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 تقـديم الناشر
 

ح ورسَّخ  عقيدة التبرير هي إحدى أهم دعائم التراث اإلنجيلي الذي وضَّ
مفهومها الصحيح، كما أوحى الروح القدس لألنبياء والرسل األطهار. الحكم 

ل هللا اإللهي العادل على تعدِّي اإلنسان وقع فعال على المسيَّا الموعود، حم
الذي رفع خطية العالم، وبالتالي فإن كل من يؤمن به ويَثِق في كفاية كفَّارته، 
را. إًذا النعمة اإللهية المجانية هي التي حققت الُحكَم  قد ُعفَِي عنه وأصبح ُمبرَّ

 ببراءة كل من يتمتع بيقين اإليمان بالمسيح.
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ب     مقدمة المعرِّ
 

ا لنفِسيِه، ول�خيرين، ولِ  ُمْنُذ أْن سق َ اإلنساُن فِي خطياِة َمعصية هللا، وصيار عيدواً

أيًضا، َرَضَخ لسطوِة الخطياة، التي أفسيدته ُكلِّياية، وصيار فريسية للشيعوِر باليذنِب، 

 كلما اقترف إثما. 
 

ة ُمحاوالت إنسانية قد بُيذلِت لِرفيِع الشيعور باليذَّنِب، واإلحسياس با لخطياية، فقيد وثَمَّ

ادََّعى البعض أنَّ التَّديَن واألخالق الحميدة، إنَّما هما الطريق الصائب للمثُوِل أميام 

هللا بِدون خطيَّيٍة، ورأى بعيٌض آخير فيي األعمياِل الصيالحة طريقًيا للحصيوِل عليى 

البِرِّ في نظِر هللا. غيير أنا ُكيلَّ ُمحياوالِت اإلنسيان بياءت بفشيٍل ذرييع، األميُر اليذي 

 طََّم رجاء اإلنسان في اقتناِء الخالص. حَ 
 

ات َعديييدة، طييالبين أْن يعرفييوا الطريقييةَ  وقييد َصييرَخ رجييال الكتيياب المقييدس َمييرَّ

ا أمييام هللا فهييذا أيييوب  ،الصييحيحةَ التييي تُحقِّييق بييل تَضييمن أْن يصييير اإلنسييان بيياراً

 يتساءل في ُعمق بالياه: 
 

ُر اِإلْنَساُن ِعنْ "...  َمْن هُيَو اِإلْنَسياُن َحتَّيى يَْزُكيو، ب)، "2 :9(أي َد هللاِ؟". فََكْيَف يَتَبَرَّ

َر؟"   ). 14 :15(أيأَْو َمْولُوُد اْلَمْرأَِة َحتَّى يَتَبَرَّ
 

 وفي إحدى ترانيم الَمصاعد، الُمسجلة في ِسْفِر الَمزامير نقرأ: 

 ). 3 :130(مز إِْن ُكْنَت تَُراقُِب اآلثَاَم يَا َربُّ يَا َسيُِّد فََمْن يَقُِف؟""

ا سليمان الَحِكيُم فقد قال:   أمَّ

يٌق فِي األَْرِض يَْعَمُل َصالًَحا َوالَ يُْخِطئُ "  ).20 :7" (جاألَنَّهُ الَ إِْنَساٌن ِصدِّ

 وغيرهم ِمَمْن شعروا بِثِقِل الخطياِة، واشتاقوا أْن يقفوا أمام هللا أبراًرا.
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 ولكن ما الحل؟ 
 

ر شعبَهُ (الُمختارين) بحياِة وموِت ابنه يسيوع  لقد رأى هللا في قصِدِه األزلي أْن يُبرِّ

المسيح؛ لذا فالتَّبرير هُو كما ورد في أصول اإليمان: فِعُل نِعمة هللا المجانيَّة، الذي 

بييه يَغفييُر خطايانييا جميعهييا، ويَقبَلنييا كييأبراٍر أَماَمييهُ، وذلييك ألجييِل بِييرِّ المسيييح، الييذي 

حَسيُب لنييا، واليذي نَْقبَلُييهُ باإليمييان. بيذلك فييإنَّ هللا ليم يَُعييْد ينظُيير إليى أيَّييِة خطيييٍة، إذ يُ 

َوَضييَع خطايييا شييعبه كلهييا علييى المسيييِح، الييذي بييدوِرِه، َوَضييَع نْفسييه وأطيياَع حتييى 

الَمْوت َمْوت الصليب. هذا الذي ُجعل خطية لِنَصيَر نحن بِرَّ هللا فيه. ولَيْم يَضيع هللا 

شييعبه علييى المسيييِح فحسييب، بييل حسييب بِييرَّ المسيييح لشييعبِِه. ويتضييمن هييذا  خطييية

 التَّبرير أمرْين: 
 

األول: َرفُع الدَّينونة وقَصياص الخطيية، والثياني: إِرجياُع اإلنسيان للتَّمتيِع بِرضيى 

 هللا. 
 

وهكيييذا، أصيييبح الُمختيييارون أبيييراًرا، لييييس لسيييبٍب فييييهم، بيييل بسيييبِب بِيييرِّ المسييييح 

واستحقاقات عمله الكفاريِّ ِمْن أجلِهيم، األميُر اليذي يضيمن لهيم تحرييًرا ِميْن ُعقيدِة 

 الشعور بالذْنب، وثِقل الخطية، واألعظُم ِمْن هذا، القَبول الدائم في َمحضِر هللا. 
 

الذي هو ُملخَّص ألَحِد األعميال الالهوتيية العظيمية،  هذا هو موضوع هذا الكتاب،

ب عيين تَلخيييٍص للكتيياب األصييلي الييذي صييدر عييام  ، تحييت عنييوان 1867وقييد ُعييرِّ

"العقييدةُ الِكتابيَّية َعييْن التَّبرييِر" وُمؤلِّفيه أَحييُد الهيوتيِّي اسيُكتلَندا، فِييي القَيرِن التاسييع 

 عشر، ويُدَعى جيمس بيوكانان. 
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 مقدمة
 

هل تتمتع كنائس بريطانيا والعيالم الغربيي بحالية جييدة فيي الوقيت الحيالي؟  ال 
يوجد من يجيب عن هذا التساؤل بيـ "نعيم" إال إذا كيان ال ييرى حالية الكنيسية، 
فبتناقص العضوية وتضاؤل االهتمام بالتبشير، واالهتمام باإلثارة الدينية أكثير 

سلبياًا، يُخفَّف فقي  بحقيقية أن هنياك من التقوى والكرازة، ال بد أن يكون الُحكم 
 استثناءات ملحوظة كثيرة من هذا التوعك العام.

 
فيي  -جزئيا على األقيل  -وإذا حاولنا تحليل أسباب هذا الضعف سنجد اإلجابة 

قول مارتن ليوثر الميأثور بيأن "عقييدة التبريير باإليميان" هيي اختبيار لصيمود 
الكنيسة التي تتمتع بحالة جيدة وتلك  الكنيسة أو فشلها، أي هي التي تفصل بين

السقيمة؛ فمع إهمال هذه العقيدة األساسية، (وفي حاالت عدييدة الجهيل بهيا) ال 
غرابة أن نجد الكنيسة في ضعف بدالً من القوة. والواقع أن ما يبدو أحيانا قيوة 

 هائلة تتحول إلى حالة من االنفالت العقلي عوضا عن النشاط الهادف.
 

أُهمييل هييذا التعليييم أو قييد أُسيييء فهمييه؟ اإلجابيية علييى هييذا السييؤال قييد فهييل حقاًييا 
نجيييدها كثييييًرا فيييي العظيييات الكرازيييية، حييييث يُسيييتحث الخطييياة عليييى التوبييية 
والرجيوع عيين خطاييياهم ووضييع ثقييتهم فييي المسيييح وحييده. إلييى هييذا الحييد يَُعييد 

هيذه  - ولكن ما هو الوعد للتائب؟ غفران الخطايا والحياة الجديدة -األمر جيدا 
هي اإلجابة المعتادة، وقد حكم العهد الجديد على هذه اإلجابة بأنها غير كافيية؛ 

فإن نم  الحيياة الجدييدة   8-5حيث أن الغفران ليس هو التبرير، ووفقًا لرومية 
 ينشأ عن التبرير.

 
ويصبح الموقف أسوأ عند تقيديم البشيارة لألطفيال، فغالبيا ميا يُسيتحث األطفيال 

سوع، حيث أن ملخص الوصيية األوليى للنياموس هيي محبية على حب الرب ي
الييرب ميين كييل القلييب. ولكيين النيياموس، كمييا أشييار إليييه بييولس فييي اليييثالث 
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أصحاحات األولى من رومية، ال يُعطي الخالص ولكنه يجعلنا ندرك خطايانيا 
الواقع أن محبة هللا ومحبة المسيح الذي مات ألجلنا نراها في روميية  .وُجرمنا

نجد أن المحبية هيي  22 :5التبرير باإليمان، وفي غل  نتائجأنها من على  5:5
 الروح. ثمرواحدة من 

 
لكيين إهمييال تعليييم التبرييير باإليمييان لييم يقتصيير علييى مجييال التبشييير والتعليييم، 
ولكننا نجده أيضا فيي كيفيية الحيياة المسييحية، ميا اعتيدنا عليى تسيميتها تقيوى! 

المزييد إليى بييان   Handley Moule of Durham (1841-1920)وقيد أضياف 
مييارتن لييوثر بييالقول: إن عقيييدة التبرييير باإليمييان ليسييت فقيي  العالميية الفاصييلة 
التييي تميِّييز بييين الكنيسيية الراسييخة واألخييرى الفاشييلة، ولكنهييا تميِّييز أيضييا بييين 
الروح الثابتية فيي المسييح واألخيرى البعييدة عنيه! وتَُعيد هيذه اإلضيافة إضيافة 

لمعايير العهد الجديد ال يستطيع الميرء أن يبيدأ حيياة مسييحية ضرورية، ووفقاً 
 سليمة إال بعد أن يستوعب ماذا يعني تبريره باإليمان.

 
وال شيك أن النميو فيي التقييوى لييس واجبيا دينييا ولكنييه رد فعيل يميأله االمتنييان 
لنعمة هللا. إن التبرير هو العصب المركزي لهذا االمتنيان، وإذا أراد المسييحي 

حتى في وجيود اإلخفاقيات  -صمد في مواجهة الكثير من العداء واإلحباط أن ي
ليين يسييتطيع القيييام بييذلك إال ميين خييالل إيمانييه القييوي بالمثييابرة  -الشخصييية 

 النهائية. وأكرر أن الفهم العميق للتبرير هو ما سيُمدنا بهذه الثقة الراسخة.
 
ي أُعيييد نشييره أوال والييذ -كتابييه العظيييم عيين التبرييير  Buchananعنييدما كتييب  

ليم يواجيه  -مما يشير إلى قيمته المستمرة  -كامالً، ثم اآلن في شكل ملخصات 
الجدال الذي تزايد اليوم؛ على وجه التحديد، المناقشات المسيكونية عين توحييد 

مقبوال  أمرا وجهة نظر اإلصالحلولوثر لض روما الكنيسة، ففي أيامه كان رفْ 
، أميا الييوم وتحيت ضيغ  توحييد أيضيامين روميا ومين البروتسيتانت بوضوح 

األنجليكانيين وروما، عاد موضيوع التبريير ليطفيو فيوق السيطح كيأمر حاسيم. 
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المشيهور عالمييا (واليذي كتيب قبيل أن يحرميه البابيا مين  Hans Kungوقد قيام 
مكانته كالهوتي روماني كاثوليكي) بإنتاج كتاب خطير حول هيذا الموضيوع، 

د نيياقش الييروم الكاثوليييك األمريكيييون واللوثريييون األمريكيييون هييذا الكتيياب وقي
 Anglican Roman Catholicوقيييدموا عنيييه تقرييييرا قوياًيييا. وحيييديثاً قاميييت

International Commission (ARCIC)  بإصدار تقريرها عن الخالص، وهكيذا
أصييبح هييذا الموضييوع علييى قميية جييدول األعمييال وقييد أصييبح هييذا هييو الوقييت 

 .Buchananمناسب لتوسيع نطاق القراءة الختبار التفسير الُمحَكم لـ ال
 

وهكييذا إذا نظرنييا إلييى التبرييير باإليمييان علييى أنييه أساسييي للمسيييحي، كمييا أنييه 
سنكتشييف مييا  -موضييوع حيييوي للكنييائس وأيًضييا حيييوي للعالقيية بييين الكنييائس 

دنا فيي هيذا تعنيه هذه العقيدة بالفعل. وبالطبع سيكون الكتاب المقدس هيو مرشي
الموضييوع، ممييا يعنييي أن مضييمون كييل دراسييتنا هييو التأكيييد الكتييابي علييى 
"أولوييية نعميية هللا"؛ فييال قييد أخييذ المبييادرة عنييدما خلييق، كمييا أنييه أخييذ الخطييوة 
األولى في عمل الخالص. وتفسييرنا ألي عقييدة فيي الكتياب المقيدس يجيب أن 

ميدينون كلياًيا للنعمية  -هلية دون أي شرط أو أ -يتأصل في إيماننا الراسخ بأننا 
ح بولس هذا األمر بإيجاز وبشكل شخصي جدا "ولكن بنعمة  اإللهية. ولقد وضَّ

 ).10 :15كو  1هللا أنا ما أنا" (
 

هذا يستبعد أي ذكر لالستحقاق البشري، فال يمكننا أن نكسيب رضيى هللا، كميا 
لنيا، ومين ثيم لين ال نستطيع أن نقدم أي فضل من ذواتنا، فيال لين يكيون ميدينًا 

يُكييَره علييى مكافأتنييا، أمييا نحيين فييدائما مييدينون لييه. ولقييد شييدد بييولس علييى هييذه 
"ألنكم بالنعمة ُمخلَّصون، باإليمان، وذليك  9-8 :2النقطة وبيَّن أسبابها في أف 

 ليس منكم، هو عطية هللا، ليس من أعمال كيال يفتخر أحد".
ر ال يجيب أن يُنظير إلييه عليى أنيه مسياهمة الخياطئ،  هذا يعني أن إيمان المبرَّ

فالتبرير ليس مكافأة عن إيمان، لنا أي فضل فيه، لكنه إيميان هيو فيي حيد ذاتيه 
عطييية ميين هللا. فاإليمييان هييو اليييد الفارغيية الممتييدة لتسييتقبل الهبيية. وقييد تكييون 
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معجييزة  شييفاء الرجييل ذي اليييد اليابسيية هييي أفضييل توضيييح، فلقييد احتيياج هييذا 
ارقة ليتمكن من االستجابة إلى أمير اليرب بيأن يميد ييده الرجل لقوة المسيح الخ

 ).13-10 :12اليابسة (مت 
 

وميين أهييم عبييارات عقيييدة حركيية اإلصييالح البروتسييتانتية كانييت فييي المقيياالت 
التسيييعة والثالثيييين لكنيسييية إنجلتيييرا، ولقيييد كانيييت هنييياك ترجمييية التينيييية لهيييذه 

ْي َجيرٍّ مين اللغية الالتينيية المقاالت. كان في مقالة التبرير استخدام دقييق لحرفَي
 propterأبرزا حقيقة عدم قدرة اإلنسان على اكتساب التبرير، وكانت الكلمتان 

وتعني "من خالل". كان تعلييم هيذه المقياالت أننيا  Per بمعنى "على حساب" و
رون "على حساب" استحقاق المسيح "من خالل" (أي بواسيطة) اإليميان،  مبرَّ

ل لتهنئية اليذات، فيإذا كنيا اسيتجبنا باإليميان فسيتكون ولهذا ال يكيون هنياك مجيا
"ففتح الرب قلبهيا لتُصيغي إليى  -استجابتنا مثل تلك التي كانت لليديَّا في فيلبي 

عنيدما  ،). مثل هيذا اإليميان يبيزغ مين التوبية14 :16ما كان يقوله بولس" (أع 
ا ابتعيدنا عين نعي أننا خطاة. عالوة على ما سبق نحن مدينون باالمتنان ل بأنن

الخطية. ولقد ذكر بطرس في عظاته أن التوبة والغفران هما هبية هللا الكريمية 
هَييَذا َرفََّعييهُ هللاُ بِيَِمينِيييِه َرئِيسييا َوُمَخلًِّصييا لِيُْعِطيييَي إِْسييَرائِيَل التَّْوبَييةَ َوُغْفيييَراَن " -

ذات ولقيييد أكيييد تقريييير بطيييرس لنقَّييياده بأورشيييليم عليييى  )31:5(أع " اْلَخطَايَيييا.
" : يا َسيِمُعوا َذلِيَك َسيَكتُوا َوَكيانُوا الحقيقية، وحياز مينهم عليى العرفيان المميتَنِّ فَلَمَّ

ُدوَن هللاَ قَائِلِيَن:   ).18 :11إِذاً أَْعطَى هللاُ األَُمَم أَْيًضا التَّْوبَةَ لِْلَحيَاِة" (أع «يَُمجِّ
 

إًذا فاإليمان لم يكن هو ما تمسيك بيه معارضيو ليوثر أي القبيول العقليي للتعلييم 
الجييازم للكنيسيية، لكنييه اسييتجابة القلييب التييي ينييتج عنهييا االعتميياد البسييي  علييى 
المسيييح، وإجابيية هللا علييى هييذا اإليمييان البسييي ، هييي تبرييير الخيياطئ. بييذكر 

ا وال تييزال تلييك الفجييوة التبريير بهييذه الكيفييية، اتسيعت الفجييوة بييين لييوثر ورومي
ر"،  متسعة إلى اليوم! حيث أن جوهر عدم االتفاق يكمن في معنى كلمية "ليبيرِّ
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ا" كما علَّمت روما؟ أم إنهيا "تُعلين أنيه بيار"، كميا  فهل هي تفيد بأنه يجعله باراً
 أكد لوثر وكما أكد بولس في رسائله ألهل رومية وأهل غالطية؟

 
مشييادة الهوتييية َمْحضيية عيين تفاصيييل  ولييئال يعتييرض الييبعض علييى كييون هييذه

ثانوية، فمن المهم التأكيد على مدى أهمية هذا الموضوع، وذليك بسيبب ِصيلته 
القوية بموضوع الضيمان: فهيل أقيول بثقية "أعليم إننيي مخلَّيص وسيأذهب إليى 
السييماء؟" أم بالكيياد "أتمنييى أن أذهييب إلييى السييماء؟" ميين الواضييح أن العهييد 

الضيمان الكاميل لألبديية، لكنيه يعيرض رجياال ونسياء الجديد ال يعلِّيم فقي  عين 
 أظهروا مثل هذه الثقة البهيجة.

