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I. مقدمة 

وبينام نستعرض الكتب املقدسة سعياً للحصول 
عىل إجابة ملا يدرسونه فيام يتعلق بخالص 

اإلنسان ، فسأعتمد عىل مبادئ التأويل األساسية 
للتفسري. ماذا أقصد بذلك؟ ما هي املبادئ 

التأبينية؟ اسمحوا يل أن أوجه بعض أوجه الشبه. 
يف حني أن الطيارين واألطباء واملحامني يتبعون 

ضوابط إجرائية صارمة لتنفيذ تخصصات مهنتهم 
بشكل صحيح ، لذلك يجب أن يكون مرتجم 
املستند. يف حني أن التخصصات السابقة هي 

علم الطريان ، والطب ، والقانون عىل حد سواء 
، وهذا األخري هو من القواعد التفسريية ، أو 

.hermeneutics واحدة من القواعد األساسية 
األكرث أساسية للتأويل يف دراسة الكتاب املقدس 

 scriptogia scriptura. هي املبدأ املعروف باسم
لئال أفقدك برسعة ، هذا يعني أنه يجب عىل 

املرء أن يفرتض أن الوثيقة ال تتناقض مع نفسه 
ما مل تثبت نفسها بطريقة أخرى. يجب أن 

يفرتض املرتجم أن الرباءة بريئة حتى تثبت إدانتها 
بالرتابط. إن كلمة الله ال تتناقض مع نفسها 

هي الفرضية املسبقة. الكتاب املقدس يف وئام 
تام دون تناقض أو رصاع. وهناك طريقة أخرى 

للذكر الكتاب املقدس analogia هو أن الكتاب 
املقدس يفرس الكتاب املقدس. ومزيد من الفهم 
، يجب عىل املقاطع األكرث تحديًدا و / أو أسهل 
لفهم مقاطع من التجمعات العريضة أن تفرس 

وتفرس مقاطع املؤجر املحددة أو املفهومة. ومرة 
أخرى ، فإن فائدة الشك تظل دامئاً يف جانب 
سالمة املستند وتناغمه غري املؤكد غري ذلك. 

هذه املبادئ تحتاج إىل توجيه تحليلنا يف السعي 
إىل اإلجابة عىل السؤال املطروح: هل الخالص 
باإلميان وحده يف املسيح وحده؟ هل يستطيع 
مرتجم الكتاب املقدس أن ينسق كل فقرة يف 

بائبل تتعلق بهذا املوضوع؟ أعتقد أنك سرتى أن 
اإلجابة عىل هذا السؤال هي نعم! إن الفقرات 

القليلة التي تشري إىل أن الخالص باإلميان باإلضافة 
إىل أعامله يف الواقع تتناغم مع الكميات الهائلة 

من املقاطع التي تنص عىل أن الخالص هو 

باإلميان وحده يف املسيح وحده. بعد كل هذا ، 
دعونا نفحص مقاطعنا األساسية لهذا األسبوع ، 

رسالة بولس إىل أهل أفسس 2: 8 ـ :٩  

II. املوضوع

الجل النعمة انت محفوظ باالميان؛ وأن ليس من 
أنفسكم ، إنها عطية الله ؛ ليس نتيجة أعامل ، 

حتى ال يتباهى أحد۔

دون الخوض يف التفاصيل املعقدة للهيكل اللغوي 
اليوناين لهذا املقطع وفقدانك قبل التوصل إىل 

استنتاجات ، يرجى السامح يل بإعادة صياغة ذلك 
يف بداية هذه الدراسة. ما يتواصل به الرسول 
بولس مع املؤمنني يف الكنيسة يف أفسس هو: 
الجل النعمة انت محفوظ باالميان)َوِمْن ذلَِك 

اإِلميَاُن لَيَْس ِمَنُكْم فَُهَو ُهَو ُهَو اللِه(؛

ليس نتيجة أعامل ، ال ميكن ألحد أن يتباهى 
بها۔ ما يقوله بولس ألهل أفسس حول صيغة 
الخالص التي كشفت عنها الكتاب املقدس هو 
نرث بنية التباين الكالسيكية. الخالص ال يعتمد 

عىل جهود اإلنسان بل عىل كرم الله. كام يجب 
علينا أن نفحص يف شكل املسح عىل مدى ما ييل 

 scriptura analogia ، وهذا هو الجواب املفرد ،
الذي يرتدد صداه يف جميع صفحات الكتاب 

املقدس! مرة أخرى ، ميكن للمرء أن يوفق بني 
العديد من الفقرات يف الكتاب املقدس التي قد 
يظن املرء أنها يف تناقض ظاهر مع هذا الصوت 
املفرد الساحر لكلمة الله بالنسبة لهذا املوضوع 

بالذات. هذا ما سنفعله تحت النقطة الرابعة من 
مخططي بعنوان "املشتبه به"۔

III. املسح

إن أساس الخالص هو قضية فقهية رئيسية 
تتطلب الوضوح األسايس: تهدف هذه الدراسة إىل 
مساعدتك عىل التأكد مام تؤمن به خالصك ، وما 

إذا كانت تربيع مع كلمة الله أم ال. ما ييل هو 

هل الخالص باإلميان وحده يف املسيح وحده؟
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"أعتقد أن الله. . . جديد إرسال ابنه لتصبح 
مع، وميوت يف غرفة وبدال من الخطاة، 
وبالتايل لوضع األساس ل-عرض العفو 

والخالص لللبرشية، وذلك لقد يتم حفظ من 
هم عىل استعداد لقبول-اإلنجيل العرض "

– روجر شريمان، صاحب التوقيع من بني إعالن 

االستقالل. املوقع من بني الدستور؛ “سيد باين-

الدستور”. القايض. الصانع ل-وثيقة الحقوق. 

السيناتور األمرييك.

روجر شريمان 



مسح الكتاب املقدس من املمرات ذات الصلة ، 
والسامح لخالصة الكتاب املقدس مامثل للتحدث 

عن نفسها۔

سوف أكون عىل عاتقك يف كثري من األحيان مع 
كمية من الرهانات التي تقول يف جوهرها اليشء 

نفسه. أنا أعرف من أي طريقة أخرى لجعل 
بلدي نقطة مع االصدار األقل۔

الحظ تعليقايت عىل طول الطريقة التي تهدف إىل 
مساعدتك عىل فهم أفضل ملا يقوله املقطع۔

أ. منشأ 15: 6 ثم آمن ]إبراهيم[ بالرب. واعرتف 
له بالرب  هنا يف OT هي صيغة الخالص. ال يوجد 

ذكر لألعامل الصالحة. عىل الرغم من ذلك ، 
وبعد سنوات ، كان إبراهيم عىل استعداد لتقديم 

إسحق ، حيث أظهر صدق إميانه من خالل 
طاعته لله )من خالل أعامله(. مهم ألطروحتنا 

من هو الخالص باإلميان وحده يف املسيح وحده؟ 
تجدر اإلشارة إىل أن أعامل إبراهيم الجيدة مل 

تكن جزًءا من ترصيح الله بأن إبراهيم كان باًرا 
بشكل إعالين يف مكانته أمامه. من املهم للغاية 
، فقد تم اعتبار إبراهيم باًرا مستنًدا إىل اإلميان 

)راجع يعقوب 2: 20- 23 ؛ عربانيني 11: 17-1٩ ؛ 
رومية 4: 3(۔

ب. هاباكوك 2: 4"َفإَِذا ُهَو الُْمْفَتِخُر ، الَ تَكُوُن 
نَْفُسُه ُمِحيطًَة ِبِه. لكن الصديقني سيعيشون 

بإميانه ". إن أحد أهم محاور هذا الكتاب هو 
أن الثقة تكمن يف نفسها ، أو جهدها أو أعاملها 

الذاتية ، بينام يعيش املتواضع باإلميان ، ويثق 
يف الله. يتناقض هذا التباين البسيط يف الكتاب 

املقدس بشكل متكرر عرب الكتاب املقدس 
بأكمله.

