة االستحقاقات. 

ويف مناقشة بني بعض الالهوتيني ابلارزين حول ما إذا اكنت عقيدة اتلربير باإليمان وحده ال تزال عقيدة مهمة  
العقود  Michael Hortonووثيقة الصلة بنا ايلوم أم ال، طرح مايكل هورتون ) السؤال اتلايل: "ماذا حدث يف   )

ن اجلدل حول اتلربير جداًل حول فكرة الهوتية  األخرية حىت صار إجنيل القرن األول عديم األهمية؟" فلم يك 
دة تقع ىلع هامش احلق الكتايب. كذلك، جيب أال يُنَظر إىل هذا اجلدل ببساطة ىلع أنه زوبعة يف فنجان، ألن   معقَّ
هذه الزوبعة امتدت إىل أبعد كثرًيا من احلِّيِّ الضيق للفنجان. فالسؤال "ماذا ينبيغ أن أفعل يك أخلص؟" ال يزال  

 ااًل حيويًّا يراود أيَّ شخص ُمعرَّض للوقوع حتت غضب اهلل. سؤ

وإجابة هذا السؤال أكرث حيوية من السؤال نفسه، ألنها تمسُّ لُبَّ حقِّ اإلجنيل نفسه. فيف انلهاية، أكَّدت الكنيسة  
حيكم اهلل ىلع    الاكثويلكية الرومانية يف جممع ترنت، وال تزال تؤكد إىل يومنا هذا، أن األساس اذلي بناء عليه

أحدهم بأنه بار أو رشير هو "الربِّ املتأصل" يف اإلنسان. وإذا لم جيد اهلل هذا الربُّ يف صميم طبيعة الشخص، سيذهب  
إىل اجلحيم يف أسوأ األحوال، ويف أفضل األحوال )إذا تبقَّت أيُّ شوائب يف حياته(، سيذهب إىل املطهر لفرتة معينة،  

الس إىل ماليني  تمتد  والربوتستانتية عن  قد  الكتابية  انلظر  تقول وجهة  تعارض صارخ مع هذا،  نوات. لكن يف 
اتلربير إن األساس الوحيد تلربيرنا هو برُّ املسيح، اذلي حُيتَسب للمؤمن، حبيث يف اللحظة اليت يؤمن فيها أحدهم  

ر املسيح هل. فإن القضية األساسية باملسيح إيمانًا حقيقيًّا، يصري هل لكُّ ما يلزمه للخالص، وذلك بفضل احتساب ب
، من خارجنا،  extra nosيه: هل أساس تربيري هو بري الشخيص؟ أم إن أساسه، كما قال لوثر، هو "برٌّ دخيل"، أي بر  

أو بر شخص آخر، هو املسيح؟ منذ القرن السادس عرش وحىت يومنا هذا، علَّمت روما طوال الوقت بأن اتلربير  
املسيح وبانلعمة. لكن االختالف يكمن يف إنكار روما لكون اتلربير مبنيًّا ىلع املسيح وحده،  مبينٌّ ىلع اإليمان ب
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ولكوننا نناهل باإليمان وحده، وبانلعمة وحدها. وإن الفرق بني هذين الرأيني هو الفرق بني اخلالص وعكسه. وما  
 من مشلكة تواجه أيَّ شخص مغرتب عن اهلل ابلار أكرب من هذه. 

ة اليت أدانت فيها الكنيسة الاكثويلكية الرومانية العقيدة الكتابية للتربير باإليمان وحده، أنكرت بهذا  فيف اللحظ
اإلجنيل أيًضا، ولم َتُعد كنيسة رشعية، بغض انلظر عن لكِّ العقائد األخرى للمسيحية القويمة اليت تؤيِّدها. ووصفنا  

ًة لعقيدة اخلالص الكتابية، هو وصف مميت وفادح. فإننا نعيش إياها بأنها كنيسة حقيقية، بينما يه ال تزال رافض
يف زمن فيه صار الزناع الالهويت يُعترََب خطأ سياسيًّا، لكنَّ إعالن السالم حيث ال سالم هو بمثابة خيانٍة للُبِّ 

 اإلجنيل وجوهره. 

 

س هيئة "خدمات يلجونري"، وكبري الرًعة يف شؤون ال  سربولر. يس.  أ د.   وعظ واتلعليم بكنيسة سان أندرو، هو مؤسِّ
توك.   تابل  ملجلة  اتلنفيذي  ر  واملحرِّ هوت،  لالَّ اإلصالح  للكية  رئيس  أول  وهو  فلوريدا.  والية  سانفورد،  بمدينة 
دوا أذهانكم" ال يزال ُيبَث يوميًّا عرب مئات القنوات اإلذاعية يف لك أحناء العالم،  وبرناجمه اإلذايع بعنوان "جدِّ

اع إيله أيًضا عرب اإلنرتنت. وقد ألَّف ما يزيد ىلع مئة كتاب، منهم "قداسة اهلل"، و"خمتاٌر من اهلل"،  ويمكن االستم
و"لكُّنا الهوتيون". وقد اشتهر يف لكِّ أحناء العالم بدفاعه الفصيح عن عصمة الكتاب املقدس، وعن حاجة شعب  

 اهلل إىل اثلبات يف لكمته عن قناعة.

 

 .يلجونري تم نرش هذه املقالة يف األصل يف موقع
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