 
ا، لكيان أسياس  فإذا كانيت روميا عليى حيق، والتبريير يعنيي جعيل الخياطئ بياراً
ضييماننا هييو مييدى صييالحنا الشخصييي الييذاتي واسييتمراره، فبالنسييبة للمسيييحي 

فيذلك األسياس للضيمان المدرك للخطية الساكنة فيه، ولمعرفتيه بإخفاقيه اآلثيم، 
-Counterغير ثابت. إذن ال غرابة أن تعليم مجميع ترينيت المضياد لإلصيالح 

Reformation Council of Trent  بأنييه: "ال يسييتطيع أحييد أن يعييرف بتأكيييد
). والموضييوع 9ميين الفصييل  6 قسييممعصييوم لإليمييان بأنييه قييد قَبِييل نعميية هللا" (

خصائصيينا األساسييية أم بوضييعنا باختصييار هييو إذا مييا كييان التبرييير لييه صييلة ب
الجديد أميام هللا. هيل نحين مقبوليون بسيبب ميا نقيوم بيه لتحسيين الصيالح اليذي 
ُصييبَّ داخلنييا أثنيياء المعمودييية، أم نُعتبيير أبييراًرا، بينمييا الواضييح أننييا مييا زلنييا 

 خطاة؟ 
 

ر وخياطئ  إن الكتاب المقدس يدعم بكل وضوح بيان لوثر بأن المسيحي "مبيرَّ
نا الموروث ولكنيه بير المسييح اليذي في نفس الوق ت." إن أساس قبولنا ليس برَّ

 حسبه هللا لنا عندما وضعنا ثقتنا في المخلِّص.
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لقد "أشرق النور" على لوثر عندما كان يدرس الرسالة إلى روميية وفَهيم هيذه 
البيير، ومثييل هييذا البيير بعيييد المنييال بسييبب  ،النقطيية، فبييالطبع يطلييب هللا البييار

 ا أظهر هللا البرَّ الكامل في ابنه، البِرَّ الذي نضع عليه كل ثقتنا.خطيتنا، وهكذ
 

وكل هذه األمور تقودنا إلى سيؤال آخير أكثير أهميية وهيو: مياذا يقصيد الكتياب 
المقدس إذن بيالبِر؟ واإلجابية عليى هيذا السيؤال موجيودة فيي اللقيب اليذي ُمينِح 

كيذا ألنيه كيان دائًميا يفعيل )، إنه ه1:2 يو 1للمخلِّص: إنه يسوع المسيح البارا (
ما يُسرُّ قلب اآلب سيواء أثنياء خدمتيه عليى األرض أو أثنياء خدمتيه السيمائية، 
وعلى العكس من ذلك فإن البشر ليسيوا أبيراًرا ألننيا نفشيل أن نْفعيل مشييئة هللا 
بييل نقييوم بمييا هييو معيياكس لييإلرادة اإللهييية. هنيياك خطايييا اإلغفييال أو اإلهمييال 

وهييذه ليسييت إال أعراًضييا راجعيية لحقيقيية طبيعتنييا  وأخييرى الرتكيياب ُجييرم،
 الساقطة وأخالقنا الشريرة.

 
فنا إخفاقنا األثيم؟ توجد  إذن ما الذي يوصل لنا معرفة ما يطلبه هللا، وأيًضا يعرِّ

كما ذكرهيا بيولس فيي الرسيالة إليى روميية؛ فالوصيايا  ،اإلجابة في ناموس هللا
يلها الواضيييحة فيييي األسيييفار مكتوبيية فيييي ضيييمير كييل إنسيييان، وُكتبيييت بتفاصيي

المقدسة، وهذا يعنيي أن البِيرَّ يعنيي أساسيا حفيظ نياموس هللا، والشير هيو كسير 
ا، حييث يُعلين غضيب هللا  ناموس هللا، ولهذا فتَبِعات كسر النياموس خطييرة جيداً

 في قضاء هللا ودينونته.
 

يسيوع ولهذا ال يوجد سوى مثال واحد وكامل لبِرِّ اإلنسيان، إنيه مثيال اإلنسيان 
المسيح، فهو وحده من يستطيع أن يقيول: "هأنيذا أجييء .... ألفعيل مشييئتك ييا 

 ).8-6 :40؛ وقارن مز 7 :10هللا" (عب 
 

فييال بيد أن يغمرنيا اليييأس  كيان كيل ميا قدمييه يسيوع هيو مثييال للبير الكاميل،  إذن
وذلك لعدم قدرتنا عليى الوصيول إليى مثيل هيذا المسيتوى، غيير أن اإلنجييل ال 
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وال يهزأ بنا بطلب مستٍو ال يمكين الوصيول إلييه، فهيذا البير ُحسيب لنيا يخدعنا 
"ألَنَّهُ َجَعَل الَِّذي لَيْم  21 :5كو  2كما ُحسبت الخطية عليه، كما أشار بولس في 

 يَْعِرْف َخِطيَّةً، َخِطيَّةً ألَْجلِنَا، لِنَِصيَر نَْحُن بِرَّ هللاِ فِيِه."
 

ر، من المفيد أن نرى برَّ المسييح مين وجهتيين: وحتى نقدِّر الغنى الكامل للتبري
فمين الوجهيية األولييى هييو حاميل الخطايييا العظيييم الييذي وضيع علييى نفسييه ذنييب 
ييل العقيياب الييذي تطلبتييه العداليية اإللهييية. إنييه الشييخص  كاسييري النيياموس وتحمَّ

)، وهكيذا 24 :2بي   1( "الذي حمل هو نفسه خطايانيا فيي جسيده عليى الخشيبة
أُعتِقنا من الدينونة. من الوجهة الثانية نيراه الشيخص اليذي تحررنا من الذنب و

لم يقف فق  أميام هللا كبيديل إلهيي عين كاسيري النياموس، لكنيه أيًضيا، الحيافظ 
المطلق للناموس كُمَمثل لنا، وحفظه للناموس لم يكن فق  حفظًا لنصوصه، بل 

لنييا،  مين حيييث الييدافع واليروح. ولقييد كييان هيذا البيير اإليجييابي هيو الييذي ُحسييب
وهكييذا فإننييا تحررنييا ميين ذنييب كسيير النيياموس، كمييا يُنظيير لنييا اآلن كحييافظي 

 الناموس، وذلك بسبب إيماننا في المسيح.
 

فاإلجابيية المقتبسيية كثيييًرا ميين تالميييذ مييدارس األحييد، صييحيحة بشييكل جزئييي 
رنا أنه سيُنظر إليَّ "كما ليو كنيت ليم أرتكيب أي  عندما قال الطفل إن معنى تبرَّ

 خطية".
 

وكخطيياة قييد ُغفييرت لنييا خطايانييا، نبييتهج بتلييك الحقيقيية، بعيييدا عيين كييل تَْورييية! 
(كالم ذو معنيين) فالتبرير يعني أكثر من ذلك، فهو كما لو كنيُت شخصيا حفيظ 

 ناموس هللا بالتمام، فأنا ليس فق  مغفورة خطاياي، لكني مقبول بالتمام.
 

هيو ميا أعطياه هيذه الثقية والجدير بالذكر أن إدراك بيولس بغنيى تميام التبريير، 
س نفسه للمسيح وحثَّه على التبشير بهيذه األخبيار السيارة.  ،البهيجة وجعله يكرِّ

وقييد كييان ذلييك هييو نفييس اختبييار الغفييران الييذي ُربِيي  بنعميية قبييول هللا للخيياطئ 
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ا ليتحييدى قييوة البابييا  ر، الييذي طَييرد شييكوك لييوثر المؤلمية، وجعلييه مسييتعداً المبيرَّ
رين  واإلمبراطور، وهذه هيي ك الخطياة المبيرَّ نفيس الرسيالة التيي سيتظل تحيرِّ

إلطاعيية هللا، كمييا ستضييع الكنييائس علييى طريييق بنَّيياء للتعبييد الكتييابي والشييهادة 
 الكتابية.  

 
    Herbert M. Carson                               هربيرت م. كارسيون                    

Leicester                                                      لِْيستَر      
     1990                                                                        1990    

 
 

 
                                   

 
 

 
 تمهيد

 
ِمثلَما يستمر الُعلماء في تسجيل اكتشافات جديدة حول طبيعة الكون، هكذا فإنَّ 

الكتاب المقدس يمكن أْن تؤدي إلى نتائَج وفهٍم جديٍد لحقائقه. من هذا دراسة 

را قويا لننظر من جديد لحقيقة التبرير بالرغم من أنا لوثر قد  ،المنطلق نرى مبرِّ

 وضع تعريفًا جيًدا لها في عصر اإلصالح. 
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عالوةً عليى َذلِيَك فيإنَّ هيذه العقييدة ستصيبح جدييدة لِكيل جييٍل جدييد ِمين الميؤمنين، 

، فيي  وللكثيرين ِممْن يَيْدعون أنفسيهم ميؤمنين، لكينهم ليم يختبيروا معنيى هيذا الحيقا

 حياتهم الشخصية لسبب أو آلخر. 
 

ئعتْين ليس هذا فق ، بل إن فهم عقيدة التَّبرير، يَُعيدُّ أفضيل دفياع ِضيد ضياللتْين شيا

فيي ُمجتمِعنَيا اليييْوم (يقصيد المؤلييف عهيده): األوليى هييي جيدال الكثيييرين بيأنهم ليين 

يؤمنييوا إال بمييا يُمكيين لعقييولِهْم البشييريَّة أْن تبرهنييه. أولئييك هُييْم "العقالنِيييوَن"، أمييا 

ضييا فييي ممارسيية الطقييوس والواجبييات الدينيايية.  الثانييية فهييي الشييعور بالراحييِة والرِّ

 "  .يونأولئك هم "التقليد
 

ضالل العقالنييِّ راجيع إليى جهليه وعيدم رغبتيه فيي أن ييؤمن بحيق هللا علييه، أميا 

التقليدي فإنه يفترض أن ممارسته للطقوس فيها الكفاية إلرضاء هللا، وضيالله أنيه 

وال بعظميية مييا فعييل المسيييح ألجييِل  ،ليييس لديييه اإلحسيياس السييليم بخطياتييِه وإثمييه

 الُخطاة. 
 

 المقدس عن التَّبرير باإليمان:وتتضمن تعاليم الكتاب 

 دراسة حقوق هللا الُمقدَّسة والثابتة علينا جميًعا. •

ة في نظِر هللا.  •  دراسة ذنوبنا وخطايانا غير المبررَّ

دراسة الخالص المجيد الذي تَمَّ تدبيره بيسوع المسيح، الذي وفَّى عيدل هللا نيابية  •

هيييرب ميين أخطييياء كييل مييين عيين الُخطيياة. ليييذلك، لكييي نفهيييم التابرييير، يَجييب أْن ن

 العقالنيين والتقليديين. 
 

جييدير بالييذكر أنَّ العقيييدة الكتابيايية للتَّبرييير، تَييمَّ تعليمهييا بشييكٍل خيياص فييي عصيير 

اإلصالح، لكن ال يعني هذا أنها لم تكن معروفية تماًميا قَبيل اإلصيالح؛ فهيذا الحيق 
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دييد ِميْن كتابياِت موجود في كل من العهدْين القديم والجديد، وموجيود أيًضيا فيي الع

 آباِء الكنيسة األَوائل. 
 

لقد ظهر َمْن هاجموا هذه العقيدة على اعتباِر أنها ليسْت حقاًا كتابياًا، بدًءا من القرن 

الثاني الميالدي. ويجب أن نتذكر أنَّ عيدم اإليميان اليذي امتيدت جيذوره بعميق فيي 

 قلوِب البشر جميعا، يُنكر الحاجة إلى التَّبريِر التي يَتكلم عنها الكتاب الُمقدس. 

 ة هذا الحق أمًرا حيوياًا لنا. كل هذا يجعل دراس

 م)1867د. جيمس بيوكانان (                                   
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 المحاضرة األولى
 

 برير في كتب العهِد القديمالتَّ  
 

به هللا ويُعامليه عليى اإلنسيان يحسي يَعنيي أنبرير في هذه المحاضرات سنجد أن التَّ 

خطييية وأنييه يمتلييك قَداسييةً كاملييةً. ِمثييل هييذا اإلنسييان يتمتييع  ةه لييم يرتكييب أيييأنيي

إذ يُحسييب  ،برير أكثيير ميين مجييرد مغفييرِة الخطايييافييالتَّ  ؛باستحسييان هللا ومباركتييه

 قوانين هللا تماًما.  لر َكَمْن حفظ كالشخُص الُمبرَّ 
 

ُر أو نُيدان؛ ليذلك فيال بيد ال هللا المقاييس الوحيدةوتُعتبر قوانين  ن نقيول أتي بها نُبيرَّ

ر إًذا؟ هذا نتبرَّ  فكيف .نا تلك القوانينيْ تعدَّ  برير ليس ُممكنًا لنا، ألننا جميًعا قدالتَّ  نإ

 هو موضوع هذا الكتاب. إن إنجيل يسوع المسيح قادر على َحلِّ هذه المشكلة.
 

 ن للتبرير طريقتيْ س قديصف الكتاب الم
 

الطريقة األوليى: عياش أبوانيا األوالن آدم وحيواء فتيرة ِميْن حياتِهميا دون ارتكياب 

ٍة، وقيد أعلين لهميا هللا ِة خطياين تَخلو حياتهما ِمْن أيَّييْ ن وسعيدَ يْ يسَ أخطاء، إذ ُخلقا قدِّ 

رْين عادة، ُمتبيرِّ ا االسيتمرار فيي حالية القداسية والسييمكنهمي ،ه إْن حفظيا أواميرهبأن

 بطاعتهما. وقال هللا لهما إن العصيان سيفقدهما الرضا اإللهي، ويموتا. 
 

يقية كانيت ُمناسيبة رهللا، لكين هيذه الطبرير كانت بطاعة أوامر فالطريقة األولى للتَّ 

ين وبييال خطييية. وبمجييرد سييقوط آدم وحييواء فييي ِسييذين كييانوا مقدَّ فقيي  لهييؤالِء اليي

ييية لهمييا، فقييوانين هللا التييي ر هييذه غييير ُمجدِ بريييمعصيييِة هللا، أصييبحت طريقيية التَّ 

 ،ككاسري وصيايا هللا، وال يمكنهيا تبريرهميا اجب أن تدينهمكسراها بعصيانِهما، ي

 أي ال تستطيع وصفهما كقديسْين بال خطية. 
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 نيياككانييت ه ،ِة بعصيييانهماأْن سييق  آدم وحييواء فييي الخطييي نييذالطريقيية الثانييية: م

بريييِر آلدم انييية للتَّ وقييد أعليين هللا الطريقيية الث ،ضييرورة إلمكانييية التبرييير للُخطيياة

 ). الكلمييات التييي قالهييا هللا16 -14 :3ِحييين اسييتدعاهما ليظهييرا أمامييه (تييك ،وحييواء

ًصييا، ، إذ سيُرسييل إلييى األرِض ُمخلِّ تبريرهمييا ول عيينؤالمسيي هييو هأنيي لهمييا تعنييي

 يطان. ْن قبضِة الشينقذ الُخطاة مِ لة، مولوًدا من امرأ
 

ه اشيتمل اٍت عاميٍة، إِال أنيحيم، في ُمصطلحُوضع اإلعالن األول لهدِف هللا الر وقد

نة بصورة كاملة في العهيد الجدييد. كانيت هيذه هيي طريقية علَ على نفس الحقائق المُ 

م ذي سييتأليح، اليسوع المس ص اإللهيبرير بنعمِة هللا، فكان ال بد أن يأتي الُمخلِّ التَّ 

وذلييك بعطييية  ،َر تبرييير الُخطيياة العيياجزينتَعهييد هللا بسييلطانِِه أْميي عيين الُخطيياة، فلقييد

 النعمة المخلِّصة.
 

آدم وحواء، ومن تالهما ِميْن ميؤمني العهيد القيديم،  ص؛ فإنَّ وعَد بُِمخلِّ  هللا قد وألنَّ 

كانت تتجياذبهم مشياعر ُمختلطية، فمين ناحيية كيانوا يخيافون هللا بسيبب عصييانهم، 

قيد تَيمَّ ليوبِهم فيي وعيِد هللا بخالِصيهم، واألخرى كان هناك رجاء في قالناحية  ومن

 . 1ة لِ بائح الحيوانيالتعبير عن هذه المشاعر بطقِس تقديم الذ
 

 ينونييِة؛حقيقيية غضييِب هللا فييي الد ران َعيينْ ذبييُح الحيييوان وسييفك دمييه يُعبِّيي قييد كييانل

ر عيين ذي عبَّيياألمييُر اليي الخيياطئ، ل كبييديٍل عيينفييالحيوان كييان بريئييا، لكنييه كييان يُقتَيي

 ذي سيُقدَّم عن الخطاة. ص اإللهي، الحقيقة الُمخلِّ 

 

رمزياييٍة عمييل يسييوع  ت بطريقييةالقييديم، َوصييفَ  بائح التييي قُييدمت فييي العهييدهييذه الييذ

تقييديم  ). وَعييْن طريييقِ 29 :1المسيييح "... َحَمييل هللاِ الَّييِذي يَْرفَييُع َخِطياييةَ اْلَعييالَِم" (يييو

 ). 4 :11ُشِهَد لهابيل بأناه بارٌّ (عب فقد ، واإليمان بما تعنيه،هذه ذبيحة مثل
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 فيي ذليك -بيريء عينهم  هللا للخيالِص بميوت بيديلٍ  ن كل المؤمنين بطريقأواضح 

 رون. هم مبرَّ  -الوقت كما اآلن 
 

كما أن غيير الميؤمنين اليذين يرفضيون طرييق هللا للخيالص، ال بيد أن يبقيوا تحيت 

وح وأسيرته الناس ما عدا ني لذي أَهلك كوفاِن الففي الط ،خطيتهم بسبِب دينونة هللا

ي أعلن هللا غضبه على الُخطياِة اليذين ،)23 :7(تك كوا بعيدِم إيميانهم، كميا أعلين تَمسَّ

 تبريره ألولئك المؤمنين الطائعين بالفُْلِك. 
 