سی۔ متی 1:21"سوف تحمل ابنا. وتدعو اسمه 
يسوع ألنه ينقذ شعبه من خطاياهم". إن 

اسم يسوع )يشوع( بالعربية يعني يف الواقع 
"املخلص". املسيح )املسيح( بالوسائل اإلغريقية 

، "ممسوح". يف جوهره ، اسم يسوع املعطى لله 
)راجع لوقا 1: 30- 31( يشمل إلهه املهمة املعينة 

- إلنقاذ الناس من خطاياهم. يف األساس ، هنا ، 
يكون الخالص من خالل الشخص وليس النظام. 
يشري اسم يسوع نفسه إىل أن الخالص يتحقق 

من خالل عمل الله مقابل جهود اإلنسان.

ڈی۔ متی 18: 3-4"حقا اقول لكم ، ما مل يتم 
تحويلها وتصبح مثل األطفال ، فلن تدخل 

ملكوت الساموات. من ينئ بنفسه مثل هذا 
الطفل ، فهو أعظم يف ملكوت الساموات «. هذا 
هو توصيف جميل للخالص. ملاذا ا؟ كيف يرتبط 

ذلك بالسؤال يف عنوان دراسة هذا األسبوع؟ 
ال ميلك األطفال أي موارد ، أو إنجازات ، أو 

استحقاقات ذاتية لتقديم الله ، بل هو التواضع 
الذي ال حول له وال قوة ، والثقة التي يثني بها 

يسوع ، ويربر الخالص.

إي. مارك 1: 14-15. . . جاء يسوع إىل الجليل ، 
وهو يبرش بإنجيل الله ، قائالً: "لقد تحّقق الزمن 

، وملكوت الله يف متناول اليد. التوبة ونؤمن 
باألنجيل ". العنرصان اللذان يدرجهام يسوع 
هنا رضوريان للخالص هام التوبة ويعتقدان 

اإلنجيل. من املهم أن نالحظ من املقاطع األخرى 
هذا: كالهام التوبة واإلميان يف أنفسهم هدايا 

من الله! أعامل 11:18 تثبت هذا: عندما سمعوا 
ذلك ، صمتوا ومتجدوا الله قائلني: "حسًنا ، منح 

الله لألمم الوثنية التي تؤدي إىل الحياة". الله 
إذن هو الذي يولد التوبة يف قلب الفرد. الحظ 
باإلضافة إىل ذلك 2 تيموثاوس 2:25 مع هذه 
الفكرة يف الذهن: مع اللطف بتصحيح أولئك 

الذين هم يف املعارضة ، إذا رمبا قد مينحهم الله 
التوبة مام يؤدي إىل معرفة الحقيقة. ال يذكر 

يسوع يف أي مكان األعامل البرشية عىل أنها جزء 
من معادلة الخالص - حتى إن فعل التوبة يولد 

من فوق يف قلب الفرد.

ف ۔لوقا 6:20 وحول نظرته نحو تالميذه ، بدأ 
يقول ، "طوىب لك يا فقراء ، ألنك ملكوت الله". 
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رسالة بولس إىل أهل أفسس 2: 8ـ 9

عن طريق النعمة تم حفظها
من خالل االميان وهذا ليس من

أنفسكم ، إنها هبة الله.
ليس نتيجة أعامل ،
حتى ال يتباهى أحد.

الخالص ال يعتمد عىل جهود الرجل ولكن

بدال من ذلك ، عىل رحمة الله.



إن اهتامم يسوع بالفقراء ماديًا هو أحد مواضيع 
لوك املفضلة ، ولكن هنا يتحدث يسوع عن 

أكرث بكثري من الفقر الجسدي. إنه يتحدث عن 
الفقر الروحي )راجع متى 5: 3(. واحد اإلفالس 

الشخصية - القبول بأن واحد هو

يقول يسوع أنه ليس بوسعه أن ينقذ نفسه 
من خالل أعامله الصالحة ، فهو سلف رضوري 

للخالص. عىل عكس ذلك ، فإن األعامل الجديرة 
بالثناء اإلنساين تنذر مبفهوم الفخر وليس بالفقر 

الشخيص. الفقراء يف الروح هم الذين أنقذوا ، 
وليسوا فخورين بالروح. ضع يف اعتبارك ممرنا 
املنزيل يف هذه املرحلة: أفسس 2: 8-٩ يختتم 

ليس نتيجة أعامل ، ال ينبغي ألحد أن يتباهى 
بها.

جی۔لوقا 23: 42-43 وكان يقول: "يسوع ، 
تذكرين عندما أتيت إىل مملكتك". وقال له: 
"الحق الحق أقول لكم: اليوم تكون معي يف 

الفردوس". أدرك اللص عىل الصليب إىل جانب 
يسوع أنه ليس لديه أي إمكانية للحياة األبدية 
إال من خالل نعمة الله وتدخله اإللهي املبارش. 
مل يكن لدى اللص عىل الصليب أي وقت ألداء 
أعامل إنسانية. يف الواقع ، من املستحيل أداء 

األعامل البرشية من قبله ، وبالتايل الكشف 
عن عقل يسوع يف هذه املسألة - وهو أمر غري 

مطلوب يف منحه الخالص.

هـ . یوحنا 3:16"النه هكذا أحب الله العامل 
حتى بذل ابنه الوحيد ليك ال يهلك كل من 

يؤمن به بل تكون له الحياة االبدية." يف هذا 
املقطع املألوف ، فإن الكلمة املنطوقة للحصول 
عىل الحياة األبدية هي اإلميان ، وليس األعامل 

الشخصية.

أوال أعامل 2:38 قال لهم بطرس:" توبوا واعتمد 
كل واحد باسم يسوع املسيح لغفران خطاياك. 

. ". هنا هي أول خطبة وعظت بعد صعود 
املسيح. األهم يف الحصول عىل هذا املقطع هو: 

مرة أخرى ، التوبة هي عنرص أسايس بالنسبة 
للخالص. إنه يعني "أن نغري وجهنا ، أو 180 

درجة." ومرة أخرى ، يف كل من أعامل 11:18 و 
2 تيموثاوسوس 2: 25 ، التوبة نفسها هي هبة 

من الله:

فكر يف اإلميان الالزم لإلنقاذ والتأهيل الرضوري 
لإلنقاذ كجانبني من نفس العملة: كالهام هدايا 

من الله.

بعد أن يتحقق الخالص الشخيص باإلميان وحده ، 
ينتج عن ذلك تعريف عام مع املسيح من خالل 

مياه املعمودية. مرة أخرى أيضا ، الحظ إغفال أي 
رشط من األعامل الشخصية. فهم أفضل عىل حد 
سواء سواء من الناحية اللغوية والنحوية ، وهذا 

يعني أنه يعني بسبب مغفرة خطاياك تحتاج إىل 
تعميد.

جے. رومان 1: 16-17 ألين ال أخجل من اإلنجيل 
، ألنه قوة الله للخالص لكل من يؤمن ، لليهود 
أوالً ولليونانية أيضاً. النه فيه بر الله ينكشف 

من االميان اىل االميان. كام هو مكتوب ، "ولكن 
الرجل الصالح يجب أن يعيش باإلميان". كلمة 
الخالص )soteria( تعني "النجاة أو الحفظ أو 
اإلنقاذ من الخطر والتخوف". عند إعادة قراءة 

املقطع ، الحظ من هو الذي يبادر ويتحمل 
املسئولية عن هذا اإلجراء: إنها قوة الله )وليس 
الرجل( للخالص. وعالوة عىل ذلك ، فإن الرشط 

األسايس الوحيد للمستلم للحصول عليها هو 
االعتقاد - وال توجد يف أي مكان أعامل شخصية 

جديرة باالعتبار يف هذا البيان الترصيحي املتعلق 
بخالص الشخص. باختصار ، يتم الكشف عن 

بر الله ، أو تعطى لألفراد ، عىل أساس اإلميان. 
وأخريًا ، الحظ أن هذا املمر يغلق من خالل دمج 
حبقوق 2: 4 ، وهو املقطع الذي فحصناه سابًقا: 
عرًضا رصيًحا أن بولس أيًضا يجعل وجهة نظره 

.scriptogia scriptura عن طريق استخدام

ك. رومان 3:20 النه باعامل الناموس ال يربر 
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هل الخالص باإلميان وحده يف املسيح وحده؟

"الكتاب املقدس ... كتاب يستحق أكرث 
من جميع الكتب األخرى التي طبعت عىل 

اإلطالق".

– باتريك هرني ، الثوري العام ؛ املرشع. "صوت 

الحرية" املصادقة عىل دستور الواليات املتحدة ؛ 

حاكم والية فرجينيا.

باتريك هرني 
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جسده يف عينيه النه من خالل الناموس يأيت علم 
الخطية. يف كتاب الرومان ، يقدم بولس خطة 
الله للخالص. يف هذا الجزء الخاص من العرض 

التقدميي فإنه يجادل بأن قانون OT ال يُقصد به 
أبداً إنقاذ شخص ما - كام لو كان باإلبقاء عليه ، 
أو من خالل تأدية أعامل إنسانية ، ميكن أن يجد 
املرء جديراً يف نظر الله. باملقابل ، وضمن املقطع 
الذي ييل ذلك ، يقوم بتضمني قانون OT لجعل 

النقطة املقابلة متاًما.

إل جاالتيانز 3:24 لذلك أصبح القانون معلمنا 
ليقودنا إىل املسيح ، ليك نكون مربرين باإلميان. 

االولياء يف زمن املسيح كانوا من الضباط 
الصارمني ، يف كثري من األحيان العبيد ، الذين تم 

تكليفهم مبسؤولية تربية أطفال سيدتهم. كان 
األطفال يتوقون إىل الحرية من معلميهم. عىل 
غرار الطريقة التي يستخدم بها املعلم النظام ، 
يستخدم الله القانون إلظهار خطايانا ومرافقتنا 

إىل املسيح.

نية القانون يف كل من OT و NT مل ينقذ أبدا؛ 
يتسبب الحد األدىن من الوضوح يف إخفاقنا يف أن 
نكون قادرين عىل االرتقاء بها ، ومن ثمَّ ، نحتاج 

إىل مساعد 

مع اإلدراك الشخيص بأنني عاجز عن إبقائه 
)انظر متى 5( يشريين القانون إىل املسيح 

للخالص. من الواضح إذن أن التربير هو باإلميان ، 
وليس مبوجب القانون أو األعامل الشخصية.

م. رومان 3:24. . . يجري تربيرها كهدية بنعمته 
من خالل الخالص الذي هو يف املسيح يسوع. 

الكلمة املربرة بالوسائل اليونانية ، "إعالن 
الصالحني". ينص املقطع بوضوح عىل أن مثل 
هذا اإلعالن هو هدية وهدية. . . يف املسيح 

يسوع. عالوة عىل ذلك ، فإن الكلمة اليونانية 
لفداء تستمد معناها من سوق العبيد. كان ذلك 

يعني "أن تدفع الفدية الالزمة من أجل ضامن 
حرية العبد". هذه هي الصورة القوية التي تعلم 

عقيدة الخالص الكتابية! إن وضع الكلمتني معاً 
يشري بوضوح إىل أن الخالص هو هدية من وإىل 
نعمة الله لك! األعامل البرشية ليست واضحة 

يف أي مكان يف هذا املقطع البرصي العميق حول 
هذا املوضوع.

ن. رومان 5: 1 َفإَِذا بََرَغْتَنا ِباإِلميَاِن َفُهَو نَْحُن نَْحُن 
الِم ِبَربَِّن يَُسوَع الَْمِس الكلمة اليونانية ل  ِبالسَّ

بعد أن كان مربرا

هو يف حالة ممتازة ، وهو ما يعني شيئا حدث 
فياملايض وله تأثري مستمر يف الحارض واملستقبل. 
تبعا لذلك ، فإن تربير املؤمن الحقيقي باإلميان 
يؤكد له السالم املستمر مع الله - أي أن الفرد 

مل يعد يف حالة حرب أو عداوة مع الله. الكتاب 
املقدس ال يذكر الله تعتزم نوعا من عدم األمان 

املستمر فيام يتعلق باملقصد األبدي للمؤمن. 
عند وضع إميان املرء باملسيح ، أي تلك النقطة 

يف الوقت الذي يستقبل فيه املرء املسيح ويكون 
له ما يربره ، من هناك إىل األمام ، يوجد ضامن 
مستمر للخالص يف هذا املقطع )وغريه الكثري!(. 
يف املقابل ، إذا كان اقتصاد الخالص يعتمد عىل 

جميع األعامل البرشية ، ويف مرحلة ما كانت 
تلك األعامل البرشية أقل من كافية - حسنا ، 

من السهل جدا معرفة ملاذا ال ميكن ضامن أمن 
املؤمن األبدي يف ذهنه. . هذا ليس هو الحال يف 

االقتصاد الذي يعتمد كليًا عىل نعمة الله.

او. 1 كورنتس 1:21. . . . كان الله سعيًدا من 
خالل حامقة الرسالة التي عززت إلنقاذ أولئك 

الذين يؤمنون.

بدون إنفاق مساحة لرشح سياق هذا املقطع 
بشكل كامل ، فإن رسالة اإلنجيل بسيطة جداً 

لدرجة أن أولئك الذين هم "حكيمون من العامل" 
يجعلونهم غبيني. إن البعض يفخرون بقبول 

بساطة اإلنجيل يؤكد عىل حقيقة الله الحقيقية 
والبسيطة من الخالص - أن يكون باإلميان وحده: 
الله مرسور. . . إلنقاذ أولئك الذين يؤمنون. حتى 

[ 5 ]

تشارلز كارول

"عىل رحمة الفادي أعتمد عىل الخالص وعىل 
أسسه ، وليس عىل األعامل التي قمت بها من 

أجل طاعته".

– تشارلز كارول ، موقّع إعالن االستقالل ، مندوب 

يف االتفاقية الدستورية ؛ واضع وثيقة الحقوق ؛ 

السيناتور األمرييك.



أسوأ الخطاة يف اقتصاد الله ، قرب نهاية حياتهم ، 
ما زالوا محفوظني )كام يتضح من قبل اللص عىل 

الصليب( ألنه كله عن الله يفعل ذلك ، وليس 
اإلنسان!

پی. 1 كورنتس 2 2: 2 الين مصمم عىل ان ال 
اعلم فيكم اال يسوع املسيح واياه مصلوبا. بول 
يحمل بصدق روحه يف هذا املقطع ، واعتامده 

عىل الله للتواصل بشكل دقيق إنجيله غري 
املنسوخ من خالله. الحظ من وجهة نظر بولس 

أنه ال توجد صيغة كبرية لتحقيق الخالص مصمم 
عىل معرفة أي يشء آخر- يف تعاليمه وتعليمه 

ليس هناك يشء آخر ليقوله ولكن هذا! ال توجد 
قامئة طويلة من األشياء التي يجب عىل املرء 
القيام بها أو التحقق منها حتى يتم حفظها! 

الخالص هو كل ما فعله املسيح نيابة عنا. انها 
بسيطة!