ه اليذي يَمنحيه هللا برحمتي ،برييرأسلوب التَّ  زداد وضوح اإلعالن عنوفان ابعد الط

حالة للتبريير بالنعمية فيي عصير اآلبياء كانيت حالية  ص. وأوضحُ طريق الُمخلِّ  عن

د كمثيياٍل لهييذه خدمت هييذه الحاليية كثيييًرا فييي كتابييات العهييد الجديييإبييراهيم، وقييد اسييتُ 

 ).       23 :2؛ يع 6 :3؛ غل 3 :4؛ رو 56 :8برير (يوانية للتَّ الطريقة الث
 

إعطيياء النَّيياموس لموسييى علييى جبييِل سيييناء، هييو العصيير العظيييم التييالي فييي  دُّ ويَُعيي

ل لُحكيِم األو :اموس ُمزدوًجياهذا الني لقد كان هدف برير، في العهد القديم.تاريخ التَّ 

ذي ص الموعيود اليوا ُمستعدين للُمخلِّيمهم أْن يكوناني ليُعلِّ اليهودية، والثة حياة األُمَّ 

 ). 18:22م إبراهيم (تك هِ كما فَ  ،األرض" أممُك جميع "فيه تَتبارَ 
 

يعتمييد علييى مييدى  ،ي لألمييةكييان الخييير المييادِّ  ،وبحسييب الهييدف األول للنيياموس

 وليذا فالنياموس يمكين خياء بنياء عليى أعميالهم،فقد كان يتحقق لهيم الر ؛طاعتهم له

 اعتباره "عهد أعمال" األمة. 
 

هيو تيوبيخ  اني،للمؤمنين، فقيد كيان هيدف النياموس الثي حيث الخالص األبدي ومن

استخدم الرسول بُيولس  ص اآلتي. وقدب اليهود استعداًدا للُمخلِّ ة؛ وبذلك يهذِّ الخطي



21 
 

اموس، اليذي ال ان بِحفِظيِه للنيت استحالة تبرير أي إنسيليُثبِ  ،اموس بهذ األسلوبالن

 يُمكن حفظه تماًما من مخلوقات خاطئة. 
 

ا، بل بياألحرى ُوضيع صً تي قدم بها هللا مخلِّ برير الض الناموس طريقة التَّ إًذا لَْم ينقُ 

تيي وضيعها ال الطقيوس كيل التعريف بهيذه الطريقية للتبريير. إنَّ ليسياهم بيالناموس 

طقيِس كنيسية  كيل ة. كيذلك فيإنَّ لروحيَّيهللا، كانت رميوًزا لهيا معناهيا مين الحقيائق ا

 إذن فُكيييل ُمختلفييية لعميييِل المسييييح المَخلِّيييص.ر جوانيييب وِّ كيييان يُصييي ،العهيييد القيييديم

المسيييح، تمامييا ب عميية باإليمييانكييان يتبييرر بالن إسييرائيلي كييان يتطلييع للمسييتقبل،

 في عصر العهد الجديد الذي يتطلع إلى الوراِء.  المسيحي كالمؤمن
 

ييُفأرسل هللا أنبيياءه لليهيوِد عليى التيوالي، كيي  ،خالل زمن الناموس روا المعنيى سِّ

ة زادت المعرفية الُمختصيي ،اِم داود وصييموئيله، ففييي أييلناموِسي وحيييوالر يالقيوم

ف إشيعياء وأنبيياء آخيرون المسييَّا اآلتيي َصيوَ  ا اآلتي زيادة هائلة، وبعد ذلِكبالمسيَّ 

يوصفً  الً. هيذه الحقيائق كانيت أسياس إيميان الميؤمنين الحقيقييين مين الكنيسيِة ا مفصَّ

 اليهودية. 
 

، نجيد إشيارة لعيدة االفتتاحية لكل من اإلنجييل بحسيب متيى ولوقيافي األصحاحاِت 

ذي سييبَق فوعييد بييه ، بتحقيييق هللا لوعييده، الييبريييرلتَّ شييوا عيين اين، فتَّ مييؤمنين حقيقييي

ة وآخيرون عين يخ وحنَّيبحث زكريا وأليصابات وسمعان الش ص، فقدبإرسال ُمخلِّ 

 ). 2؛ لو 1الفداء في أورشليم (لو
 

ة، األميُر اليذي ال يضيارعه أيٌّ مين وحييسجالً لمعرفِة الحياة الرالقديم يُعتبر العهد 

بريير التَّ هللا يمينُح  تَّاب الفالسفة القُدامى. والعهد القديم مليء بحقيقِة اإلنجييل، بيأنَّ كُ 

سيل ا للُخطاِة المجانً  ذين يؤمنون به، وبهذا المعنيى نفهيم أن هيذه البشيارة مكَّنيت الرُّ

نيياًء علييى اختبييارات برييير بليمهم عيين هييذه الطريقيية للتَّ سييوا الكثييير ميين تعيياأن يؤسِّ 
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) وغيييرهم ميين مييؤمني العهييد القييديم (عبييرانيين 4إبييراهيم وداود (رومييية أصييحاح 

11.( 
  

 :المالحظات
 مختراع إنسان، فقيد قيداريضة رسمها هللا، وليست من فا أن الذبائح الحيوانية كانت يبدو من المرجح جد -1

قا، فييال4:11هابيييل "باإليمييان" (عييب  بييد أنييه كييان لديييه سييلطان إلهييي للقيييام بهييذا العمييل. إن  ) أي مصييدِّ

 ن به: في هذه الحالة، تعليمات إلهية لتقديم الذبائح.اإليمان يستلزم شيئا يؤمَ 
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 المحاضرة الثانية

 
 برير كما هو في كتب العهد الجديدالتَّ  

 

م عنيدما قُيدِّ  برير بَْيَن األُمم واليهيود،انتباهنا اآلن لما كان شائعا عن عقيدِة التَّ  هنوجِّ 

 -الُخطياة  تبرييركيان  رأينا أنه ِمْن بدايِة تاريخ التعليم اإللهيي لهم اإلنجيل أوالً. لقد

معروفًيا للكيل  -وميا إليى ذليك بائح الذٍص آٍت، وتعليمات تقديم متضمنا الوعد بُمخلِّ 

ى إبراهيم. إذن لم يكن هنياك تقسييم فيي العيالِم بَيْيَن األُميِم واليهيوِد، لكين حتآدم من 

 الموقف بعد إبراهيم كان ُمختلفًا. 
 

 بَْيَن األُمِم  -1
 

لوا إعالنييات م يسيتقبِ أولئييك اليذين ليي ت معرفيية هيذه الحقيقيية أو أُفسيدت، مينيَ لَقَيْد نُِسي

واليهيود. لقيد احيتفظ العيالم األُمميي تي أُعطيت إلبيراهيم ِمثل تلك ال أُخرى ِمَن هللاِ،

ة، لكين بائح الحيوانييللعبادة، فاسيتمروا فيي تقيديِم اليذة ة البدائيينيبعض األفكاِر الدب

ذه الُمعتقدات إليى ُخرافياٍت وثنييٍة. دون معرفة بحقيقِة اإلنجيل، وبالتالي تطَورت ه

نظر. إنه يوضح حقيقية أن ِة كان ُملِفتًا للالشوق الُمحزن للعبادِة الوثني ومع ذلك فإنَّ 

هم بيالِ ليا، وإن كانيت معيرفتالناس أحسوا بالحاجة ألن يكونوا مقبولين لدى قوة عُ 

ييي ة وبالحاجيييةوبالخطيييي فكيييانوا  ا األُممييييون الُمتعلميييون،إليييى الخيييالص ناقصييية. أمَّ

ة. ينييهم الدسيفِة ليجيدوا إجابيات عليى أسيئلتلجيأوا للفل يسخرون من الُخرافات، وقد

ون أن يصيارعوا ميع ألُمميُّي، حياول ابيعيةالخافيت إلعيالن هللا فيي الط وءوفي الض

برير. أحيانا كيانوا يجيادلون بيأن البشير دة عن التَّ لهم عقيدة ُمحدَّ  ولم تكن ،هممشاكل
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الخطييأ أْن نُشييير إليييهم كُخطيياٍة  بالفضيييلِة بشييكٍل كيياٍف، وأنييه ِميين أفاضييل يتمتعييون

 . بريرعاجزين يحتاجوَن إلى التَّ 

  اليهودِ  بَْينَ  -2
 

هييا قَييْد ُعييتِّم عليهييا بييالتعليم مييع أن برييير بنعمييِة هللا باإليمييان نهائيييا،لَييْم تُفقييد حقيقيية التَّ 

"ألَنَّهُْم إِْذ َكيانُوا يَْجهَلُيوَن بِيرَّ سول بُولس قادة اليهود قائالً: صف الروَ  وقد الخاطئ.

). فكييان خطييأ 3 :10(رو يُْخَضييُعوا لِبِييرِّ هللاِ"هللاِ َويَْطلُبُييوَن أَْن يُْثبِتُييوا بِييرَّ أَْنفُِسييِهْم لَييْم 

ه بإمكييان النيياس أْن ينييالوا اعتقييدوا أنيي ، إذن فييي البييرِّ الييذاتيَن اليهييوِد يَكُمييالعديييد ِميي

وأنهيم باألعميال الصيالحة (الصيلوات  طرييِق مجهيوداتهم، عين ُغفرانًا لخطايياهم،

 مكنهم أن يكونوا أهالً اموس) يإليمان بالنة، واوالصدقات والعطايا والطقوس الديني

ة، فييي معييرفتهم لحقيقييِة طبيعيية الخطييي هييذا التعليييم أوضييح نقًصييا 1ة.للحييياِة األبدييي

تسياوى األُميم  مَّ وتجاهالً لما َصنَعهُ يسيوع المسييح لييأتي بيالخالص للُخطياِة. مين ثَي

 وهييا، يمكيين أنتييي قييد يعملأعمييالهم التييي عملوهييا أو ال هييود فييي اعتقييادهم بييأنَّ والي

ة ينيييضعون ثقتهم في المراعاة الخارجيِة للطقيوِس الدذي جعلهم رهم، األمر التبرِّ 

إلرضيياِء هللا. لَقَييْد ُكييِرز بإنجيييل الخييالص بنعميية هللا، للنيياس الييذين آمنييوا بالتعيياليم 

ن ر هذه الحقيقة، يُمكننا فهم أجزاء كثيرة مالخاطئة التي لليهود واألمم، وحينما نُقدِّ 

 سائل.البشائر والر
 

يو ب الطاعية يسيوع عليى مطلي ز اليربفي تفسير للمعنى الروحي لنياموس هللا، ركَّ

وعلييى  للخطييية لييى حقيقييِة الِعقيياب األبييديد عشييدَّ  وقييد ،اخلييية بالقلييب والعقييلالد

اموس ميين حيييث كونييه ا يسييتخدُم النييداخلي. ونجييده دائميياني الييضييرورة الميييالد الثيي

 ). وقييد28 :10" (لييو"اِْفَعييْل هَييَذا فَتَْحيَييا: ةرم الخطيييعهييًدا قومياًييا، ليُثيييَر إحساًسييا بُجيي

 ). 16 :3برير باإليمان وحده (يوريق إلنجيِل التَّ الط ليُعدَّ  ى الربسعَ 
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سيل ميع أخطياِء األُميم واليهيود، بينفس األسيلوب؛ فقيد أوضيح بُيولس تعامل الرُّ  وقد

 ال عييياجزون تحييت غضيييب هللا المقييدس، وأنهيييماألُمييم واليهيييود ُخطيياةٌ  ِمييراًرا أنَّ 

يقدرون بأعمالهم أْن ينيالوا القَبيول أميام هللا؛ ولهيذا فقيد بيرهن بُيولس عليى الحاجية 

يمكيين أن يخترعهييا البشيير، وكييان تييي لطريقييِة تبرييير أُخييرى غييير تلييك ال حييةالُملِ 

 ). 22 :3(رو " وحدها "لبرِّ هللا باإليمانداً ريق ُمعَ الط
 

تيي عليى زاليت هيي األخطياُء ال ميام واليهود أخطاَء األُم المهم أْن نُدرك أنَّ  إنه من

فيي  بريِر. هيذه األخطياء شيائعةة للتوذلك بتعليم العقيدة الِكتابي الكنيسة أن تُحاربها،

االكتفاء الذاتي البشري، وتعترض على  م بنوٍع ِمنها تُعلِّ ياناِت األُخرى، فَُكلُّ كل الد

نياك خطيأ إضيافيا وهيو ه ،االتكاِل الُكلي على نِعمِة هللا للتبريير. وفيي حاليِة اليهيود

الثية يُمكين  الُمختار. كل هيذه األخطياء الثاتكالهم على امتياِزهْم الخاص كشعِب هللا

 م.ة اليوين للمسيحيسميِّ أْن توجد بْيَن العديد ِمَن األتباع اإل
 
تييي كانييت شييائعة عنييدما ُكييرز بإنجيييل ال الالِت،باإلضييافِة إلييى األخطيياِء والضيي -3

نشيأت هيذه  بريير.ظهرت في الكنيسة األُولى أسئلةٌ أَُخير عين التَّ العهد الجديد أوالً، 

ظهييرت  ِميين التييأثيِر اليهييوديف ،ةاألسييئلة تحييت تييأثير اليهودييية والفلسييفة اليونانييي

 األسئلة التالية: 
 
 أْن يسيييتمروا فيييي ُمَمارسيييِة الطقيييوس  هيييل عليييى الميييؤمنين ِمييين أصيييٍل يهيييودي  -أ

 ة؟ اليهودي
دوا أوالً  ين أنْ يِّ هل على األمم -ب  ؟ ليكونوا مسيحيين يتهوَّ
قبيولهم مين هللا، بِيُدون طاعية هل اإليمان بالمسييِح كياٍف للصيفح عين الُخطياة و -ج

 ). 15برير؟ (أعمال اموس األخالقيا أو الطقسي كسبٍب للتَّ الن
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ين هييْم كمسييييحيِّ ين هيييو إقنيياع المييؤمنين اليهييود أنَّ الة إلييى العبييرانيِّ هييدف الرسيي إنَّ 

الحيييدث  ة عليييى رموِزهيييا فقييي . إنَّ اآلن بالحقيقيييِة التيييي احتيييوت اليهوديييييتمتعيييون 

ل ين، بِملئِه على الميؤمنين األُمميِّي وح القدسفي سفِر األعمال َعْن حلوِل الر الُمسجَّ

 أوضح أن الشعائر اليهودية لم تكن ضرورية لالختبار المسيحي. 
 

يي يمييان بالمسيييِح وحييده، وال الخييالص باإل ز رسييالتا رومييية وغالطيَّيية علييى أنَّ وتُركِّ

تيي دراسة الكيفية ال ِة أعماٍل صالحٍة بشرية ليكون فعاالً. إنَّ يحتاج الخالص إلى أيَّ 

كيفيية  أيامهم، تُعطينا معلومات كثيرة عينسل مع األسئلِة الُمثارة في عامل بها الرتَ 

 برير. فهِمهْم لعقيدِة التَّ 
 

ال بد   أنَّ ُكلَّ ما هو مادِّي ت بِدعةٌ تَعتبرفقد ظهر ،أما عن التأثير الفلسفي اليوناني

ا، فأجسييادنا ال بييد أ ذي أدَّى إلييى ن تكييون شييريرة بالوراثيية، األميير الييأن يكييون شييراً

م وُسفك دميه ذي تألَّ الرب، وبالتالي فالمسيح ال ية الحقيقية لَجسدِ إنكاِر الطبيعة المادِّ 

رأيهييم، وفييي هييذه الحاليية لَييْم يُعييد ا َعيين الُخطيياِة فييي أن يكييون بَييديالً حقيقييي ال يمكيين

 ٍص. برير ُممكنًا باإليماِن بالمسيِح كُمخلِّ التَّ 
 

ُروٍح  ُكييلُّ وحنييا بكييل جييزم بييالقول: "سييول يالر أكييد وفييي مواجهيية هييذه الضيياللة،

أَنَّهُ قَيْد َجياَء فِيي اْلَجَسيِد فَهُيَو ِميَن هللاِ، َوُكيلُّ ُروٍح الَ يَْعتَيِرُف  يَْعتَِرُف بِيَُسوَع المسيحِ 

 ). 3 -2 :4يو1(بِيَُسوَع اْلَمِسيِح أَنَّهُ قَْد َجاَء فِي اْلَجَسِد فَلَْيَس ِمَن هللاِ" 
 

ينشييأ ميين  الحييق المسيييحي تييي تحيياول أن تفسييدِع الوال يييزال السييبب الحقيقييي للبِييدَ 

 ). 8 :2الفلسفِة والغرور الباطل (كو
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 :المالحظات

 ،المسيحيون اإلسميُّون يفترضون أحيانا أن األعمال الصالحة يمكن أن تعادل خطاياهم فتجعلهم بال خطية-1

على التفكير بأن الخطية يمكن أن  نالبر الذاتي فال يجرؤو ذويوبذلك ال لزوم لمغفرة الخطية. أما اليهود 

واعتقدوا بالتالي أن الحياة األبدية يمكن  ،ن يُدفع ثمنها بالكاملأتفلت من العقاب. لقد عرفوا أن خطاياهم يجب 

وعندئذ يعيشون  ،أن نعمل من أجلها. كانت ضاللتهم افتراض أن الخطاة يمكنهم أن يدفعوا ثمنًا عن خطاياهم

 اة األبدية.  بال خطية ليفوزوا بالحي
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 المحاضرة الثالثة

 
 م1200برير بحسب تعاليِم آباء الكنيسة حتى التَّ  

 

ر إليهيا ككتابياٍت لهيا ُسيلطان مقدًسيا، وال ننظيوحيًيا  ِكتابات آبياء الكنيسية ليسيت إنَّ 

تئييذ. لييدينا سلسييلة الكنيسييِة وقذي كييان فييي عليييِم الييللتعليييِم، لكنهييا تقييدم دليييالً علييى الت

يكشف لنا كل تاريخ ذي ى اآلن، األمر العصِر الرسل حتتاباِت منذ متصلة ِمَن الك

 برير.في موضوع التَّ  الفكر المسيحي
 

ع بَّيتتَ : هيل يُمكين أْن نَ ائل هيوْن نطرحه على آباِء الكنيسة األوذي يُمكن أؤال الوالس

باسييتحقاقاِت المسيييح، فييي بعييِض ِكتابيياِت الِحقبييِة عميية باإليمييان برييير بالنعقيييدة التَّ 

ليدينا برهيان واٍف بيأن عقييدة  يكون؟ لو كان األمر كذلك األُولى ِمن تاريِخ الكنيسة

اختراِع لوثر، كما يقول اليبعض! فيإن كانيت معروفية  لم تكن ِمن ،عمةِ بالن برير،الت

عصير  كانيت معروفية قبيل لكنيسة األوائيل، فهيذا يَعنيي بالتأكييِد أنهيامن آباء ا أليٍّ 

 اإلصالح. 
 

وم���اني: • ) قيييال فيييي رسيييالتِِه .3 :4فيليبيييي فيييي (ربميييا الميييذكور  أكليمن���دس الرُّ

ر بأنفسينا، إِرادِة هللا في المسيِح يسيوع، للكورنثيين: "نحن أيًضا المدعوين ب لَيم نُبيرَّ

قَداسيِة قليٍب، تي عملناها في فهمنا أو تقوانا، أو أعمالنا ال وال َعْن طريق حكمتنا أو

 .كورنثيين)رنا باإليماِن...." (رسالة إلى التبرَّ  بل

صييليب المسيييح،  ) كتييب يقييول: "إنَّ .ا(أحييُد تالميييذ الرسييول يُوحنيي أغن��اطيوس: •

؛ وبهيذه my unpolluted muniments 1ي النقييةوموته وقيامته واإليمان به، هيي وثيائق

 ).الفيالدلفيين" (رسالة إلى .وصلواتكم أنا راغب أن أتبرر



29 
 

َكتيَب  ا.ييذ الرسيول يُوحني) وكان أيًضيا مين تالم.م115(مات عام  بوليكاربوس: •

عميِة، لييس مين أعميال، بيل بواسيطة إرادِة هللا يقول: "أنا أعلم أنكم مخلَّصون بالن

 ).ينبي(رسالة إلى الفيليسوع المسيح". 

بييدِم ميياعز أو حمييالن أو  م) َكتييَب يقييول: "ليييس165(مييات عييام  ن م��ارتِر:َجس��تِ  •

المسييح اليذي  .، بَْل باإليماِن بيدِم المسييح وبموتِيهِ 2برماِد ِعجلة تَمَّ تطهير الخطايا

 ).(حوار مع ترايفا ".مر بالذاتألا امات لهذ
 

 ىم كتبهيييا جسيييتن ميييارتِر لشيييخٍص يُيييدعَ 150وفيييي رسيييالة ُكتبيييت حيييوالي عيييام 

 ِة، نجد العبارات التالية: "لقيدحيذي يبدو أنه كان يستفسر عن المسيال ،ديوجنيتوس

ه؟ وبمين كيان يمكين يمكن أن يسيتر خطايانيا إال بيرُّ  الذي نا... ألنه مام هللا ابنه عقدَّ 

، إال بييابِن هللا وحييده؟". يييا لهييا ِمييْن فائييدٍة غييير وارتبييرَّ يوأشييرار مثلنييا أْن  لعصيياة

،يات الكثيرين يجب أن تُخفى في شدِّ ُمتوقعة! أن تع  واحيدال برَّ  وأن خٍص واحد بارا

 كثيرين.  ر ُعصاةً سيُبرِّ 
 

م)، حيين 337ميات عيام ذي ُحكِم اإلمبراطور قُسطنطين، (ال رِة ابتداء منوفي الفت

 -اإليميان الُمضيطَهَد  عن الفترة التي تميزت -سمية نة الرياكانت المسيحية هي الد

لمحتييوم، أن واألميير ا .ةة عقائييد مسيييحية أساسييير ِعييدَّ ة هرطقييات تُنِكييِعييدَّ  ظهييرت

ِة. علييى خطييية أَُخيير َعييْن الإيمانييي لحقييائقَ  تضيياللة لحقيقيية مسيييحية شييملت ضييالال

هييم وحيياجتهم فهمَ الييبعض عيين ت حجبييسييبيل المثييال فييإن بعييض اآلراء الخاطئيية 

يبعض هرطقات أُخر تتعلق بالث ٍص، عالوة علىلُمخلِّ  د المسييح وعيدم الوث، وتَجسُّ

روحييية. كييل هييذه الهرطقييات، أَضييعفت  أن يقييوم بأعمييالالضييال إمكانييية الخيياطئ 

 بريِر. للتَّ  الفهم الكتابيَّ 
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عيفة، عليى طبيعيِة اإلنسيان الخاطئية الضي أكييدات، وإعيادة التلمقاومة هيذه الهرطقي

مها المسيح، فإن بعيض تي قدَّ بالنعمِة وللكفارِة الحقيقية ال ة للخالصِ حَّ والحاجة الُملِ 

 عمِة باإليماِن بالمسيِح. بريِر بالنلعقيدة التَّ سا آمنة سُ الكنائس األمينة وضعت أُ 
 

 .) كتييبالييث. مييات فييي أوائييل القييرن الثاربوس(أحييد تالميييذ بُولِيكيي إيرين��ايوس: •

ر الكثييرون يقول: "ِمن خالِل طاعة إنسان ُوليد أوال مين العيذراِء، ال بيد أن يتبيرَّ 

 ويحصلوا على الخالص". 

يقييول: "إن  ) كتييب.م258سيينة  مييات .(أُسييقف كنيسيية شييمال أفريقيييا كبري��انوس: •

ا، إذن فمن بالِ وُحسِ كان إبراهيم قد آ من يُؤمن بالِ ويحييا باإليميان،  لكُ ب له براً

 ًرا". يُحسب ُمبرَّ 

: يقيول ) كتيب.م373عيام  ميات .عاًميا 46ِة (أُسقف اإلسيكندرية لميد أثناسيوس: •

كما  ،ان، بَْل باإليمانة يُمكن أن يتبرر اإلنسطريِق المجهودات البشريَّ  "ليس عن

 تبرر إبراهيم". 

ًرا بغيزارة كتاباتيه. وشيهم) كيان كاتبًيا .م379عام  مات .(أُسقف كبدوكية باسيل: •

تييرك لنييا هييذه الكلمييات: "هييذا هييو التمجيييد الحقيقييي والكامييل لِ، عنييدما نييرى أن 

ِه الشخصيي، بياإلنسان الذي ال يُر عيرف أنيه ُمحتياٌج  لفع شأنه اعتمياًدا عليى بيرِّ

 ، ويتبرر باإليماِن بالمسيِح فق ". إلى برٍّ حقيقي

نيا هيذه ) ترك ل.م397عام  ماتسقف ميالن، واشتهر كواعٍظ قديٍر. أُ ( أمبروس: •

حسيب اليذي ييؤمن بالمسييح، إيمانيه يُ  ،أي األممي ،إن اإلنسان الخاطئالكلمات: 

 .  كما ُحسب إلبراهيم""بدون أعمال الناموس،  ،اله براً 

عيام  مياتين. فين المسييحيِّ (أحد أعظم الُمفكرين والُمعلمين والُميؤلِّ  أوريجانوس: •

 ر اللييييصبييييرَّ كتيييب مييييا يلييييي: "باإليميييياِن وبييييدون أعمييييال النيييياموس، ت ).م253
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يعال و ،أعمياٍل سيبق وارتكبهيا يسأل عين مالرب ل المصلوب، ألن ا يجيب عليى مَّ

 ". اهُ باعترافِِه فق ًرا إيَّ لُصحبته ُمبرِّ  الربدعاه  اإليمان، بل دبع اللص القيام به
 
) .م420عيام  ميات ة.ي الِكتاب المقدس إلى اللُّغِة الالتينيي(أعظم ُمترجم يروم:چ •

، ولييس بنياء ره باإليمياِن فقي فإن هللا يُبرِّ  تَب يقول: "حين يتجدد إنسان خاطئ،ك

 على أعمال صالحة ال يمتلكها". 

 آبياء الكنيسية. قيد يكيون أعظيم واعيظ بَيْيَن كيل( ا فم الذهب):وحنيكريزوستوم ( •

من كتاباتيه نقيرأ: "مياذا  .)م407عام  مات .قضى سنوات كثيرة في القُسطنطينية

ا، خاطئا - حسب قول بولس -يفعل هللا إذن؟ لقد جعل  ذي ليم الل جع ،3إنسانا باراً

، ال بأعمالنيا ،رنياهللا عنيدما تبَرَّ  ه بيرُّ َر الُخطاة. إنةً ألجلنا ليُبرِّ يعرف خطية خطي

 خطية ارتُكبت".  بل بالنعمة ماحيًا ُكل

يري الهيوت  أغسطينوس: • (أُسقف هيبو، بالقرِب ِمْن قرطاجة، وأحيد أعظيم مفسِّ

"لقييد أُعطيييت لييَك كتييب مييا يلييي: )، .م430عييام  . ميياتالخييالِص بنعميية هللا فقيي 

شييتِر مييا فلييم تَ ى مجانًييا، هييا تُعطَييى نعميية، ألن، وتُسييمَّ ال علييى سييبيل أجييرة عمييةالن

 .خطاياه تُغفر له هذه النعمة أوالً ثُم ىباستحقاق سابق. إذن فالخاطئ يُعطَ  ،هأخذتَ 

ر الحة تَنبع ِمنواألعمال الص . واألعمال َوال تكون سببًا لكي يتبرر ،شخِص ُمبرَّ

 لها". تي قبِ ر النعمةَ الالحة التي تتبع التبرير تُظهِ الص

الهوتياًيا عظيًميا. قيد تكيون  ) كيان.1109عيام  (ميات ذي ِمْن ك�انتربري:ال أنِسلم •

، إذ َكتيَب يقييول: "هيل تُييؤمن ةِ رته بسيبب دراسييته لكفيارة المسييح عيين الخطييشيه

إذن واطيرح ثقتيَك فيي موتيه ص إالَّ بميوت المسييح؟ أسيِرْع ال يمكن أَن تخلُ  كبأن

المسيح بَْيني  نَا يسوعأنا أضع موت ربِّ : خاطئ، قُْل له كَ ن. وإْن قال هللا لك: إفق 

 تي". خطيَّ  وبْين
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 ميا ) كتيب.م1153عيام  ميات آخر آباء الكنيسية. ويُعدُّ ( ذي ِمْن كليرفو:برنارد ال •

، ويُصبح عجًزا! ما هو إًذا مصيير خطايانيا يلي: "أليس ُكلُّ  نَا يَصير َعدَم بِرٍّ  ،بِرِّ

نا ال يستطيع الدفاع ع إن اع للرحمية دعونيا نسيرع بكيل اتضي ن نفِسِه؟ لذاكان بِرُّ

، لْيتَيه  تيال يُمكن وحدها أْن تُخلِّص نُفوسنا، فأيُّ َمْن َكاَن فِيي عطيٍش وجيوٍع للبِيرِّ

مع  سيحظى بسالمٍ  ر باإليماِن وحده،ر الخاطئ، وعندما يَتبرَّ يؤمن بك يا من تبرِّ 

 ". 4هللاِ 
 

شييئًا  ليم تكين بريير بالنعمية باإليميانعقييدة التَّ  أنَّ  -وبِيُدوِن شيك  -نا نيرى هكذا، فإنَّ 

القيرون األوليى مين تياريخ الكنيسية شيهدت  ، فمع أنَّ لفن للكنيسةاستحدثه لوثر وكا

 والمفاهيم الفاسدة، إالَّ أنيه كيان هنياك أيًضيا تييار ُمسيتمر مين اتالهرطق العديد من

 وعلَّموه.  الكتابيِّ  اب والمفكرين الذين تمسكوا بالحقِّ أعظم الُكتَّ 
 

 :المالحظات
 كية.ِملْ  وككص ،هو Munimentsمعنى  )1

 .11:10الشاهد يُفترض عب  )2

إن  بيالقول الكتياب المقيدس يتخطيى المكتيوب فيي. الواقع أن يوحنا فم الذهب 21:5كو 2الشاهد يفترض  )3

 المسيح لم يُجعل خاطئا.

 ،األوائيلقام بتجميع اقتباسات من ثمان وعشرين من آباء الكنيسية  Ussher (1656 - 1581)رئيس األساقفة  )4

يِّنًا أنه في كل قرن من القرون اإلثني عشر األوليى، كيان هنياك مين تمسيكوا بالعقييدة الكتابيية للتبريير. ُمبَ 

(Ussher، Answers to a Jesuit's challenge،pp472 - 505)  
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 المحاضرة الرابعة
 

 برير كما ُعلِّم في عصِر اإلصالح البروتستانتيالتَّ  
 

سيبب فيي إصيالح القيرن السيادس عشير. بريير كانيت الإعادة اكتشاف عقييدة التَّ  إنَّ 

 سييدة نشييأت فييي الكنيسييةعقائييد زائفيية وُمَمارسييات فا كييان اإلصييالح رد فعييٍل ضييد

 ع كيفية نشوء هذه الضالالت.ومانياة قبل اإلصالح. دعونا اآلن نتتبَّ الكاثوليكية الر
 

، وهيو الخطايا الصفح عن الروماني الكاثوليكي بخصوصِ كان هناك التعليم الً: أوَّ 

تم الصيفح كيب قَبيَل المعموديية، ييتُرتَ  1ة)كل خطيٍة (بما في ذلك الخطية األصلي أنَّ 

خطيية  وكيل ٍة جدييدٍة،بها يحصيل اإلنسيان عليى حيياٍة روحييتي عنها بالمعموديِة ال

للكييياهِن، واسيييتيفاء هيييا فقييي  بييياالعتراف تم الصيييفح عنة ييييتُرتكيييب بعيييد المعموديييي

يَُكييْن هييذا ُغفرانًييا للخطايييا فييي  (لييم 3ة فييي المطهييرِ والمعانيياة الشخصييي 2العقوبييات

يحصييلوا علييى الُغفييراِن المجيياني، لكيين كييان عليييهم أن  لَييم كييل الُخطيياة الواقييع، ألنَّ 

 األلم). ا عملية طويلة ِمنلويتحمَّ 
 

ينت الكنيسة الرومانيية الكاثوليكييكا وقد خطيية  ل:األوَّ ة إليى نيوعين، م الخطيية تُقسِّ

، تسيتوجب ةيتيمِ خطيية غيير مُ  اني:والث ا موت المسيح فق ،ر عنهوهذه يُكفِّ  ،ةيتمِ مُ 

س ليم الِكتياب المقيد نزلها الخاطئ بنفسه في هيذه الحيياة. (الحيظ أنَّ إتمام عقوبات يُ 

 ).  ةيتمِ مُ  ةُكلَّ خطير عتبِ يَ  يضع مثَل هذا التصنِيف بل

طريييق مجهييودات الُخطيياة  أْن يكييون عيين جييببرييير يفييإن التَّ بحسييب هييذه التعيياليم 

 واستحقاقاتهم الشخصية.  ،الذاتية
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ْين، بييرغم المجهييودات قص المسييتمرَّ علييي بضييخامة الخطييية والييناإلدراك الفِ  ثانيًّ��ا:

ى إلييى فكييرِة نقييل اسييتحقاقات أدَّ  ،نزلهييا الخيياطئ نفسييهالَمبُذوليية لعمييِل عقوبييات يُ 

إن هييذا المخييزون ميين اسييتحقاقات القديسييين يسييين إلييى البشيير األدنييى. فقِيييل القد

َع بواسطة البابا نفسيه  يُمكن أن -نوات الُمختلفة الُمتراكمة َعبر الس -هداء والش تُوزَّ

 ،ونهاا كيانوا يُسييمُّ كمي ،ضيين منيه. صيكوك الغفيران هيذهطرييِق وكيالء مفوَّ  عينأو 

 ل مصدر دخٍل للبابا.باع منها يشكِّ يُ  ى بالماِل، وكان مايُمكن أْن تُشترَ 
 

، 4اسالقُيدَّ  ت فكيرة أنَّ َمي، نَ بجانِب هذه األخطاء من حيث االستحقاِق البَشيريِّ  ثالثا:

 ،ودميه عنيدما يرييد الكياهن المسييح الحقيقيي مكن أْن يُصيبح ذبيحية حقيقيية لجسيديُ 

 فافترضوا أن الخمر والخبز يصبحان جسد المسيح ودمه. 
 

قيمييية االسيييتحقاقات البشيييرية فيييإن اسيييتحقاق االحتفييياالت المتكيييررة ومهميييا كانيييت 

 الخاصة بموت المسيح ال يمكن أن ينضب.
 