ك ۔2كورنتس 5:1٩ أي أن الله كان يف املسيح 
مصلًحا العامل لنفسه ، ال يحسب غرائزهم 

ضدهم ، وقد التزم بنا بكلمة املصالحة. املصالحة 
هي الكلمة اليونانية كاتاالسو. وهو يدل عىل 

الفكرة التي نستخدمها عند تحقيق التوازن بني 
دفرت الشيكات لدينا: "التغيري ، أو العودة إىل 

الخط". يف هذه الفقرة ، هو الله. . . يف املسيح 
الذي كان )وهو!( يقوم بهذا العمل من التوفيق. 

تشري التعديات )paraptoma( إىل "االنحراف 
عن االستقامة والحقيقة ، بعد أن سارت يف 

االتجاه الخاطئ". وبعبارة أخرى ، فإن املسيح 
وحده هو الذي أعادنا إىل الوراء يف خط مستقيم 

من اتجاهنا الخاطئ! الحظ مرة أخرى وصفة 
الخالص: إن الله هو الذي يأيت بنا يف الصف وأن 
الله هو الذي يغفر كل غرائزنا! مل يتحقق ذلك 

من خالل أفعالنا الجدارة!

ر 2 كورنتس 11: 3-4 لكني خائف ، لئال يخدع 
الثعبان حواء مبكرته ، ستضلل عقلك من بساطة 
ونقاء اإلخالص للمسيح. النه اذا جاء واحد وهو 

يعظ يسوع آخر مل نكرز به. . . أو بشارة مختلفة 

مل تقبلها ، أنت تتحمل هذا بشكل جميل. 
كانت واحدة من أكرب بواعث قلق بولس عن 

كنيسة كورنثوس هي الوصول املتأخر )بعد أن 
أقام الكنيسة وذهب( من معلمني زائفني كانوا 

يكرزون بعقيدة الخالص الزائفة. بل إنه يشري إىل 
أنه يشعر بالقلق من أن الجامعة لن متيز التآكل 
السوتريياين! أي. أنهم قد يتحملون روحهم مثل 

هذه البدعة! هذا املقطع يكشف عن أسبقية 
وجدارة الحصول عىل اإلنجيل الصحيح! وبقلق 

مامثل فيام يتعلق باملعلمني الزائفني عن اإلنجيل 
، قال بولس للمؤمنني غالطية يف غالطية 1: 6-٩: 
أنا مندهش من أن كنت برسعة هرب منه الذي 

دعا لك بنعمة املسيح من أجل إنجيل مختلف 
؛ وهو يف الحقيقة ليس آخر ؛ فقط هناك بعض 

الذين يزعیوحناك ويريدون تشويه إنجيل 
املسيح. لكن عىل الرغم من أننا نحن أو مالك 

من السامء ، يجب أن نكرز لك بإنجيل مخالف 
ملا برشنا به ، فهو أن يلعن! كام قلنا من قبل ، 
لذلك نقول مرة أخرى اآلن ، إذا كان أي رجل 

يكرز لك بإنجيل يخالف ما تلقيته ، هو أن 
يلعن! أنا مندهش من أن كنت برسعة هرب منه 

الذي دعاتخدم هذه املقاطع لتشديد ما يشكل 
اإلنجيل - أي أن الخالص باإلميان وحده يف املسيح 
وحده - هو أمر مهم للغاية! يجب علينا أن نفهم 

بشكل صحيح عقيدة الخالص ليك ننال الخالص!

ایس ۔غالطون 2: 16 مع ذلك يعلمون أن 
اإلنسان ال يربره عمل الرشيعة بل باإلميان 

باملسيح يسوع ، حتى أننا آمننا باملسيح يسوع 
، ليك نكون مربرين باإلميان باملسيح وليس 

بأعامل الناموس ؛ الن اعامل الرشيعة ال يربرها. 
ومثلام هو الحال بالنسبة ملقاطع غالطية أخرى 

تم رسدها سابًقا ، فإن هذا املقطع يصبح واضًحا 
بذاته يف ضوء ما درسناه بالفعل. وهو يؤكد 

بوضوح عىل زيف علم الغشاء القائم عىل العمل.

تی۔ غالطية 3: 11 ، 13 اآلن ال أحد مربر 
بالناموس قبل الله. ل ، "الرجل الصالح يجب 
أن يعيش باإلميان". . . املسيح فدانا من لعنة 
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هل الخالص باإلميان وحده يف املسيح وحده؟

"أنا. . . تعتمد[ "أبون مزايا يسوع املسيح من 
أجل العفو عن خطاياي."

– صمويل آدمز، صاحب التوقيع من بني إعالن 

االستقالل. "أب الثورة األمريكية". مصدقة 

من بني دستور الواليات املتحدة. حاكم والية 

ماساشوستس.

صمويل آدمز



الناموس. الفرد هو إما الثقة يف أعامل الرب أو 
أنهم يثقون يف بر املسيح إلنقاذ نفسه. ما يرصح 

به هذا املقطع هو أنك ال تثق يف املسيح عىل 
اإلطالق إذا كنت تثق يف نفسك يف أي جزء. إذا 

كان هذا هو الحال ، فإن موت املسيح عىل 
الصليب مل يكن كافياً. غالطية 2:21 يضعها عىل 

هذا النحو: "أنا ال أبطل نعمة الله ، ألنه إذا جاء 
الرب من خالل القانون ، ثم مات املسيح دون 

داع".

مربر وفقا للقانون املربر باالميان هي العمالت 
املبتكرة بشكل خاص. ال يوجد خلط يف عيون 

الله.

يو. فيليبس 3: ٩ وميكن أن يوجد يف داخله 
، وليس لربه مشتق من الناموس ، ولكن من 

خالل اإلميان باملسيح ، الرب الذي يأيت من الله 
عىل أساس اإلميان. هذه عبارة عن مقطع موجز 

رائع لكل ما كنا نتعلمه. ميكن للمرء الحصول 
عىل اعتزاز كبري من خالل أداء األعامل الصالحة 

، والنشاط الديني ، والطقوس واالحتفاالت - 
تكديس الرب املكتسبة ذاتيا. يتناقض بولس هنا 

مع القبول الذايت املستقل لرب املسيح الصالح. يف 
حني قد يكون الشخص السابق موجودا فيه أو 
لديه خالص ، فإن الشخص اآلخر الذي تضمنه 

التباين ال.

ی۔كولويس1: 13-14 النه انقذنا من دائرة 
الظالم ونقلنا اىل ملك ابنه املحبوب الذي به 

 )rhuomai( فداء غفران الخطايا. كلمة تسليم
باليونانية تعني "للتعبري عن النفس من العبودية. 

يف الخالص ، يخرجنا الله من العبودية لنفسه. 
يسلم ، ينقذ ، وينقل. . . ليس نحن.

دبيل۔ تسالونييك 1 1:10 هذا هو يسوع الذي 
ينقذ لنا من الغضب القادم. يسوع أنقذنا من 

الغضب األبدي املجيء ، أي الجحيم. مثل جميع 
املقاطع األخرى التي فحصناها ، ال يوجد ذكر 

لتوصيل الذات.

س. تسالونييك 2: 13-14 لقد اختارك الله من 
البداية للخالص. هذه النظرة إىل الخالص مشابهة 

ألفسس 1: 4 حيث تقول ، متاما كام اختارنا فيه 
قبل تأسيس العامل. هذا يتنبأ الذي يلعب دور ما 
يف الخالص. إذا كان الله قد خضع مسبقا للخالص 

)وهذه املقاطع تنص عىل أنه بدون رشوط ال 
لبس فيها( فال ميكن للمرء أن يستنتج أن الخالص 

هو يشء قّرر تحقيقه عىل أساس شخيص ، أي 
قائم عىل األعامل الذاتية. أن نستنتج أن املرء 

قد أكسب السامء من خالل الجهد الذايت هو أن 
ينفي ويؤثر عىل إعالن الجليل من هذه املقاطع.