(أو  يقام ، حيث كان القداسمذبح أيًضا مصدًرا للكسِب الماديأصبح قربان ال هكذا

 نفوس األحياء واألموات.  دفع عنه) ليُوفر استحقاقا لفائدةيُ 
 

وبين تعاليِم  حين،س، وبالتالي الُمصلِ قدالِكتاب الم عاليمفات بَْيَن تأربعة اختال هناك

 بريِر: التَّ  ة عنالكنيسة الكاثوليكية الرومانيَّ 
 

ة أن المعموديية وسييلة ومانيَّيكيان تعلييم الكنيسية الكاثوليكيية الر برير:طبيعةُ التَّ  -1

ميوا حوَن فَعلَّ ا الُمصيلِ أمَّ نه ِمْن تَبريِر نفسه. ةً جديدةً تُمكِّ ا الخاطئ حياةً روحيَّ يَنال به

بقيراٍر ِميْن  ،الخطاييا كيل بريير هُيَو الصيفح الكاميل عينالتَّ  س بيأنَّ من الِكتاِب المقيد

ا في الحال. ذي بِِه يُحسَ مر النعمِة هللا، األ  ب الخاطئ باراً
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تي الحياة الروحية ال ة أنَّ َعلَّمت الكنيسة الكاثوليكية الروماني قدل برير:أُسُس التَّ  -2

وَن حس والُمصلِ قدا الكتاب المهي سبُب قَبول هللا للخاطئ، أمَّ  ،تؤخذ في المعمودياةِ 

 بريِر. األساُس الوحيد للتَّ  هو ،ب للخاطئذي يُحسَ برَّ المسيح ال موا بأنَّ فعلَّ 
 
ر الخياطئ يتبيرَّ  ة أنَّ ومانيين تعليم الكنيسة الكاثوليكية الرقد كالطريقةُ التبرير:  -3

أعمياالً صيالحة  -ِة التيي أخيذها فيي المعموديي -ج الحيياة الروحياية الجدييدة حين تُنيتِ 

يي ا (أي االعترافييات واالشييتراك فييي أسييرار الكنيسيية، وأعمييال التوبيية ...الييخ). أمَّ

وحيده، وِمثيل برير باإليماِن بالمسيِح التَّ  موا بأنَّ علَّ  حون والكتاب المقدس فقدالُمصلِ 

وح" فيي الحيياِة، لكينَّ  هذا اإليمان الحقيقيي بريير ُميرتب  ِكتابياًيا التَّ  سييُنتُج "ثَمير اليرُّ

 تي تَتبع اإليمان. الصالحة ال وليس باألعمال اإليمانب
 
برير ال يُمكن تحقيقه تماًميا، التَّ  ة بأنَّ كان تعليم الكنيسة الكاثوليكي برير:تأثيُر التَّ  -4

عن الخطايا التالية، وال يُمكن ألحيٍد أْن  ة لمزيد من أعمال التوبةحَّ لذلك فالحاجة ُملِ 

ي ، إال بعييد أن يصييل إلييى السييماِء بعييد أْن يحتمييل األلييم فيييَتأكييد ِمييْن تمييام تبريييره

 المطهِر. 
 

بريير يشيمل الُغفيران المجياني التَّ  ميوا بيأنَّ َعلَّ  حون فقيدالُمصيلِ ا الكتياب المقيدس وأمَّ 

أنيه تعلييم الكنيسية الرومانيية ب عينة. وقد تحدثوا لكل الخطايا وضمان الحياة األبدي

تي علييِم البُروتسيتانالت ختليف تماميا عينوِك"، وهيذا مك"إيمان غير أكيد َملييٌء بالشي

 هائي بُِموجِب عمل نعمة هللا الذي ال رجعة فيه. برير الكامل النعن طبيعة التَّ 
 

فيي  عطيى أهميية كبييرة للمجهيود البشيرية أإن تعليم الكنيسة الكاثوليكيية الرومانيي

ِغنييى وأعجوبيية نِعميية هللا، أي أن اسييتحقاقات حييياة ومييوت  بريييِر وانييتقص ميينالتَّ 

ة َضيييبيييد وأْن يضييييف االسيييتحقاقات الُمفترَ  ة؛  فالخييياطئ الد كافييييالمسييييح ليييم تُعييي

ر فيي ِة، إذ يجيب أْن تُكيرَّ الخاصة، فيال تُوجيد ذبيحية واحيدة عين الخطييبمجهوداته 
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أْن تُضيياف إليهييا طئ لتبرييير نفسييه يمكيين اِس بييال نهاييية. إن مجهييودات الخيياالقُييد

هللاِ، بيل شييئًا  ةً مينبيةً فوريَّيهِ  ة ليسفُغفران الخطي هداء،استحقاقات القِديسين والش

قوبيياِت، التييي يضييمنها "كيياهن" يَعتمييد علييى االعتييراف وااللتييزام بالع غييير يقينيييٍّ 

األمير  - انالُمَمارسة الفاسيدة لبييع صيكوك الُغفيرلقد رأى لوثر بحكمته أن بشري. 

 .نشأت عن كل هذه الضالالت في العقيدة -جدا  هالذي ضايق
 

ذي يمنحيييه هللا مجانيييا، وتأكييييد خيييالص بريييير باإليميييان اليييللتَّ إن الحقيقييية الكتابيييية 

ادس عشير، ي خيالل شيكوِك وضيالالِت القيرن السيالخاطئ، سطعت كتيار كهربائ

وتجديييدها بحسييب نمييوذج  وهييذا الفهييم الجديييد أدى إلييى إصييالح بعييض الكنييائس

 سولي.العصِر الر
  

 المالحظات:
هذا االصطالح يعني الُجرم والخطية الموروثة من سقوط آدم، وألن الكل انحدر منه، فالكل يشيترك فيي  )1

 خطيته األصلية.
 ة يتيمِ ر عين الخطاييا غيير المُ فِّيكَ هذا االصطالح يعني بعض التأدييب المفيروض فيي حيياة الخياطئ لكيي يُ  )2

 التي تم االعتراف بها. 
روا أرواحهيم إكراميا ر اسم لمكان مزعوم لعذاب مؤقت بعد الميوت، حييث يمكين للميوتى أن يطهِّيهَ طْ المَ  )3

 للكنيسة.
 االسم الذي أُطلق على خدمة االحتفال بالعشاء الرباني في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية. )4
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 المحاضرة الخامسة
 

عصر  دبرير بعومانية عن التَّ الرة فكر الكنيسة الكاثوليكي 
 اإلصالح 

 

وثيقيية وصييفوا فيهييا كيييف فهمييوا تعليييم الكتيياب  م1530رون عييام لييوثر وآخيي نشيير

المسييح وحيده.  باستحقاقات  وحدها، وباإليمانهللا تبريِر الُخطاة بنعمة المقدس عن

 "بِدعيية تبييرين إياهيياة رفضييوا هييذه العقيييدة معالهييوتيي الكنيسيية الكاثوليكييي لكيينَّ 

ة! فقد عادوا إلى تعاليمهم السيابقة الفاسيدة كسيبب مرَّ  لألو ها أُدخلتجديدة"، أي أن

 لرفضها باعتبارها بدعة.
 

 العقييدة جدييدة للكثييرين مين كنيسيةبيدو هيذه ه ربميا تلوثر وآخيرون بأني أجاب دوق

سيل وآبياء الكنيسي روما، ألنَّ  يك بهيا الرُّ ة تعاليمهم الخاطئة أَخفت الحقيقية التيي تَمسَّ

 األولى (انظر المحاضرة الثالثة). 
 

وفيي غضيون سينوات قليليية حياول إيرازميوس وآخييرون أن يعمليوا مصيالحة بييين 

واألميير  الكنيسيية الكاثوليكييية الرومانييية، يالبروتسييتانت والهييوتيِّ  ياعتقيياد الهييوتيِّ 

باإليميييان  بريييير يَيييتمُّ التَّ  ين الكاثولييييك وافقيييوا عليييى أنَّ الالهيييوتي هشييية أنَّ الُمثيييير للد

سيح وحده". غير أن قِيمة هيذا التعرييف تعتميد عليى معنيى يسوع الم "باستحقاقات

عتمياد ه العمل البسيي  لالم اإليمان على أنفبالنسبِة للبُروتستانت، فُهِ  :مة "إيمان"كل

ييي ،وحييييد لتبرييييِر الُخطييياة، كالرجييياء الالكاميييل للخييياطئ عليييى المسييييح سيييبِة ا بالنأمَّ

فييي  لييروح القييدستييأثيِر ا َر عييناإليمييان اسييتُخدم ليَُعبِّيي ك فييإنَّ ين الكاثوليييلالهييوتيِّ 

ا داخلهم، وبالتالي يجعلهم مقبولين لدى هللاج بِ ذي يُنتِ المؤمنين ال   :راً
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ر الخطاة بواسطة ... اإليمان الذي هو تحريك من الروح القدس الذي بيه ... "يتبرَّ 

 وس". ون في استيفاء النامؤينسكب الحب بفيض في القلب ويبد
 

يعتميد ، فيال اسيةفيي القد فيي قليِب اإلنسيان سييتبعه نميوٌّ  الحقيقيي الواقع أن اإليميان

اإلنسيان  حيد بيهذي يتَّ وحيده الي ينشأ عن المسييح بل ،تبرير اإلنسان على ذلك النمو

بَييييْيَن وجهتييييي النظيييير البُروتسييييتانتية  - باإليمييييان. لهييييذا بيييياءت ُمحاوليييية التوافييييق

وليى ظرة األُ مختلفتيان تماميا، فيالنأنهميا  بالفشيِل، حييث - ة عين التبرييروالكاثوليكي

يالمسييح التي تعتمد عليى عميل اليروح  ا الثانيية فتعتميد عليى عميلام عين الُخطياة، أمَّ

 . المستمر في الُخطاة القدس
 

 ياسة مزدوجة ضيد تعياليم اإلصيالح عينة سومانيالكنيسة الكاثوليكية الرُّ ت نَّ بَ لقد تَ 

وجادل اليبعض  ،، فقال البعض إنها بدعةمناستمرت لفترٍة طويلٍة ِمَن الز ،بريرالتَّ 

،  ه هللا في المؤمن. دُ ر، يُوجِ ذي يُبرِّ برير الالتَّ  حيث أنَّ  اآلخر بأنها حقٌّ ِكتابيا
 

) مصيلِحين(ال نظير البُروتسيتانت يْ ق وجهتَيالُمحياوالت العدييدة لتوافُي غم ِمنوبالر

 ،هميا بيإخالصق بينه لَْم يقيدر أحيد أن يوفِّيإالَّ أنَّ ، ربريالتَّ عن  1ةوالكنيسة الكاثوليكي

 ا جيًدا. مً هْ فَ  ي النظرحتى من بين الفاهمين لوجهتَ 
 

وا ويصيبحوا ة يمكين أن يتبيررالكنيسة الكاثوليكية الرومانيأعضاء  نا ال نُنكر أنَّ إن

روا بِ الُخطاة يُم نا نُنكر أنَّ مقبولين من هللا، لكن هْم اليذاتي. إنكُن أْن يُبرَّ نيا نيرفض بيرِّ

 لكييو ونعتبرهييا غييير كتابييية،برييير ة الرومانييية َعييْن التَّ تعيياليم الكنيسيية الكاثوليكييي

بحسيب تعياليم الكنيسية  لييس ،رونين في الكنيسِة الكاثوليكية متبيرِّ المؤمنين الحقيقيِّ 

 ى.نً حه هللا لهم بغِ ذي مناألمر ال المسيح فق ، استحقاقاتقة في ل بالثب

ر َجسيد اموس (ناموس هللا)اِل النبأعم ا كانَكتَب لوثر: "إذ بياألولى جيدا ف ،ال يَتبيرَّ

لكين اليبعض إذ وجيدوا  ت، أو فرانسيس أو أغسيطينوس،كْ دِ ر أَحٌد بقانون بنِ ال يَتبرَّ 
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م المسييح، وخلصيوا ت غضيب هللا، هرعيوا لميوِت وآالسكِ فيهم صالًحا ليُ  ه ليسأن

 ".بهذه  البساطة
 

 ملحوظات:
 عندما نُشرت محاضرات د. بيوكانان ألول مرة.  1867وكان هناك الكثير منذ عام  )1
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 المحاضرة السادسة
 

 عصر اإلصالح برير بعددة عن التَّ ة متعدِّ آراٌء بُروتستانتيَّ  
  

 برير كان ملحوظا، فقد اختفيىالتَّ  اإلصالح على موضوع ياالتفاق بَْيَن الهوتيِّ  إنَّ 

وكيييان األدب  طيييويال بسيييبِب فسييياد كنيسييية "العصيييور الُمظلمييية"، الحيييق الِكتيييابي

تها قاوميت حقيقية اى احتفياالت الكنيسية وُمَمارسيحتي .الالهوتي الُمتاح حينئذ خاطئا

ليى هيذه التقالييد الكنسيية، حين نشيأوا عوحده. كيل الُمصيلِ  برير باإليمان بالمسيحالتَّ 

ِم هيذا هْ إال أنهم اتفقوا على فَ  موضوعات،برغم اختالفهم عن بعضهم في بعض الو

وأصيييول اإليميييان التيييي وضيييعوها فيييي  هم وِعظييياتِهمكتابيييات لفكييي ،الحيييق الكتيييابي

م كثييير ميين الهييوتيِّي الكنيسيية وجييه، اتفقييت علييى هييذه الحقيقيية. وحقيقيية تفسيييراتِهم

حين ر أن المصييلِ ، ، تُظِهييبرييير باإليميياِن فقيي عقيييدة التَّ علييى الرومانييية الكاثوليكييية 

 في عصر اإلصالح. اعتبروها أكثر الحقائق التي خرجت للنور
 

 بهذا الحق الِكتيابي -د سنوات الحقة أَفسحت هذه الوحدة المشهودة في اإليمان وبع

فواحيد ِمين هيذه اآلراء  ،ى بَْيَن البُروتستانت أنفسيهمع اآلراء، حتالمجال أمام تنوُّ  -

َع فيي قُليوِب الميؤمنين ذي ُوِضيهللا الي بِيرُّ  طياة، هيور الخُ ذي بِِه يُبيرَّ ال البرَّ  نأب ىناد

 طريِق حياة المسيح فيهم.  عن
 

نشيئها اإليميان تيي يُ دة ل والاعية الجدييوالط التوبة عين الخطيية رأٌي آخر يقول إنَّ 

 للمؤمنين، هي أسباُب تبريرهم.  الحقيقي
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وت ا الهيوْ البُروتستانت اليذين تبنَّي بين راء األكثر خطرا، تِلك التي ظهرتومن اآل

بعيوا ميذهب ذين اتَّ ليه)، وأولئيك اليبطِ الالناموسية (نبذ الناموس زعميا بيأن النعمية تُ 

 ر الهوت المسيح وكفارته).نكِ الصوسنية (بدعة تُ 
 

تيي أُعطييت للميؤمنين، األول بيأنَّ اسيتحقاقات المسييح القد نادى أصيحاُب اليرأي ل

حيدين بالمسييِح، كميا ليو خصية، وأن المؤمنين صياروا ُمتَّ صيَّرتهْم أبراًرا بصفة ش

المسييِح وبيينهم، وأن تبريير الميؤمنين حيدث فيي األزل،  هناك أي فرق بينلَْم يَُكْن 

وأن اإلحسييياس  ،يميييان الخييياطئوال عالقييية لهيييا بلحظييية إ ،أو عنيييد ميييوِت المسييييح

 . المؤمن الحقيقي ا من اختبارِ عتبر ُجزءً أو الصالة طلبًا للُغفران، ال تُ  بالخطية
 

 ِرهموْ وهُييم بِييدَ ر هييؤالء الُخطيياة برحمتييه، هللا يُبييرِّ  ين فهييو أنَّ أمييا رأي الصوسيينيِّ 

كانت مجيرد  ن باالعتقاِد بأن الخطيةونيُّ وسبدأ الص . وقدحون حياتهمصلِ يَتوبُوَن ويُ 

 -إذن  -برير ا. فيالتَّ رما وموتًيجريمة في حقِّ هللا تشكل جُ  تاضطراب بشري وليس

 اعتراف رحمة هللا بمجهودات الخاطئ الشخصية إلصالح ذاته. هو
 

بريير التَّ  ين وتعياليِم اإلصيالح، بيأنرأي الصوسيينيِّ  لت للوفاق بيينذِ ة ُمحاولة بُ وثَمَّ 

ر هللا يمكين أْن يُبيرِّ  االتفياق عليى أن تَيمَّ  س على استحقاقاِت المسيح فقي ، وقيدمؤسَّ 

هللا  أن غييير أنييه افَتُييِرضالتوبييِة وإصييالح الحييياة. الُخطيياة الييذين أصييلحوا أنفسييهم ب

امي لحيياِة النموذج األخالقي السي طريقِ  الُخطاة ليقوموا بإصالح أنفسهم عنساعد 

 المسيِح.  ِمن ْستََمدٌّ تبريرهم مُ  ته. بهذا المعنى يُمكن القول بأنالمسيح ومو
 

وًرا إلهياًييا البشيير يملكييون نيي لكيي أنى مييا سييبق هنيياك رأي آخيير افتييرض عييالوة عليي

 م البشييرية، وحينمييا يُييزرع هييذا النييور الييداخلي اإللهيييداخلياًييا، كجييزء ِمييْن طبيعييتِه

ر المسيييح فييي اليي هييذا الحضييور الُمقَييدس أساًسييا  دُّ داخل، ويَُعييوتُتَّبَييع قيادتييه، يتصييوَّ

 خص. لتبريِر ذلك الش
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؛ الجينِس البشيري الب العيدل، لكيلمطبموته أن المسيح أْرَضى  ضترفرأي آخر ا

د أصييبح ُممكنًييا لييو كانييت هنيياك اسييتجابة صييحيحة ميين التوبيية فخييالص أي واحيي

 خص. واإليمان وثبات ذلك الش
 

ة تشترك في عاميل واحيٍد، يفصيلها عين العقييدِة الصيحيحة، دُكل هذه اآلراء الُمتعد

والقبيول فيي  -بريير التَّ  في عصر اإلصالح، فكلهيا تفتيرض أن تي أُِعيَد اكتشافهاال

داخييل الُخطيياِة وليييس علييى اسييتحقاقاِت حييياة  مييد علييى تجديييٍد روحيييعتيَ  -نظيير هللا 

 ة. العقيدة الِكتابي دهتُؤكِّ  على خالف ماوموت المسيح عن الُخطاة، 
 

وقيد  قٍّ ِكتيابيٍّ واحيد،هيذه اآلراء الُمتنوعية حيوَل َحي ًعا، أْن تَظهير كيلقد يَبدو ُموجِ 