وی. 1 تيموثاوس 1:15 إنه بيان جدير بالثقة 
يستحق القبول الكامل ، أن املسيح يسوع جاء 

إىل العامل ليخلص الخطاة. من الواضح ، أن 
الكنيسة املبكرة قد خفضت الحقائق العقائدية 
الهامة إىل ترصيحات بسيطة. يؤكد بولس هذا 

التلخيص التقليدي للكنيسة كقول دقيق يلخص 
لحم اإلنجيل. ولعل األهم من ذلك أن نالحظ يف 
هذا املقطع هو السلطة البارزة للكتاب املقدس 

عىل تقاليد الكنيسة )راجع إيتيموثاوس 3: 1 ؛ 4: 
٩ ؛ 2 تيموثاوس 2:11 ؛ تيطس 3: 8(. وفقا لذلك: 

عندما يتعارض الرصاع بني الكتاب والتقليد - 
سواء كان ذلك يف الشخصية.

 أو العائلة أو الكتابية أو السوسيولوجية أو غري 
ذلك - يجب أن تكون الكتابة هي السلطة النهائية 

واملحكم.

حقيقة أن املسيح. . . ينقذ الخطاة يجب أن ينفي 
ويحل محل أي تقاليد أخرى عىل عكس ذلك.

زی . 2 تيموثاوس 1: 8-٩ لكن أنضم إيّل يف 
املعاناة من أجل اإلنجيل بحسب قوة الله ، الذي 

أنقذنا ، واتصل بنا مبناداة مقدسة ، ليس وفقاً 
ألعاملنا ، بل حسب غرضه ونعمته التي ُمنحت 
لنا يف املسيح يسوع من كل األبدية. مرة أخرى 

، خالص الله ال عالقة له بالجدارة الشخصية 
الحالية.
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جون آدامز

"لقد تم وضع دستورنا فقط لألشخاص 
األخالقية والدينية. انها غري كافية كليا لحكومة 

اي دولة اخرى ".

– جون آدامز ، موقّع إعالن االستقالل ، رشعة 

الحقوق: الرئيس الثاين للواليات املتحدة.



ے. تيطس 2: 13-14أبحث عن األمل املبارك 
وظهور مجد إلهنا ومخلصنا العظيم ، يسوع 

املسيح. الذي أعطى نفسه لنا ، لتخليصنا من 
كل فعل غري قانوين وتطهر لنفسه شعبا لحيازته 
الخاصة ، متحمسني للخير األفعال. هو املسيح 
الذي أعطى ، الذي يخلص ، الذي يطهر ، الذي 
ميتلك ، والذي يجعلنا متحمسون لعمل الخري. 

ملاذا نفعل الخري؟ ال ميكن انقاذه ، ولكن بسبب 
الخالص العظيم! ومن الواضح أن األعامل 

الصالحة الناتجة املذكورة يف النهاية هي نتيجة 
ثانوية ، وليست وسيلة الخالص. العربانيني2: 3 

يدعو هذا الخالص الكبري جدا!

بیبی۔ فيليمون فليمون هو فصل واحد فقط ، 
ويوضح الكتاب بأكمله الغفران. كان أنسيمس 

عبداً مملوكًا لفليمون )اإلصدار 16(. يف أن 
أنسيمس أخطأ سيده )آية 15( ، كتب بولس 

فليمون يطلب منه أن يتقاىض أي يشء من أن 
أنسيمس قد يكون قد فعله معه يف حساب 

بولس )اآلية 18(. بهذا يذكر بولس إىل فليمون أن 
فليمون نفسه قد جاء إىل املسيح من خالل بولس 

- وبالتايل فإن بول يدين بحياته ذاتها )آية 1٩(! 
هنا يكمن مجسم رائع يوضح جوهر دراستنا: 

اختار بولس أن يستخدم نفسه كدفعة لتجاوزات 
أنسيمس. بول نفسه يوفق بني حساب أنسيمس 

مع فليمون. النقطة التي تكمن يف ذلك: أنسيمس 
ال عالقة لها به! كان بولس يأمل فقط أنه ، بعد 

أن دفع مثن خطايا أنسيمس ، يف حريته املكتشفة 
حديثًا ، بقي يف منصبه وزار اإلنجيل معه )آية 

13(. وتحفز أعامل الخري التي أنتجتها أنسيمس 
من قلب االمتنان والشكر. يلخص كاتب الرتتيلة 
رسالة الرسول بهذه الطريقة ، "دفع يسوع كل 

يشء ، كل يشء له مدين له".

سیسی العربانيني 11: 6 وبدون اإلميان ، من 
املستحيل إرضاءه ، ألنه يجب عىل من يأيت 

إىل الله أن يؤمن أنه هو ، وأنه هو مجند ملن 
يطلبونه. هذا الفصل يف سفر العربانيني هو "قاعة 

إميان الشهرة" التي تحتوي عىل جميع الرجال 

والنساء الذين يرضون الله. ماذا؟ لقد رضيوا به 
عن طريق اإلميان املتواضع ، وليس الرب الذايت 

املتكرب وكام يوضح العديد من األشخاص يف هذا 
الفصل ، فإن أساس عمل الله مع خليقته هو 

اإلميان وليس األعامل.

دیدی. 1 پطرس1: 3-5  تبارك الله وأيب ربنا 
يسوع املسيح ، الذي ، وفقا لرحمته العظيمة 
، جعلنا نولد ثانية ألمل حي من خالل قيامة 

يسوع املسيح من بني األموات ، للحصول عىل 
املرياث الذي ال يفسد وغري مكبوت وسوف ال 

تتالىش ، محفوظة يف السامء بالنسبة لك ، والتي 
تحميها قوة الله من خالل اإلميان. . . يحتوي 

هذا املمر الحامل الجميل عىل العديد من أعامل 
الله الخالصية التي تم التحقيق فيها سابًقا يف 

هذه الدراسة. يا له من تصوير جميل ألمن 
املؤمن! مرة أخرى ، ال يعتمد أمن املؤمن عىل 

األعامل البرشية.

یسی. 2پطرس1: 3 رؤية أن قوته اإللهية قد 
منحت لنا كل ما يتعلق بالحياة والحياة من 
خالل املعرفة الحقيقية له الذي دعانا مبجده 

ومتيزه. الحظ مرة أخرى كفاية املسيح نسبة إىل 
خالصنا. الخالص هو نتيجة لسلطته اإللهية ، التي 

تحقق كل يشء.

فف. 1یوحنا 5: 11-13 والشهادة هي أن الله قد 
أعطانا حياة أبدية ، وهذه الحياة هي يف ابنه. 

من له االبن لديه الحياة. من ليس عنده ابن الله 
ال ميلك الحياة. هذا ما كتبته لكم الذين يؤمنون 

باسم ابن الله ليك تعلموا أن لكم حياة أبدية. 
هذه بعض من آيايت املفضلة يف الكتاب املقدس 

بأكمله. يتم قطعها وتجفيفها. الله يريدك أن 
تعرف ما إذا كان لديك حياة أبدية معه أم ال. ال 
يريد منك أن تخمن مصريك األبدي طوال الحياة! 

الحظ أن هذه الفقرة تقول ، ليك تعرفها. إن 
معرفة أن تكون لك حياة أبدية مبنية فقط عىل 
ما إذا كان لديك االبن - وليس األعامل البرشية.

[ 8 ]

هل الخالص باإلميان وحده يف املسيح وحده؟

إلياس بودنو

". . . بدون قّوة روح الله القديرة تنري عقلك ، 
تحطّم إرادتك ، وتوجهك باستمرار إىل نفسه ، 

أنت ال تستطيع عمل يشء. . . "

– إلياس بودنو ، رئيس الكونغرس ؛ وقع معاهدة 

السالم إلنهاء الثورة األمريكية. محاٍم أول تم قبوله 

يف حانة املحكمة العليا يف الواليات املتحدة. واضع 

وثيقة الحقوق ؛



جیجی. جود 3 يا حبيبي ، بينام كنت أبذل 
كل جهد ألكتبك عن خالصنا املشرتك ، شعرت 

برضورة أن أكتب لك جاذبية بأنك تناضل 
بجدية من أجل اإلميان الذي كان يوما ما يتم 
تسليمه للقديسني. يشري املصطلح اإلميان إىل 

مركب الخالص الحقيقة الواردة يف كل من 
الكتاب املقدس )راجع غالطية 1: 23 ؛ رسالة 

بولس إىل أهل أفسس 3: 5 ، 13 ؛ فيلبي 1: 27 
؛ 1 تيموثاوس 3: 1( كام درسنا بدقة يف هذه 

الدراسة. تعطي اآلية نظرة ثاقبة عن حقيقة أن 
املؤمنني الحقيقيني يجب أن يكونوا عىل استعداد 
ملقاومة )epagonizomai( "املواجهة ، الهجوم ، 
واملعركة" أولئك الذين قد يفسدون أو يخففون 

هذا املبدأ املتشابه يف جميع أنحاء ، من علم 
الغيبات الكتايب. هذا يعني أكرث من اإليحاء بأن 
الصيغة الكتابية للخالص يجب أن تلتزم بها وأن 

التحّول الالهويت إىل مادة سخرية قامئة عىل 
العمل أمر غري مقبول إطالقاً بالنسبة إىل الله! 

ال يشري الكتاب املقدس إىل أن الله لديه مساحة 
كبرية للمناورة حول عقيدة الخالص يا صديقي. 

باإلضافة إىل ذلك ، تنص هذه اآلية عىل أن 
اإلنجيل كام هو مذكور يف الكتاب املقدس اكتمل. 

هو مرة واحدة للجميع تسليمها للقديسني. ال 
يوجد يف الكتاب املقدس املزيد من اإلضافات أو 
إعادة التعريف أو التفسريات املختلفة القادمة 
من بعض املصادر األخرى الخارجة عن النطاق 

الخارجي. تم تسليمها ، أو تسليمها من قبل 
الرسل واألنبياء يف عهودهم الخاصة ، فهي اليوم 

كاملة وحلها عىل علم السيرتيولوجي )كام هو 
الحال يف جميع مذاهب اإلنجيل األخرى(.

ھھ. الوحي 17: 8"وأولئك الذين يسكنون عىل 
األرض ، الذي مل يكتب اسمه يف كتاب الحياة 
من أساس العامل ، سوف يتساءل. . ". الفّواد 

معروفون بالله من أساس العامل ومكتوبون يف 
كتاب حياته. مرة أخرى ، يوضح هذا قيام الله 
مقابل الرجل يف الخالص. كام ترون يف مسحنا 

املطول حتى اآلن ، فإن الكتاب املقدس مشابه 
لحقيقة ذلك ألن النعمة قد حفظت من خالل 

اإلميان وليس من أنفسكم ، إنها عطية الله ، 
وليس نتيجة أعامل ، ال يتباهى بها أحد. كل 
ما يجب عىل اإلنسان فعله هو الرد باإلميان ، 

والذي يشمل التوبة عن الخطيئة ، واستالم عمل 
يسوع املسيح نيابة عنه - وبذلك يتلقى هبة 

الله املجانية للخالص )راجع يوحنا 1: 12 ؛ رسالة 
بولس إىل أهل أفسس 1: 13(.

 القتضاء الخالص يكون خالف ذلك هو اقرتاح 
خطري جدا ، التناقض املبارش إىل مجلس الشورى 

الكامل من الله. 

بعد خدش السطح الكتايب لعلم الغش ، ولكن مبا 
يكفي لحشد تجانس تعليمه ، دعونا ننتقل اآلن 

لفحص املمرات األخرى التي غالبًا ما تستخدم 
لتعليم شكل مخالف من الخالص. سأعلق عىل 

كل.

IV. املشتبه به

اے جوامع  2:26 اإلميان بدون أعامل ميت. 
يتناول كتاب جوامع اإلميان الزائف كام يفعل 
متى 7:21 ، حيث يقول يسوع"ليس كل من 

يقول يل سيد ، سيد" سيدخل ملكوت السموات. 
واما الذي يفعل مشيئة ايب الذي يف السموات 

فدخل." كيف ميكن للمرء أن يتحقق من 
اإلميان الحقيقي من اإلميان الزائف وفقا للكتاب 
املقدس؟ متی 7:20 إجابات ،"سوف تعرفهم من 
فاكهتهم." جوامع بطريقته الخاصة للتعبري عن 

نفسه هو الذي يجعل النقطة نفسها: اإلميان 
الذي ال يرافق مظاهره الخارجية هو احتيايل. 

يقول جيمس: "إن األعامل الصالحة دامئا تصاحب 
إميان التوفري الحقيقي". يف سفر التكوين 22 ، 

كان إبراهيم عىل استعداد لتقديم إسحق كتعبري 
عن إميانه الحقيقي. كان هذا مظهرًا خارجيًا 

للطاعة مرتبطًا بشكل مبارش بخالصه الداخيل ، 
كام هو مسجل يف وتاريخ 15 من التكوين )أحد 

املقاطع األوىل التي فحصناها(. جيمس رسالة 
جامعية قد أيسء فهمها بشكل كبري طوال تاريخ 
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هرني مارشانت 

"تذكر أن الله جعلك ، أن الله يبقيك عىل قيد 
الحياة ويحفظك من كل األذى ، ويعطيك كل 
الصالحيات والقدرات التي تستطيع بواسطتها 

أن تقرأه وعن يسوع املسيح ، مخلصك 
ومخلصك ، وأن تفعل كل يشء أعامل أخرى 

رضورية للحياة ".

– هرني مارشانت ، عضو الكونغرس القاري. 

املدعي العام يف والية رود آيالند. ُمصادق عىل 

دستور الواليات املتحدة ؛ قاض اتحادي يعينه 

الرئيس جورج واشنطن.



الكنيسة )مبا يف ذلك فرتة اإلصالح( كام لو أن 
يفكر ما علمته خالص متناقض من قبل اإلميان 

وحده. بدال من ذلك ، فإنه يؤكد حقيقة أن 
املظاهر الخارجية - أو األعامل الجدارة الشخصية 
- تصاحب دامئا إميان االدخار الحقيقي. وبالعكس 

، فإن هذا املقطع ال يعني أن اإلميان يجب أن 
يكون له أعامل باإلضافة إىل ذلك من أجل تحقيق 

الخالص. من شأنه أن يتناقض مع بقية الكتاب 
املقدس كام رأينا بوضوح. انها تنتهك املبدأ 

 .scriptogia scriptura من hermeneutical
للنظر يف األمر بطريقة أخرى ، إذا أراد الله أن 

يحذرنا من اإلميان الزائف ، وإال كيف ميكن له أن 
يقول ذلك دون سوء فهمنا املحتمل لنيته؟

بی متی 25: 45-46"الحق أقول لك ، إىل حد أنك 
مل تفعل ذلك إىل واحدة من أقل هذه)إطعام 
الجائعني ، مالبس املحتاجني ، العناية باملرىض 

واألرسى الزائرين( ،أنت مل تفعل ذلك يب "." هذه 
سوف تذهب بعيدا إىل العقاب األبدي. . . ". يف 

هذا املقطع الطويل ، هناك دليل نيص ظاهري 
لعدم األمان يف الخالص. من املفرتض أن هذا 

النص يثبت حقيقة أنه يجب عىل املرء االستمرار 
يف أداء األعامل الصالحة حتى نهاية حياته من 
أجل التأكد من الحصول عىل حياة أبدية. تنبع 
املشكلة يف هذا الفهم من إساءة تفسري الجزء 
السابق من املقطع. إذا افرتض املرء أن إطعام 
الجياع ، ومالبس املحتاجني ، ورعاية املرىض ، 