إنسيياٍن إمييا يوجييد  كييل لييبِ ثييل هييذه األخطيياء، ففييي قافتيرض لييوثر إمكانييية ظهييور م

ل أي تأدييييب باليييية تَيييأبَى أْن تَقبَييياتي، أو حيييياة غييير مُ اليييذَّ  اسييتعداد لالفتخيييار بيييالبِرِّ 

 بريِر. ن التَّ ائب عد الفهم الصأخالقي. وبإمكان أَحد هذْين األمرْين أن يُفسِ 
 

الَ بُيدَّ أَْن ألَنَّيهُ ة: "دس بأنيه سييكون انقسيام فيي الكنيسيِة المسييحيقيم الِكتياب المويُعلِّ 

يْوَن ظَياِهِريَن بَْيينَُكْم" د  ).19 :11كيو1( يَُكوَن بَْينَُكْم بَِدٌع أَْيًضا لِيَُكيوَن اْلُمَزكَّ وقَيْد ُحيدِّ

أَحَد ِب تاريخ الكنيسة. وال ِحقَ  كلتي ظهرت في تناقضات ال، بسبِب الالحقُّ الِكتابي

اسييِة، ا فييي القدث نمييواً ذي يُحييدِ فييي المييؤمِن واليي قييدسوح العمييل اليير يمكيين أْن ينكيير

ن بنفِس القدر. كميا والعمالن ضروريا ،المسيح ِمن أجِل ذلك المؤمن ُمالزًما لعمل

عميل األول (أي اإلنسيان)،  سيببب سيبرير ليالتَّ  أنه ِمَن الصواِب بنفس الدرجة أن

 باسيتحقاقاتال بمجهوِد البشير، بيل  ،عمل األخير (أي المسيح) بنعمِة هللا بل بسبب

 المنقول.  هالمسيح المنسوبة للُخطاِة، وليس بِبرِّ 
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 المحاضرة السابعة
 

برير في الكنيسة األنجليكانية منذ عصر آراء عن عقيدة التَّ  
 اإلصالح

  

ا عيين ة "كنيسيية إنجلتييرا" رأيًييت الكنيسيية األنجليكانيييكنتيجيية لحركيية اإلصييالح تبنَّيي

 حين. ويبيدو هيذا واضيًحا ِمين خياللميع رأي الُمصيلِ  تيام كيان عليى وفياقٍ  ،التبرير

ت أو عقائيييد الكنيسييية األنجليكانيييية التسيييع المقالييية الحاديييية عشيييرة ضيييمن مقييياال

ِكتياٌب يحتيوي  وهيو The Homiliesوكذلك تعليم كتاب  بيل الِمثال،على س ،1الثِينوالث

د نُشير ة، وقياألنجليكانييستخدامه فيي الكنيسيِة س، التعليم رسمي للِكتاب المقدعلى 

 . 2الكنائس في كل م للقراءةوُصمِّ  1563وعام  1547عام 
 

 الكنيسية ليت مينبرييِر، قُبِ ة آراء ُمختلفية عين التَّ سنوات الحقة ظهيرت ِعيدَّ  بعد لكن

ي عدٌد ِمْن الهوتيِّ  وبتأثير الالهوت األرميني، جادل ،1628 فَفي عام ة،األنجليكاني

بريير َمبنِيييٌّ علييى بعييِض الصيالح فييي المييؤمنين، وأنييه التَّ  بييأنَّ ة الكنيسية األنجليكانييي

 ة. ليس هناك اختالف جوهري بين اآلراء الكاثوليكية واآلراء البُروتستانتي
 

 اإلصيالح، بيل عين موقيفبب لالنجيراف تكن المؤثرات الخارجيية وحيدها السي لم

 وهيي ،البَشيري الطبيعية في القلب (من كاثوليك) ةكَ لَ ثْ الكَ  اطلق عليهاك ما أُ كان هن

األمييور الجيييدة، فييي  د فينييا كثييير ميينه يوَجيذي فينييا جميعييا، أن نثييق أنيياالسيتعداد اليي

له  ،ذي فينام الئالدا لُ يْ ينا لدى هللا. فالمَ ة، وهو ما يُزكِّ دوافِعنا، وفي عاداتِنا األخالقي

لنيا إلييى حوِّ يو ، وحيدهان العقييدة القديمية بضيرورة نعمييِة هللاي إلبعادنيا عيييٌر قَيوتَيأث

 تعاليِم كنيسة روما وممارساتها. 
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ه يُشيجع الكبريياء تجعلنا مستعدين ألْن نعتنق أي تأثيٍر يَبدو أنة الطبيعية كَ لَ ثْ تلك الكَ 

 البشرية لتبريِر أنفسنا بطريقة من الطرق! 
 

ى عليى حقيقيِة نَيتبريرنيا يجيب أن يُبْ  يسِة إنجلترا ظهرت حركة تفترض أنوفي كن

ييي ِد المسييييح، ال عليييى طاعتيييه الكاملييية فيييي حياتِيييِه وموتيييه، ويفترضيييون أنيييه تََجسُّ

 . للجنِس البشري رغير الُمتغيِّ  بصيرورتِِه إنسانًا، بيَّن هللا لنا استحسانه األبويَّ 
 

ذي كييان (اليي 3تَنشيير الخطييأ القييديملكمييا ظهييرت حركيية أُخييرى فييي الكنيسييِة، َسييَعْت 

ِر وُّ رون "بتصينيا ُمبيرَّ القائيل بأن )،م1550فيي  ث بِيهدَّ حيل َمن تأوَّ  Osianderأُزياندر 

 تميادوا فيي ذلييك حتيى جيادلوا بييأنَّ  دوقيي .فينيا المسييح فينيا" أو بعميِل الييروح القيدس

تيي بهيا نحصيل عليى  هيذه الفائيدة وليس اإليمان) هي الوسيائل الفرائض الكنيسة (

 برير). (أي التَّ 
 

أْن نيرى ميدى خطيأ هيذه  مين الصيعب علينيا، لميا كيان يمنا الحيق الِكتيابهِ لو أننا فَ 

الِمثييال، أولئييك الييذين  فعلييى سييبيل ،فييي الماضيييثيييرا مييا كانييت خطييأ وك عيياليم،الت

يي يفترضييون أنَّ  ة هللا ر محبييهييذا يُظِهيي أنَّ  حيييث -برييير التَّ  َد المسيييح هييو أسيياستَجسُّ

يجهلون حقيقة الطبيعة الخاطئة للجنس البشيري، فيال لييس مجيرد  - ة للبشرِ األبويَّ 

اموس وقاضيي ألولئيك الخالئيق اليذين يتميردون الني أب لخليقته، لكنه أيًضا ُمعطي

 فتيرض أنأْن ن -إذن  -بسبب الخطيية ويسيتحقون غضيبه. فمين الخطيأ  ،عليه اآلن

س، رضيا هللا الُمقَيدَّ تمتيع بِ ورة المسيح إنسانًا برهان على أن الجنس البشري يصير

 . ر في نظره بالفعلوأنه مبرَّ 
 

ة وأصيبح بعيد ذليك كردينياال الكنيسية األنجليكانيي مين -اليدكتور نيوميان  لقد حياول

برييير صييائبان، روتسييتانت بشييأِن التَّ الكاثوليييك والب رأيَيييا  يُظهيير أنَّ  أن -كاثوليكياًييا 

اعتبير قَيْد . وا بالمجهود البشريبرير باإليمان وأيضهما وجهان لحقٍّ واحٍد؛ فالتَّ وأن
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أيهذيْ  نيومان أن فيي اعتبيار  اتضياربً  رَ ن، ولم يين ُمنفصالن وليسا ُمتعارضيْ يْ ن الرا

 ْين صائبْين. أيَ الر
 

 ،ةنجليكانييالكنيسية األ ذي ظهير فيي تياريخالي ع فيي اآلراء،نوُّ ا نظرنا إلى هذا التإذ

 نبيؤ بميا قيديصيبح مين المسيتحيل الت ،1867بدًءا ِمْن عصِر اإلصالح وحتيى عيام 

عنيا تُرجِ ، ة عظيمةوحينَهضةٌ ر ولكن األمر األكثر إلحاحا ه ،ينشأ عن هذه العقيدة

ةُ هللاِ لِل" المسييح إليى إنجييل َخييالَِص لُِكيلِّ َميْن يُيْؤِمُن: ألَْن فِييِه ُمْعلَيٌن بِييرُّ هللاِ ألَنَّيهُ قُيوَّ

ا اْلبَارُّ فَبِاِإليَماِن يَْحيَا« :َمْكتُوبٌ بِإِيَماٍن ِإليَماٍن َكَما هَُو   ).  17، 16 :1(رو»" أَمَّ
 

 المالحظات:
باإليميان ولييس  ،تقول المقالة: "نحن محسوبون أبراًرا أمام هللا، وذلك باستحقاق ربنا يسوع المسيح فقي  )1

 .بأعمالنا أو استحقاقنا...."

 على آراء مثل:يشمل  Homily on Salvationكتاب العظات المعروف باسم  )2

 .ل الذين يؤمنون به إيمانا حقيقياإن المسيح اآلن هو بر ك -

  ل ؤخييذ ويُقبَيييُ  ،م باإليميياننَ الييذي يُغتَيي ،التبرييير أو البيير الييذي ننالييه ميين رحميية هللا واسييتحقاقات المسيييح -

 ح به من هللا لتبريرنا التام والكامل.ويُسمَ 

 نا .... .ريبرِّ  ،وإيماننا في المسيح هذا الذي بداخلنا ،أن نؤمن بالمسيح ،نالِ هذه العقيدة ليست بفعْ  -

 م).1550(عام   A. Osianderحت أوال بواسطة رِ ) اقتُ 3
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 المحاضرة الثامنة
 

 تبرير كما استُخدمْت في الِكتاب معنى كلمة" العقيدة شرح 
 "سدالمق

 

فييي واسيتخدامها فحييص معناهيا نَفهم معنيى كلمية ميين الِكتياِب المقيدس، علينيا أْن نلي

برييير فكلمييةُ ت ؛ليييس فييي أي اسييتخدام آخييرو ،الكتيياب المقييدس العبييري واليونيياني

ر بريفيالتَّ . لشخٍص ما على أنه بارٌّ من هللا  القَبول س لتعنيالمقد تُستخدم في الكتاب

هيذا  ن أنَّ ٍب، ويُعلِية كأنيه غييُر ُميذنِ بًا بِسيبِب الخطيينِ هللا يعاميل شخصيا ُميذ يَعني أنَّ 

ا قانونياًا. (ال تعني أنَّ الش ا، تماميا كميا  الشخص قد صار خص يُعتبر باراً بالفعِل بياراً

ي هللا  ن أنَّ د هللا ال تعنيي أن تجعيل هللا مجييدا، بيل تعنيي بِبسياطٍة أْن تُعلِيأن كلمة يُمجِّ

فيييي نظييير  ص بيييارٌّ كيييإعالن أن الشيييخ ،هيييذا االسيييتخدام لكلمييية تبريييير ييييٌد). إنَّ مج

 طرق:  ثالثاموس، يمكن برهنته بالن
 

ة، تابييات الكاآليي ر" مضيادة لكلمية "ييدين" فيي العدييد مين) تُستخدم كلمة "يُبيرِّ 1(

 ، بييلفإدانيية األشييرار ال تَعنييي أْن تجعلهييم أشييراًرا ،)1 :25علييى سييبيل المثييال (تييث

جعيل النياس تَ ر" ال تَعنيي أْن اموس؛ ليذا فكلمية "يُبيرِّ تصنيفهم بالني هذا هو تعني أنَّ 

 اموس. تبارهم بحسب النتُعلن أن هذا هو اع أبراًرا، بل
 
عين تيي تتحيدث آلييات ال" غالبا ميا تُسيتخدمان فيي ار" و "بارٌّ "يُبرِّ  يْ ) إن كلمتَ 2(

. هيذه شيواهد كتابييية 33 :8؛ رو 2 :143؛  1 :32: ميزفعيل قيانوني أو قضيائي مثييل

يعنييي  "ر شخًصيايُبييرِّ "التعبيير  وهييذا يُؤكيد أن ،كُجيزء ِمييْن عمليية قضيائية رييربللتَّ 

ا قانونياًا.  دُّ خص يُعَ الش س، أنَّ تاب المقداستخدام الك بحسب  باراً
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ا برييِر، وتيدل أيضيتُستخدم كتعبيٍر ُمعادٍل للتَّ ) هناك كلمات أَُخُر وِعبارات أَُخر 3(

بريير َف التَّ ُوِصي ،ثيال. عليى سيبيل المٍر في الشخصيةال على تَغيُّ  ٍر قانونيعلى تَغيُّ 

" (رولى أنع ) 5:4هذا يَعنيي (رو  .)21،  19 :5كو2؛  8 -6،  3 :4ه "ُحسبان البِرِّ

هيو إعيالن  أن التبريير ،ثانيية . مين هيذا يتضيح1تَمَّ ُحسبانه لشخٍص خاطئ الِبرَّ  أنَّ 

ا بنواليييه َحسيييب للخييياطئ غفيييران خطايييياه، واعتبيييره بييياراً  قيييانوني كيييريم ِميييَن هللا

 استحقاقات المسيح. 
 

بريييِر جانبييان: األول قَبييول هللا للُخطيياِة كييأبراٍر، والثيياني اختبييار اليَقييين حييين وللتَّ 

ا برهييان هييذه اك أيضييبرييير، وهنييحقيقيية التَّ  رون. فهنيياكهييم ُمبييرَّ عييرف الُخطيياة أنيَ 

يي ا البرهييان فهييو إدراك هييذه الحقيقيية. ويبييدو الحقيقيية. الحقيقيية هييي إعييالن هللا، أمَّ

يجب أن يسبق أيَّ برهان على التَّبرير في  ،شخص ما قرار هللا بتبرير واضًحا أنَّ 

 خص. هذا الش
 

بمييا سيييحدث فييي  مكيين توضيييحهبرييير ين لعملييية التَّ ن الجييانبيْ واالخييتالف بَييْيَن هييذيْ 

هييم َن عالنييية علييى أنرهم هللا سييوف يُييَروْ ذين بَييرَّ أولئييك اليي فكييل ة؛النهائييي الدينونيية

س "يييوم المقييد تييابى هييذا اليييوم فييي الكسييمَّ )، ويُ 32 :25رون (مييتأشييخاص ُمبييرَّ 

 ).  19 :8(رو ستعالن أبناء هللا"ا
 

الظيياهري بييين رهييان) همييا سييبب التنيياقض ن (الحقيقيية والببرييير هييذيْ التَّ  يْ إن جييانبَ 

بِاِإليمياِن بيدون  ارنيبرَّ فبولس يقيول: إِننيا ت ،بريرِ ن التَّ اللذْين َكتبَا ع ،ولس ويعقوبب

ر اِإلنسييان، ال)، ويعقييوب يقييول "28 :3(رو" أَعميياِل النيياموس  ... بِاألَْعَميياِل يتبييرَّ

برييِر، التَّ  حقيقية س هذا تناقضا، فبيولس يتحيدث عيني). ل24 :2(يع اِن َوْحَدهُ"باإليم

 ولييس بسيبب ،المسييح هم مين أجيللَ بِ ه سيامحهم وقَيرمِ هللا بِكَ  ألنَّ  رونطاة يَتبرَّ فالخ

ييوهييذا التَّ  ،أي أعميياٍل عملوهييا  نيييتكلم عييف ،ا يعقييوببرييير نييالوه باإليمييان وحييده. أمَّ
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رإدراك اإلنسيييان بِكوْ  هيييم رضيييون أنللبشيييِر أي سيييبب يجعلهيييم يفت فلييييس .انِيييِه ُمبيييرَّ

 ا لهييذه الحقيقيية. إن بييولس يكتييب عيينسييأعمييالهم برهانييا ُمقَدَّ  مييا لييم تُعيي ِ  ،رونُمبييرَّ 

يعقيوب ذي ال يعتمد على أعمالِنا الصالحة، بينما يكتيب ، األمر البريرهللا للتَّ  إعالن

 سة هي برهان هذه الحقيقة. فالحياة الُمقَدَّ  .رواالناس قد تبرَّ  فية معرفة أنَّ عن كي
 

 بريير يمكينالتَّ  اجانبف ا في ذلك إبراهيم،تِِهملُِحجَّ  قوب مثاالمن بولس ويع ويُقدم ُكلٌّ 

 نياًيا: كيان هنياكتن. ثاأْن يُختَي لبير باإليمياِن قبيرَّ الً: لقيد تأن نجدهما في إبيراهيم. أوَّ 

 . د في إطاعة أوامر هللا لهيَتردَّ  ه لَمْ أن ، حيثفي حياته على تبريره برهان َعِظيمٌ 
 

فيي نظيِر هللا بمجهوداتِنيا ر أنفسينا فكرة أننا يمكن أْن نُبيرِّ ولس يكتب ضد قد كان بل

 ؛حيياة الميؤمنين كيفيةبذي ال يكترث عليم الضد الت بة، أما يعقوب فكان يَكتُ البشري

حصيييلة هيياتين  .سيية للمييؤمنين، تتبييرهن بالحييياة الُمقَدَّ برير هبيية كريميية ميين هللافييالتَّ 

 برير. ن هي ما يعنيه التَّ الحقيقتيْ 
 

 المالحظات:
يمكن أن في ،رون عالميات الحيياة الروحيية الجدييدةظهِ سييُ  بل ،رواإن المؤمنين لن يستمروا خطاة إذا تبرَّ  )1

  روا مع أنهم خطاة في اللحظة التي يتجددون فيها.ح عنهم وتبرَّ ن أنهم قد ُصفِ يُعلَ 
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 المحاضرة التاسعة
 

 برير؟التَّ  ا هوم 
 

، والثانية أنه أميٌر يناليه برير بطريقتين: األولى أنأْن نفكر في التَّ  يمكن ه عمٌل إلهيٌّ

خول فيي مل على ُغفيراٍن كاميٍل للخطييِة، واليدتيش وهف ،نيْ وفي ِكلتَا الحالت ،الُخطاة