وزيارة السجناء هي أعامل جديرة بالتقدير يف 
اآليتني 35 و 36 التي يحتاج املرء إىل أداء من 
أجل الخالص ، عندها يكون االستنتاج املذكور 
مناسباً. ومع ذلك ، إذا كانت األفعال املذكورة 

هي مثرة نابعة من هبة الله الخالص ، فإن تفسري 
املرء لآليات الختامية يختلف كليًا. هذا هو 

الحال ألن اآلية 34 تنص عىل"تعالوا من املبارك 
من والدي ، ورثوا اململكة التي أعدت لكم من 
أساس العامل". أي. األفعال املذكورة ليست هي 
أساس الله لدخول الحياة األبدية ؛ بل هي مثار 

تتجىل بالنسبة إلغداق الله النعمة - تلك املباركة 
من والدي. وعليه ، فإن الثامر غري املتداولة 

الالحقة ال تؤدي إال إىل اإلشارة إىل أن الشخص 
يفتقر إىل اإلميان الخاليص يف املقام األول. أولئك 
الذين ال ميلكون مثاًرا ال ميتلكون اإلميان: سوف 

تعرفهم من مثرتهم. عالوة عىل ذلك ، أولئك 
الذين ليس لديهم إميان منقذ ال ميتلكون مربراً 

لخطايانا. وأخريا ، أولئك الذين ليس لديهم مربر 
للخطيئة ال ميلكون أمًنا أبديًا ، و سوف يذهب 
بعيدا إىل العقوبة األبدية. هذا الفهم البسيط 

لهذا املقطع الذي يبدو مثرياً للمشاكل ، رغم أنه 
من الصعب تفسريه هنا ، ميكن فهمه بالتأكيد 

عىل أنه مامثل لبقية الكتاب املقدس.

سی. 1یوحنا 2: ٩ الشخص الذي يقول أنه يف 
النور ، لكنه يكره أخاه هو يف الظالم حتى اآلن. 

قد تشري محاوالت تفسري هذا املقطع إىل أن 
الخالص ليس له ضامنات. ومع ذلك ، فإن مثل 
هذا التفسري ، يشمل فهاًم عمليًا للغة اليونانية 
، وبالتأكيد يتوتر. أي. توتر اللغة اليونانية أكرث 

دقة ودقة من تلك اللغة اإلنجليزية. وهنا تكمن 
كلمة يكره يف املزاج املتوتر الحايل ، وهو ما 

يعني إجراًءا مستمرًا مستمرًا. عالوة عىل ذلك ، 
مثل بعض املقاطع األخرى التي فحصناها ، فإن 

سياق هذه الفقرة يتعلق باكتشاف الزنزانات. 
لذلك ، فإن معنى هذا املقطع يذهب شيئًا كهذا 

؟"الشخص الذي يقول إنه يف النور ، وبشكل دائم 
، يكره شقيقه يف الحقيقة ال ينقذ". بعد كل يشء 

، مرة أخرى ، سوف تعرفهم من فاكهتهم)متى 
7:20(. مرة أخرى ، من املكرر ، أن اإلميان 

الحقيقي املوفر هو دامئاً طاعة املسيح. أخريًا ، 
الحظ أن معرفة العمل بالزمن املضارع اليوناين 

مهمة لفهم كل رسائل يوحنا.

دی 1 كورنتس ٩:27 لكني أخترب جسدي وجعله 
عبدي ، حتى بعد أن أكون قد برشت لآلخرين 

، لن أكون أنا نفس غري مؤهل. استخدم البعض 
هذا املقطع لإلشارة إىل أنه من املفرتض أن بولس 

غري متأكد شخصيًا من أمانه األبدي. السياق ال 
يتعلق بذلك ، ولكن مع بولس يخدم اآلخرين. 

عىل وجه التحديد ، يف وقت سابق يف اآليات 1٩ 
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"ودعا والية ماساتشوستس للصالة …

 … لنقض كل االضطرابات يف العامل لنرش 
الدين الحقيقي لربنا يسوع املسيح يف طهوته 

وقوته بني جميع شعوب األرض ".

– وقع جون هانكوك إعالن االستقالل. رئيس 

الكونغرس ثوريجرنال لواء؛ حاكم ماساتشوستس.

جون هانكوك
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و 22 يتحدث عن رغبته يف كسب اآلخرين إىل 
املسيح. يف القيام بذلك ، يضبط جسده الجسدي 
ولحمته لتجنب عدم األهلية بعد التبشري وكسب 
اآلخرين إىل املسيح. بتعبري أدق ميكن أن يتحدث 
عن الخطايا الجنسية التي من املؤكد أنها ستحرم 

شخًصا من وزارة الوعظ )قارن مزامري 101: 6 ؛ 
أمثال 6: 33 ؛ 1 تيموثاوس 3: 2 ؛ تيطس 1: 6(. 

باختصار ، يف السياق ، فإن تعليقاته ال تتعلق 
بأمنه األبدي بل باألحرى استمراره يف الخدمة 
؛ الوعظ ، وليس الخالص ، هو موضوع املمر. 

لتفسري املقطع كام يخلق تناقض بولني كبري 
يف الالهوت - يف ضوء كل يشء بولس يف هذا 

االستطالع السابق.

ای فيليبس 2:12 إذن يا حبيبي ، مثلام أطعت 
دامئاً ، ليس كام يف وجودي فقط ، ولكن اآلن 

أكرث يف غيايب ، اعمل عىل خالصك بالخوف 
واالرتجاف. إن لفعل الفعل اليوناين الفعل لديه 

فكرة "مواصلة العمل عىل تحقيق يشء ما أو 
إنجازه". تقول اآلية 13 ، ألن الله هو ]الذي 

يعمل[ باستمرار فيك ، إىل اإلرادة والعمل عىل 
رسوره.

بول يرشد املؤمنني يف كنيسة فيليبي ملواصلة 
تقديم حياتهم إىل الله - كام هو يعمل عليها - 
والقيام بذلك مع استمرار املوقف من الخوف 

واالرتجاف. هذا يعني خوفًا صحيًّا من عدم 
الرغبة أبًدا يف اإلساءة إىل الله إىل جانب االحرتام 

الكبري للشخص الذي أنقذك. من الواضح أن 
هذا املقطع ال يعني أن املرء يعمل عىل تحقيق 
الخالص ، وإال فإن بولس لن يذكر أن الله كان 
يعمل فيها يف نفس املكان. سياق هذا املقطع 
يتعلق بعقيدة التقديس ، التي هي خالص ما 

بعد اإلنكار ال مربًرا بحد ذاته.

ف. متی 26: 27- 28و عندما أخذ كوباً و شكر 
، أعطاهم قائالً ، "ارشب منه ، كلكم ، ألَنَّ َهِذِه 

ِهَي َدِمي الَْعْهِد الَْعْهِد الَِّذي ُسِكَب لِلْكَِثريِيَن 
لَِيْغِفَر الَْخطَايَا هذا املقطع يثري السؤال اإلضايف 

ذي الصلة ، هل الرشكة الذاتية أو رمزية؟ هل 
يتعني عىل املرء أن يتلقى رشكة أو رشكة الستالم 
الرشكة ليك يتم حفظها أو الحفاظ عىل حفظها؟ 

هل الرشكة عمالً إنسانياً يجب القيام به باستمرار 
من أجل الحصول عىل الخالص؟1 كورنتس 11: 

23- 25 يلقي الضوء عىل هذا السؤال. هناك 
يفرس بولس الرشكة لتكون يشء يفعل املؤمنون 

بذكراه ، ألنك كلام أكلت هذا الخبز ورشبت 
الكأس ، أنت تعلن موت الرب حتى يأيت )ی 

26(. من املهم املالحظة يف هذا املقطع ومنه ، ال 
بول وال يسوع املسيح ال يقوالن شيئًا عن الرشكة 
الخالصية. دم املسيح الحقيقي ، الذي يشري إليه 
هنا ، يراق عىل الصليب من أجل خطايانا ، هو 

الوكيل املحدد للغفران. مفهوما من الناحية 
الكتابية ، ترمز الرشكة إىل الخالص ومغفرة 

الخطيئة بعد ذلك - بطريقة تشبه الطريقة التي 
تدل بها الحلقات عىل الزواج. املناولة وحلقات ال 

السببية. بشكل حاسم ، مل يكن يسوع يقول أن 
الخبز والنبيذ كانا جسده ودمه حرفياً. بدال من 
ذلك ، فهي رموز للذكرى. كوب الخمر مل يكن 
دم يسوع الفعيل أكرث من حقيقة أن يسوع مل 
يكن خروفًا ، أو بابًا ، أو كرمة ، عىل الرغم من 
أن اسمه مجازيًا يف يوحنا 1:2٩ ، 10: 7 ، و 15: 

5 . كلها رموز تعرب عن حقائق روحية مهمة. هي 
مسألة طاعة لخالص آخر مؤمن ، وليس عنرًصا 

سببيًا له.

خامسا – امللخص

هل يعلم الكتاب املقدس أن الخالص باإلميان 
وحده يف املسيح وحده؟ نعم فعال. باإلضافة إىل 

ذلك ، فإنه يعلم أيًضا أن اإلميان الحقيقي لإلنقاذ 
يتميز دامئًا برفقة أعامل جيدة.

 األعامل الجيدة ال تؤدي إىل الخالص ؛ هم 
أنفسهم هم املنتجات االنقاذ.

 إن عقيدة الخالص مهمة جداً ألنها جوهر 
اإلنجيل - الذي يعتمد عليه الناس نسبة إىل 
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بنجامني راش 

"إن إنجيل يسوع املسيح يصف القواعد األكرث 
حكمة للسلوك العادل يف كل حالة من الحياة. 

سعداء بأنهم قادرون عىل طاعتهم يف جميع 
املواقف "!

– بنجامني راش ، موقّع إعالن االستقالل ؛ جراح 

عام للجيش القاري. املصادقة عىل دستور الواليات 

املتحدة ؛ "والد الطب األمرييك" ؛ أمني صندوق 

الواليات املتحدة بالنعناع ؛ "أب املدارس العامة 

مبوجب الدستور."



مصريهم األبدي. وبعبارة أخرى ، فإن القائد الروحي أن يحصل عىل 
هذا الخطأ يعني أنه قد يقود اآلخرين إىل الجحيم. هذا هو السبب يف 
قول الكلمة ،دعونا ال يصبح الكثري منكم معلمني ، ألنهم بذلك سوف 

يتحكمون أكرث رصامة. )جمعواع 3: 1( وعالوة عىل ذلك ، يستحق 
غالطية 1: 8-٩ القول مرة أخرى: إذا كان أي شخص. . . يعظ لك بشارة 

مختلفة تسمح له أن يكون ملعونًا. كلمة لعنوت هو لعنة مبعنى التفاين 
من شخص إىل الدمار يف الجحيم األبدي )رومان ٩: 3 ؛ 1 كورنتس 12: 3 

؛ 16:22(. الكتاب املقدس يدين املعلمني الكاذبة إىل الجحيم. يف وقت 
الحق من حياة الكنيسة يف أفسس ، كان بولس يخرب تيموثاوس بالقس ، 

البقاء يف أفسس ، بحيث ميكنك إرشاد بعض الرجال ليس لتعليم مذاهب 
غريبة)1 تيموثاوس 1: 3(. كان بولس قلًقا جًدا منسيأيت الوقت عندما ال 
يتحملون عقيدة سليمة ؛ ولكن رغبتهم يف جعل آذانهم تدغدغ ، سوف 
يرتاكمون ألنفسهم معلمني وفقا لرغباتهم الخاصة ؛ وسوف يرفع آذانهم 

عن الحقيقة ، وسوف ينقلب إىل األساطري)2 تيموثاوس 4: 3-4(. يف الواقع 
، لقد حدث ذلك )راجع 1:20( يف الوقت الذي كتب فيه تيموثاوسوس 

1. تبعا لذلك ، كان تيموثاوس حول الوعظ ]كلمة[ v.4: 2(. هو كان أن 
يوبخ ، توبيخ ، يحّض مع صبور عظيمة وتعليم يف هذا إحرتام خاّص. 

باإلضافة إىل ذلك ، فإن الكثري من رسالة بطرس الثانية والرسالة الثانية إىل 
كورنث تتعلق باملشكلة نفسها للتدريس الخاطئ للخالص. يا حبيبي ، يف 
مبنى الكابيتول األمرييك ، كانت هذه مسألة خطرية للغاية يف املايض وما 
زالت كذلك اليوم! إن تعليم الكلمة - خاصة فيام يتعلق بعقيدة الخالص 

- هو مسؤولية خطرية وثقيلة. هذا هو السبب يف أنني قد ذهبت كثريا 
يف مالحظايت هذا األسبوع. يجب أن نحصل عىل هذا الحق وال نتسامح 
مع "الوزارات" األخرى التي تخطئ يف هذه املرحلة! هذا هو خطري كام 
يحصل! صاليت هي أن هذه الدراسة قد تسببت يف التفكري ورمبا إعادة 
التفكري يف علم السيرتيولوجي الخاص بك إذا لزم األمر. تحديد من و / 

أو ما تعتمد عليه لخالصك - الله أو نفسك. هل عقيدة الخالص ترتد مع 
كل هذه املخطوطات الكتابية املكررة؟ عالوة عىل ذلك ، إذا كنت تعتمد 
عىل أعاملك الصالحة لتصل إىل السامء ، كليًا أو جزئيًا ، فأنت بحاجة إىل 
التوبة عن خطيئتك من الكربياء وأن تسأل املسيح يف حياتك اليوم. أراك 

يف دراسة الكتاب املقدس هذا األسبوع.

هل الخالص باإلميان وحده يف املسيح وحده؟

[ 12 ]

The views expressed in 
each Bible study are those 

of the author, and do 
not necessarily reflect the 

position of any individual 
Bible Study Sponsor.

Louie Gohmert: TX

Tom Graves: GA 

Glenn Grothman: WI

Gregg Harper: MS

George Holding: NC 

Bill Huizenga: MI

Randy Hultgren: IL

Bill Johnson: OH

Jim Jordan: OH

Steve King: IA

Doug Lamborn: CO

Mark Meadows: NC

Gary Palmer: AL

Steve Pearce: NM

Robert Pittenger: NC

Bill Posey: FL

Cathy McMorris Rodgers: WA

David Rouzer: NC

Steve Russell: OK

John Rutherford: FL

Lamar Smith: TX

Glenn Thompson: PA

Scott Tipton: CO

Tim Walberg: MI

Jackie Walorski: IN

Randy Weber: TX

Daniel Webster: FL

Roger Williams: TX

 Joe Wilson: SC

Rob Wittman: VA

Steve Womack: AR

Rob Woodall: GA

Ted Yoho: FL

governors

Mary Fallin, Gov: OK

Tim Griffin, Lt Gov: AR

Dan Patrick, Lt Gov: TX

Bible Study Sponsors
Continued from page 1

Capitol Ministries®

Mail Processing Center 
Post Office 30994, Phoenix AZ 85046

661.288.2622  www.capmin.org

صنع تالميذ يسوع املسيح
يف الساحة السياسية

عرب العامل

تقدم Capitol Ministries® الكتاب املقدس 
الدراسات والكرازة والتلمذة ل قادة سياسيني. 
تأسست يف عام 1٩٩6 ، نحن بدأت الوزارات 

الجارية يف أكرث 40 والية كابيتول الواليات املتحدة 
وعرشات من الكابيتول الفيدرالية األجنبية.

/capitolministries