 ة. والحق في نوال الحياة األبديرضا هللا
 

. أّوالً: التَّ   برير َعمٌل إلهيٌّ
 

ُر" هللاُ هو "...  ،ابرير شييٌء يَحيدث خيارج عنيالتَّ  فإن ِمْن ثَمَّ  ،)33 :8(رو الَِّذي يُبَرِّ

دت قبل تأسيس العالم، لذا فهي مستقلة عن أي دور لنا، جِ وُ  هللا للخالصراض غفأ

 ؛بريير التيدريجي"ى "التَّ ميا يُسيمَّ  هنياك سييتم فيي الحيال، فلييبرير عمل كما أن التَّ 

اتحييدوا مييع المسيييِح إلييى األبييِد  درون قييالُخطيياة الُمبييرَّ ألن هييو عمييل قيمتييه دائميية، و

 ). 24 :5(يو
 

 هيو ، بيليظهر اآلنمجرد شيء عمله هللا في األزل، و برير ليسالتَّ  هذاومع ذلك ف

ن حيياتِهم. وإِليى ٍن مييَّ وقيت ُمَعيفي حدث يَ دين، وعمُل هللا بخصوِص أشخاص ُمحدَّ 

وحين يخلصون وينالون  ،)36 :3(يو طائلة غضب هللا ْم تحتيؤمن الُخطاة، فَهُ  أنْ 

 لقيد ،تليك اللحظية، وبكلمياٍت أَُخير تَتبدل منيذ عالقتهم مع هللا فإنَّ  ،ُغفرانًا بِنعمِة هللا

 وا. رتَبرَّ 
 

 بريُر أمٌر يَناله الُخطاة. ا: التَّ ثاني
 

 :3ة (ييواألبدييعين الُخطياة، ونيوال الحيياة التام، ورضا هللا  يشمل التبرير الُغفران

نكيرون روتسيتانت اليذين يُ ييك وبعيض الببعض الروم الكاثول هناكومع ذلك  ،)16
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رتب  الصيفح يي ِة. ويفتيرض اليبعض بيأنَّ ن الخطييعيبرير يشيمل صيفًحا تاميا التَّ  أنَّ 

تيي ارتُِكبَيْت إِنه يَيرتب  بالخطاييا الرضون توآخرون يف ،تي ورثناهافق  بالخطايا ال

 ،كما أن هناك مين يقوليون إِنيه ييرتب  بسييادة الخطيية عليى الميؤمنين ،التجديد لبق

الخطايا التيي  ن غفرانا ِمْن عقابيجتنو -الذاتي  همبمجهود -المؤمنين  قِيَل إنَّ  وقد

وعييدم طبيعيية الحقيقييية للخطييية الالجهييل ب كييل األخطيياء تنشييأ عيين بونهييا. إنَّ يرتك

 حقيقة غضب هللا الذي يقع عليها.اإليمان ب
 

ب نْ ب، واليذنْ ة تجليب اليذالخطيي ق ِميْن أنَّ حقُّ بعد الت ، إالُم الُغفران كما يجبوال يُفهَ 

ب نْ ر حقيقيية الييذأْن يُغيِّيي ،ى التجديييدوال حتيي ،وبييةوال يمكيين للت .يَسييتمر إلييى األبييد

واِب أن نفتيرض ذلك لييس ِميَن الصيل ؛بنْ ذي يزيل الذال لُغفران هوالكن  ،الماضي

ِب، وهيو نْ اليذ زييل كيلفيالُغفران ي ؛تنيافرانًا لبعض جوانيب خطيا يَعني غُ تبريرن أنَّ 

 . ُغفران حقيقي هناك ب فلم يكننْ ى الذكنه أن يزيله، أما إذا تَبقَّ ذي يُمالوحيد ال
 

برير غفران خطايا الماضيي فقي ، بحييث يجيب بعيد يعني التَّ  كما أنه من الخطأ أن

إليى حاليٍة ِمين البيراءة،  طياةفُغفران الخطية يُعيد الخ ؛نا لدى هللاقَبولَ  ذلك أن نجتني

ين. يكيون أبيراًرا إيجيابنا ال مجيرد البيراءة أميام هللا، بيل أْن نذلك فالمطلوب م ومع

كنيا ). إن امتال6 :4(رو هللا يَحسب مثل هيذا البِيرِّ  م بوضوح أنَّ دس يُعلِّ تاب المقوالك

ُجيزٌء ِميْن تبريرنيا، تماميا كُغفيران هللا  الستحقاقاِت المسيح اإليجابيية باإليميان، هيو

 لنا. 

 

ترتقيي  ،رونتيي ينالهيا المؤمنيون الُمبيرَّ االمتييازات المسييحية ال نَّ وجدير بالذكر أ

ج اكفهني ،من مجد إلى مجيد ، والبِيرُّ المتيوَّ ج بيالبِرِّ بوِل ليدى هللا، بيالقَ  الُغفيران المتيوَّ

 . اء وورثة هللابنكأ ،بنيج بالتَّ متوَّ الوالقَبول 
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لكنهم��ا مختلف��ان  ،ص��الن اتص��اال وثيق��ايس متَّ ق��دبري��ر والتَّ ثالثً��ا: التَّ 
  الواحد عن اآلخر.

 

دس يمينح ا فيي التقيديِس فيالروح القيؤمنين، أمَّ المسيح للم بريِر يَحسب هللا بِرَّ في التَّ 

 يِس يَيتِمُّ قيدالتة، وفيي برييِر تُغفير الخطيَّي. في التَّ ة للحياة بالبرِّ اسة ويمنح قُوَّ دنِعمة الق

يسيواء ، عليى َحيدٍّ الميؤمنين ر كيلبرير يُحرِّ . التَّ قهرها بالفعل ا ، ِميْن غضيِب هللا، أمَّ

بحسيِب نميو كيل ميؤمٍن فيي  عٌ يُوجيد تَنيوُّ  بلالمؤمنين،  فال يتساوى في كليس قدالتَّ 

ي هييذه الحييياة، لكيين امييا فييي أي شييخٍص فييال يمكيين أن يكييون تيس قييدوالتَّ  .عمييةِ الن

اآلن! فتبريييرهم يشييمل  عليييه روا بدرجيية أكبيير ممييا هييمأْن يتبييرَّ  ال يمكيين المييؤمنين

 ة.في الحياة األبديَّ  والحقَّ  ،ام لدى هللالت القَبول
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 المحاضرة العاشرة
 

 برير وناموس هللالتَ  
 

الخاطئية عين نياموس برييِر، نشيأت عين األفكيار التَّ  األفكار الخاطئة عين ُمعظم إنَّ 

فلو كان  ،ا يَحكم هللا خليقتهبناموِس هللا، القوانين األخالقية التي بهنَعني  نحون ،هللا

بشيكل لقوانينه، أو أمكن لرحمة هللا أْن تصيفح  الصارمةعدل هللا ال يتطلب طاعتنا 

نيا أن برير في نظر هللا أمًرا يَسيًرا! وما كيان عليعصياننا لقوانينه، لكان التَّ عن ما 

 نحفظ نواميس هللا تماما.
 

ر في ناموس هللا يتطلب طاعتنا الكاملة، وال يمكن ألحد أْن يتبرَّ  الحقيقة هي أنَّ  إنَّ 

ا تماًما بال خطيأ، ومقدًَّسي ول ُحيتَ تماميا. وصيرامة عيدل هللا  انظر هللا، ما لم يكن باراً

نياموس هللا هيو الِمعييار  نَفهيم أنَّ  بريير. وعلينيا أنالتَّ  أْن يَتَساهل مع ُمتطلبيات دون

ني يَصلَ  ذي ينبغي أنى الاألسمَ   ر. هيذا يبيدو واضيًحا مينا إن أردنيا أن نتبيرَّ إليه بِرُّ

أعطاهما هللا وصيةً خاصيةً،  ه هللا آلدم وحواء حين خلقهما، فلقدالنظام الذي وضع

يالحيياة الد :هياتمكافأة طاع  ليذا ؛ا عقياب عصييانها فيجليب عليهميا الميوتائمية، وأمَّ

اعتهما الكاملة ليذاك النياموس. عيالوة عليى ذليك على ط عتمد فق تبريرهما كان يف

ِميْن  لييس فقي  ،بًيا أْن يُطييع هللا تمامياآدم كيان ُمطالَ  س يوضيح أنَّ تاب المقيدالك فإنَّ 

ذي اليي البشييري الجيينس ميين ملهميين أجييل كييل ميين يمييثِّ  ، بييلالشخصييي هِ صييالحِ  أجييل

ِة وجيود الخطيية فيي لشيموليَّ  تفسيير ُميرضٍ ). ولييس هنياك 12 :5(رو سينحدر منيه

تيياب نَقبييل مييا أورده الك ، مييا لييمعلييى الجميييع الجيينِس البشييري وال لسيييادة المييوت

 ر فينا جميعا اآلن. تي تؤثِّ هذه هي نتائج خطية آدم، ال س بأنَّ المقد
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ُحسيب ذنبيهُ علينيا.  ،طياة، ألنيه كممثلنياة آدم َجعلَتنيا جميًعيا خخطيَّ  ِمْن هذا يَنتج أنَّ 

طبيعة آدم الخاطئة، وهذا ما يجعلنا نُخطئ  نحقد ورثنا نلوليس هذا ذنبنا الوحيد، ف

ب بنيا، وذْنيْنبَْين (ذنْ ن الذمناه ِمْن آدم! وبسبب هذيْ ذي تَسلَّ ال بنْ نا الذبِ إلى ذنْ  فنُضيف

فهنيياك  ؛بييال خطييأدعائنييا بأننييا حفظنييا نيياموس هللا ار أنفسيينا بآدم) ال يُمكننييا أْن نُبييرِّ 

ونحين  ،)3 :8ر الُخطياة (روال يَقيدر أْن يُبيرِّ  شيٌء ال يُمكن للناموِس أْن يفعله، فهيو

 بريِر. التَّ  ما نكون عننا في ذواتنا أبعد ن خطاة بشكٍل ُمتضاعف، ولذلك فإنأكثر م
 

با نيياموس هللا لَييْم يَُعييْد مسييتوجِ  افتييرض الييبعض أنَّ  ،عوبةرٍج ِمييْن هييذه الصييْخييوكمَ 

 نَ ِميى ، حتيةتحيويره لتكيون طاعتيه ُممكني تَمَّ  الناموس قد نَّ أطاعة، أو يفترضون لل

هم فييإن وِمييْن ثَييمَّ  ،البشيير ليسييوا ُخطيياة نَّ أ :وهييو الُخطيياة. (كمييا ُوضييع احتمييال ثالييث

ا عينناموس هللا. واض قادرون على حفظ وال  ،الحيقِّ  ح أن هيذا االحتميال بعييد ِجيداً

 يستحق ُمناقشة جادة). 
 

ال! إلغياؤه، ولَيْم يَُعيْد يسيتلزم أْن يُطياع بَْعيد؟ كي تَمَّ  ناموس هللا قد يمكن القول إنَّ هل 

عليى  نكون محكومين بأيِّ ُحكٍم أخالقييد، فإننا ال نا بعكان هللا ال يتطلب طاعت فإن

َعلَيى أَنَّ  ِة. "...فيال يُوجيد معنيى للخطيي ،ة قيوانيننا خالقُنَا أيَّياإلطالِق! ولو لَْم يُعطِ 

 ). 13 :5(رو اْلَخِطيَّةَ الَ تُْحَسُب إِْن لَْم يَُكْن نَاُموٌس."
 

أْن يحكمنيا  قواعد عامة. ِمَن األفضل هناك إذا لَْم تَُكنْ  مٌ مير وهْ ويُعتبر صوت الض

قيانون هللا لَيْم يُليَغ، فَهيل  في عالٍم بال قيانون! وعلييه، فليو أنَّ  ، َعْن أْن نعيشإله بارٌّ 

ر ليييتمكيُمكننييا أْن نقييول إنَّيي العجييز  ذا، فييإنَّ ن الُخطيياة أن يحفظييوه؟ لييو قُلنييا هييه ُحييوِّ

عف َب الضيَل ليُناِسيدَّ اموس يجيب أْن يَُعيالني يَعنيي أنَّ  ،البشري عن حفظ ناموس هللا

 ةداسيتوجب زييا، كلميا أنيه كلميا ازداد شيرُّ اإلنسيان بالتالي عنيالبشري، لكن هذا يَ 

 ة. سيتالشى ناموس هللا بتزايد الخطيتطويع ناموس هللا، وبالتالي 
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ر السآالم المس قال آخرون إنَّ   إنذي يطلبيه هللا منيا اآلن، فيلوك الييح وموته قد َحوَّ

 .نا غيير كياملينر، مع أنفيُمكننا أْن نَتبرَّ  ،صين أْن نحيا بأفضِل ما يُمكنحاولنا ُمخلِ 

اموس الجدييد الُمعيدَّل؟ وهيل هيو هيذا النيهنا، ِمثل: ما  َن األسئلِة تبرزالعديد مِ  لكنَّ 

عييدم  بطاعييٍة غييير كامليٍة؟ لييو أنَّ  ،ى لييو كييان ُمعيدَّالحتي ،يمكين إرضيياء أي نيياموس

لطاعيٍة غيير كامليٍة أْن  ؟ وكيفاألدنى للطاعة ، فما هو الَحدُّ أمٌر مسموٌح به الكمال

 دس أنَّ المقي ابتغير كاملة؟ وأين ورَد في الكنها كان معروف أصةٌ، لو لِّ تكون ُمخَ 

ر الن  اموس؟ المسيح جاء ليحوِّ
 

اعِة غير َمقبولون لدى هللا، بَِغضِّ النظر عن الط همال يوجد مؤمنون كاملون مع أن

 ،يسييوع فييي ذواتهييم، بييل بسييبب عالقييتهم بالمسيييح ليييس نوهم َمقبولييلكيينَّ  ،الكامليية

عليى اسيتحقاق  بيل ،ى أعمالهم غير الكامليةفالمؤمنون ال يعتمدون في تبريرهم عل

 يسوع المسيح. 
 

يمكنيه إن أراد ومها نواميس هللا لَيسْت مجيرد قواعيد صيمَّ  أخيًرا، يجب أْن نَفهم أنَّ 

رها، بلأن يُلِغي وٌس، وَعيادٌل، قُيد فهيو ،ةاألخالقيي طبيعتيه تَعبيٌر عين هي ها أو يحوِّ

أن  لييةٌ، وصييالحةٌ، وال يُمكيين لناموِسييهِ عادوسييةٌ، وِمييْن ثَييمَّ فنواميسييه ُمقَدَّ  ؛وَصييالحٌ 

ر، إالحيأو يُ ى َغينياموس هللا ال يُل .الحأقل من القَداسة، والعيدل والصي شيئًا يطلب  وَّ

ر طبيعة هللا! إذا كان ُممكنًا أْن تُ   حوَّ
 

أْن يكييون رحيًمييا مييع أيِّ شييخٍص ُمييذنٍب، إالَّ إذا  هللا ال يمكيين ِمييْن هييذا نسييتنتج أنَّ 

 ،اسية هللا وعدليه وصيالحهفَقد ؛خص بطريقيٍة مياطيية هيذا الشيرةٌ َعيْن خمت كفياقُدِّ 

ر أيُّ شخٍص.  ، قبلىوفَ تَ سْ بد أن تُ  أموٌر ال اموس. عنيد ى النيوفَ تَ بيد أْن يُْسي الأْن يُبرَّ

ر أْن يَتبيرَّ  ذي بيه يمكينريق الوحيد البفرٍح، ألنه الط ل اإلنجيلهذه النقطة نَْحُن نقبَ 

 الُخطاة. 
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 الحادية عشرةالمحاضرة 
 

 المسيح وموته برير وحياةالتَّ  
 

أميران ُمرتبطيان بنياموِس  ،برير ومجييء المسييحالتَّ  يتضح من الكتاب المقدس أنَّ 

ييل بَييرَّ تَ ن حاجتنييا ألن شييترطهللا. وُمتطلبييات نيياموس هللا ت ر، فقييد جيياء المسيييح ليُكمِّ

يرتبطييا ببعضييهما  برير ومجيييء المسيييح أمييران يجييب أنْ اموس. ِمييْن ثَييمَّ فييالتَّ النيي

المسيييح أطيياع كييل مشيييئِة هللا، وِمييْن هييذه  ى أنَّ الييبعض. ويَتفييق كييل المييؤمنين عليي

طاعية  قون على أن تبريرنا ينشأ تماما عينيتف الطاعة ينشأ تبريرنا. لكن ليس الكل

 المسيح.
 

، وافتيرض اليبعض طاعة المسيح هيي سيبب محبية هللا للخطياة ض البعض أنَّ افترَ 

 ارة عيينكريًمييا مييع الُخطيياة، وال يطلييُب كفيي محبيية هللا فهييو يكييونسييبب باآلخيير أنييه 

س تياب المقيدلكين الك ،ةِ فيي غضيبه مين الخطيينْ بية هللا تَ خطاياهم، كما لو كانيت مح

 : ن، كما يليأييْ ن الرَّ ر خطأ هذيْ يُظهِ 
 
 ر األشيرار ِميْن خيالليُبيرِّ  ي هيو أنْ هدف هللا األزل س أنَّ ضح الِكتاب الُمقد) يُو1(

 فعلى سبيِل المثال، فإننا نقرأ في الكتياب ،ل طبيعته اإللهيةالمسيح، وبهذا يُعلن كما

). ِميْن 11 :3يسيوع ربنيا (أف ذي قصده في المسييحهللا األزلي ال س عن قصدقدالم

ة حبية هللا األزلييبيل م ،طياةِ هللا سبب محبية هللا للخ طاعة المسيح لناموس ثَمَّ لَْم تَُكنْ 

ل . الُخطيياةِ  ويمييوت عيين ناموسييه، دف إرسييال المسيييح ليييحفظت هييهييي التييي شييكَّ

 ة طبيعة هللا. حبفََخالصنا يوضح أن الم
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منييا هللا ثييالوث، فيُعلِّ  فييإن خطيية هللا للخييالِص توضييح حقيقيية أنَّ  ،عييالوة علييى ذلييك

م س يقيدِّ ُمخلًِّصيا، واليروح القيد  اآلب أرسل هللا االبن، ليكونهللا س أنَّ تاب المقدالك

 ،الثيةالث ةهذه األقانيم اإللهيَّ  ا أنَّ س جلياً اة. ويوضح الكتاب المقدطللخ خالصهذا ال

الخييالص  بييأنَّ  ،ي المؤمنييون أنفسييهمخطيية الخييالص. ويُعييزِّ  اتفقييوا مًعييا علييى تنفيييذ

د األزلي مبنيٌّ   ن لنا طبيعة ثالوث هللا. فالخالص يُعلِ  ؛على قصِد هللا الثالوث الموحَّ
 

س س المحبية والغضيب المقيدهللا يمكين أن يُميارِ  أنَّ  ،ًضياأي يُوضح الكتاب المقدس

بَّ االبين، وميع ذليك، هيل يعياني أي ا أَحيبَّ هللا اآلب أي شيخٍص مثلميفهل أحَ  ،مًعا

م ا تييألن علييى الخطييية فييي الصييليِب ِمثلمييس الُمعلَييشييخٍص ميين غضييب هللا الُمقَييدَّ 

ِت بميييوْ  صييونَخلَّ ة هللا. فالُخطيياة يُ الُخطيياة أُكملييت محبيي ريييربالمسيييح؟ ولييذلك، فبت

 الخطييية بمييوت فلقييد ُكفِّييَر عيين ،اسييتُوفي س قييد، وغضييب هللا الُمقَييدَّ المسيييح عيينهم

ته األزلية في خطِة الخالص، بطريقية  يُعلن كمال عدلِِه األزلي ومحبالمسيح، وهللا

 في أي مكاٍن آخر. تجدهاال 
 

ديالً بصيييرورتِِه بيير شييعبه ص ويُبييرِّ المسيييح يُخلِّيي س أنَّ تيياب المقييد) يُوضييح الك2(

ه كياهن وذبيحيةٌ لييَحُكمهم، لكني مهيم، وال مجيرد مليكيُعلِّ  . إنه ليس مجرد نبييعنهم

 شعبِِه.  عن بالنيابة
 

ذه ا يسيتحقه شيخٌص آخير بِمثيِل هيِعقابً  شخصٌ ال ين أنْ  عدالةَشكَّ البعض في  ولقد

ه باعتبياِر ولإلجابِة نقول إِن .باقَ أْن يُع يُخطئ يجب الذي تهم هي أنَّ ريقة، وُحجَّ الط

مكيان  ذ واحيدٌ يأْخي بيأنْ  – للجنِس البشري، فلقد استخدم هللا نفس الطريقية الً آدم ُممثِّ 

هيا عنيي أنستخدم طريقية التمثييل هيذه، فهيذا يد اهللا ق ا أنَّ ). وبم19 :5اآلخرين (رو

، ف خييير  ا فييإنَّ خييير الكثيييرين اعتمييد علييى آدم، هكييذ كمييا أنَّ طريقيية صييائبة. ِمييْن ثَييمَّ

ليود وْ فهيو "مَ  ،ديالً حقيقياًاصير المسيح بالكثيرين يعتمد على المسيح أيضا. ولكي ي
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). وبكلمياٍت أَُخيير لقييد كانييت لييه نفييس 4 :4(غييل "، َمْولُييود تَْحييَت النيياموسةامييرأ مين

ذي فشيل شيعبه اموس اليان عليه أن يحفظ نفس الني، وكالطبيعة البشرية التي لشعبه

 شعبِِه.  قد قُبَِل المسيح كبديٍل شرعي عنلهذه التشابهات ف ِظِه. وبسببفي حف
 

وحياته الُمطيعية  َدهٍص يشمل تجسُّ عمل المسيح َكُمَخلِّ  س إنَّ تاب المقد) يقول الك3(

ة فيي د الطبيعة اإللهيية واإلنسياني). ويُعتبر اتحا8 :2وآالمه وموته (في ،ما ل�بتما

ا لعميييل الوسيييي  بيييين هللامُ  هيييو المؤهيييل الفرييييد اليييذي يجعليييه ،المسييييح  ناسيييبًا جيييداً

ْرِضيي هللا الُمسيتاء، سيوى هللا أْن يُ  -بيل يبيدو ُمسيتحيالً  -فال يقيدر أحيٌد  ،والبشرية

كيون تهم لين ينبافيإن مجميوع قير ،اشتركوا معيا كل الخطاة في العالم نفسه. ولو أنَّ 

عييل إنسييانا جت ة، بدرجييةة واإلنسييانيَّ ه اإللهيَّييارتب  طبيعتييلكيين فييي المسيييح تيي ،ةكافييي

وبكلمياٍت  .لطبيعية هللا محيدودةالقيمية الال اًكيا أيضي، َوُممتلِ كامال يكيون هيو الذبيحية

 َعمله كوسي .  اتامتياز ُكلَّ  سَّرَ د المسيح يَ تَجسُّ  إنَّ ف ،أَُخر
 

 عن شعبه فيي وكونه بديالً  ،طوال حياته هذا العمل كونه عبًدا كامالً لوقد اشتمل 

. والجيينس البشييري لوسيي  الوحيييد الكامييل بَيْيَن هللاكيان المسيييح هييو ا . وهكييذاتيهموْ 

لشخصيييي، تيييه (إرادة هللا، واسيييتعداده االتيييي أسيييهمت فيييي موْ  عيييت األسيييبابوتنوَّ 

م بب األعظيالسي يطان...الخ). لكينَّ وعميل الشي ،هيوهالبشير اليذين كر ته، وشرُّ ومحب

 ة وبِييرَّ نيياموس هللا ِعقيياب الخطييي تطلييب لقييد .)5 :53تِييِه كييان خطايييا شييعبه (إشلموْ 

 آخرين.  ليس لحسابِِه هو، بل ِمْن أجل ،االثنان ياعة، وفي المسيح استُوفِ الط

 

فلقييد  ،اميياممييا فعلييه المسيييح أْرَضييى نيياموس هللا ت أنَّ ) يُخبرنييا الِكتيياب المقييدس 4(

عليى ، ِميْن ثَيمَّ فقيد حصيل عقوباتيه لوَدفيَع كي ،اموسل ُمتطلباِت النيأطاع المسيح ك

 اموس. الن يهددهمِمْن أجلِهم، ولَْم يَُعْد  الخالص لكل َمْن مات
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 طيياةقاقات عمييل المسيييح ال يُمكيين أْن يحصييل الخاسييتح افتييرض الييبعض أنَّ  وقييد

هييذا الييرأي ال يحرمنييا فقيي  ِمييْن نييواِل  م الصييالحة اآلن، ومثييلهإال بأعمييال ،عليهييا

(سوف نتعيرض لهيذا  هعمل لخالص الكامل في الحال، بل يهين المسيح بأن يشينا

ِميَن  فعير، فإننيا نذليك قييِض مينى الني المحاضيرة التاليية). وعلياألمر تفصييالً في

الخالصيي، فالمسييح ليه اآلن  عميل المسييح ازاته كنتيجيٍة المتييدس أنيالكتاب المق

 ،ذين يختيارهم، ليُعِطيي الحيياة األبديية ألولئيك اليواألرض ماءِ في السي ل السلطانك

 استحقاقات إضافية منا؟  ا أليِّ فما الحاجة إذً 
 

أْرَضيى  المسييح قيد س، ألنَّ دتاب المقالك ممكن، بحسبٌر تبرير الُخطاة أم ) إنَّ 5(

لبيات عدليه، ة فحسيب، أو تَجاهيل متطِعقياب الخطيي يلغِ   وعدله، فال لمناموس هللا

م أُكيرِ  عيدل هللا قيد لكين الواقيع، أنَّ  ،ةل عدلَهُ عديم األهمييعَ فلو كان قد فعل ذلك لجَ 

 المسيح أْرَضى متطلبات هللا تماًما.  ألنَّ 
 

) 10 ،9 :5برير يرتكيز عليى ميوت المسييح (روقول إن التَّ نص َما سبَق، ولكي نُلخِّ 

كيو 1ه (وباْسيمِ  ،)25 -24 :45ه (إشوبِبيرِّ  ،)8 :5وهو ُمرتب  بطاعة المسييح (عيب

فيي قَبيولِهْم ليدى هللا  ،ميدونشعب المسييح يعت ). إنَّ 4 ،3 :17وبمعرفته (يو ،)11 :6

 . )6 :23انظر إر( كل جوانب عمل المسيح تعلى امتيازا ،ا تامااعتماد
 

خطييية  أنَّ  كننيييا أن نييرى ثانيييية كيييفوبهييذا العيييرض إلمكانييياِت المسييييح هييذه، يم

 ى فييي وجييههللا المجيييدة. إن مجييد هللا يُييرَ  ر جوانييب مختلفيية لطبيعييةظِهييالخييالص تُ 

فييي مجييده  إلظهييار هللا األزليييِّ  وتبريرنييا بالتييالي ينشييأ ِمييْن قصييد مسيييح،يسييوع ال

 لكي هيذا اليقيين، وأن نعيرف أنَّ  خالصنا. يا له ِمْن أمٍر ُمعيزٍّ لنيا أْن يكيون لنيا ِمثيلُ 

مت َوتَمَّ إرضاؤها ت  نيابة عنا!  ماًماإرادة هللا قد ُكرِّ
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 الثانية عشرة المحاضرة
 

 استحقاقاُت المسيح هي األساس الوحيد لتبريِرنا 
 

ٍص ووسييٍ ، لكينهم ال رتب  بعميِل المسييح كُمَخلِّيتبريرنا مي يتفق الكثيرون على أنَّ 

علييى عمييِل المسيييح فقيي . وكمييا رأينييا فييي  عتمييدبرييير يالتَّ  علييى أنَّ جميعييا يتفقييون 

أي  ر بالفعييلمييا فعلييه المسيييح ال يُبييرِّ  اقتييرح الييبعض بييأنَّ  قييدلابقة، فالمحاضييرة السيي

 المسييح. ِميْن ثَيمَّ  ل تبريرنا ليو أضيفنا أعمالنيا الصيالحة إليى عميله يسهِّ إنسان، لكن

كميا  ،المسيح هو األساس األوحد لتبريِرنيا برَّ  روري أْن نكون متيَقِّنين أنَّ فمن الض

 :م أربع نقاطوهنا أقدِّ  .سم الكتاب المقديُعلِّ 
 

المسييح"،  متنوعية: "بيرُّ بأوصياف  فبريير يُوَصيعتمد علييه التَّ ذي يال ن البرَّ إ) 1(

ييذي باإليماِن"، "طاعة اال "البرُّ   ى "بيرُّ ة هيو أَْن يُسيمَّ لواحد"...الخ. أما األكثير أهمِّ

م ِميْن إنسياٍن يُقيدَّ  ه ال يوجد بين هذه األوصياف بيرٌّ هللا". ِمْن هذه العبارات يتضح أن

 ص. ُمخلَّص أو غير ُمخلَّ 
 

هنياك ضيرورة لبيرِّ هللا"،  تمكنه أْن يجعلنا َمقبولين لدى هللا، لما كانينا يبرَّ  فلو أنَّ 

س) فيال توجيد فائيدة مين أي دم الكتاب المقيما نحتاجه (كما يُعلِّ  " هوهللا "برَّ  ولو أنَّ 

البِييرَّ  إطالقًييا بييأنَّ  . وال يقتييرح الكتيياب المقييدس)22 -20 :3انظيير رو(شييري ب بييرٍّ 

 برييير مبنيييٌّ يوضييح أن التَّ  إن الكتيياب المقييدس .البشييري ضييروري لقَبولِنييا لييدى هللا

 هللا".  على "برِّ 
 

 .هللا"؟ اقترح البعض: أنه أسيلوب هللا فيي تبريير الخطياة ، ما معنى عبارة "برِّ لكن

هيذا  لكينل�خيرين، في هذه الحالة فإن برَّ هللا ال يعني استحقاقًا فعلياًا يُمكن تحويليه 



69 
 

َميةً ا ِحكْ سييح يسيوع اليذي صيار لنيم"بالبعِض اآلييات مثيل:  يتماشى مع الفسير التَّ 

ا ...الخِمَن هللاِ و ى لنيا فعيال اسيتحقاقات حيياة عطَ هذا يستلزم أْن تُ  .)30 :1كو1( "بِراً

مجيرد الطريقية  مكين أْن يَعنييهللا" ال ي "فبِيرُّ  ة، وموته طواعية، ليذلكارَّ لمسيح البا

ها تي صنعالالصائبة ألموِر امة جب أْن يَعني قييتبعها هللا ليجعلَنا أبراًرا، بل يالتي 

 . هللا في المسيح
 

، مثلة أوصاف أُخَ وثَمَّ   ؤكيد أنَّ تُ كلهيا ، "طاعة الواحد"المسيح" و "برُّ  :ر لهذا البِرا

االسيتحقاق هية، بيل رق اإللالطبعض في عمل  برير، ليسذي يعتمد عليه التَّ ال البِرَّ 

 وموتِِه. حصل عليه المسيح من خالل حياتهالذي  الفعلي
 

برير ال يجعلهم أبيرارا فيي المحسوب لهم؛ فالتَّ  هذا البِرِّ  مةر المؤمنون بقي) يَتبرَّ 2(

ب على بُيولس (فيل فليمون ُحسِ  قِّ سيموس في حَ ، فعلى سبيِل المثال، خطأ أنِ همذوات

سيموس المذنب، وبنفِس لكنه كان خطأ أنِ  ،فعلياًايقترفه بُولس  الخطأ لم ) مع أنَّ 18

 نا َمْن َعِملوانَّا أنعني أنه يُمكن أْن يُقال عَ ال ي ،ب لناذي ُحسِ المسيح ال بِرُّ ريقة، فالط

بْت على المسييح د ُحسِ خطايانا ق ، فإنَّ أيضا أعماال جديرة بالتقدير. وبنفس الطريقة

 . وهكيذارتَكيَب هيذه الخطاييااه ومع ذليك فيال يمكين أن يقيال إني ،حين مات بدالً عنا

 ا بالبر. ه لنا، فهذا ال يَعني أننا بالفعل ِعشنبِرُّ  بفحين يُحسَ 
 

 هيذا البِيرُّ  .المسييح" ى "بِرُّ فهو يَبقَ  ،المسيح أليِّ خاطئ ب بِرُّ ى حين يُحسَ ) وحت3(

المسييح وال يُمكين للخياطئ أْن يقيول:  ه يظل بِرَّ ولكن ،َك المسيح به الخاطئشارَ  قد

"ة كُمكافيأة ألَنياألبديَّي الحيياةاآلن "إنِّي أسيتحق  نيا فيالبِرُّ  ،ي أنيا بيارٌّ  فقي  ،يُصيبح برَّ

نا فيه.  ؛حد مع المسيحِ حين نتَّ   فبِرُّ
 

ذاتِيييِه عليييى لِ  هِ لِيييالكاملييية إلرادِة اآلب، وبَذْ  ا فعليييه المسييييح بطاعتيييهكيييل مييي ) إنَّ 4(

ذي حصيل الي االسيتحقاق لَي لهيم كي"، ليذلك أُعِطيه "كبديٍل عن شيعبِهلَ عَ ، فَ الصليب
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ى ما هو كامل وتام، وهم ال يحتاجون إلذي يناله الُخطاة إنَّ برير العليه المسيح. والتَّ 

 ل قَبولهم لدى هللا. مِ أيِّ شيٍء آخر ليُكْ 
 
أو سيبان صيالح قيدة "عقييدة الحسيبان" (أي نقيل وحهذه الع اقترح البعض بأنَّ  لقد

الجمييع  اختراِع البشر، فَهُْم ال يؤمنون أنَّ  إنسان إلى آخر) إنما هي نظرية من شرِّ 

ر بطاعِة د يمكن أن يتبرَّ أي واح وال يؤمنون بأنَّ  ،ة آدمخطيَّ  لوا ُخطاة بسببُجعِ  قد

ة وحسيبان سيبان الخطيَّيح نَّ إيِض ِميْن هيذا، يجيب أن يقيال قيالمسيح فق . وعليى الن

 ،كميا رأينيا فيي محاضيرات سيابقة ،دسالمقي نيةٌ فيي الكتيابحقيقةٌ ُمعلَ  ما هيإنَّ  برِّ ال

 قه. صدِّ نُ س يجب أْن المقد وما أعلنه هللا في الكتاب
 

بِّ  ةُ. إِلَْيِه يَأْتِي َويَْخَزى َجِميُع اْلُمْغتَاِظيَن َعلَْيِه. بِيالرَّ بِّ اْلبِرُّ َواْلقُوَّ  "قَاَل لِي: إِنََّما بِالرَّ

ُر وَ  ة ). وال يُوجد أي تبريير لنيا بأيَّي25 ،24 :45(إش. "يَْفتَِخُر ُكلُّ نَْسِل إِْسَرائِيلَ يَتَبَرَّ

 وب لنا. المسيح الَمحس طريقٍة أُخرى غير بِرِّ 
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 المحاضرة الثالثة عشرة
 

 عمِة هللا والمجهود البشرينبرير بعالقة التَّ  
 

ون هللا، فيال يمكين أْن يكي ا بنعميةهبية ُمنَِحيْت لني كيان إنْ تبريرنا  اقترح البعض بأنَّ 

سول لَم يجيد صيعوبة فيي ربيِ  كيلٍّ مين نعمية لكن بولس الر ،نتيجةَ الفداء المدفوع

انيا رينا: "متبيرِّ  وعمل المسيح الفدائي بتبريِرنيهللا بِنِْعَمتِيِه بِاْلفِيَداِء الَّيِذي بِيَُسيوَع  َمجَّ

 ). 24: 3(رواْلَمِسيِح" 
 

تيي حصيلنا ِميَن األميور ال إنميا هييحيت لنيا أْن نعتقد أن نِعمةَ هللا التي ُمنِ وال يجب 

ل المسييح الفيدائي ينبيع مين عمي األحرى، أنَّ  عليها بسبب عمل المسيح الفدائي، بل

 ذي دفعه المسيح. الفداء ال وِمْن خالل عمةالنبرير بنعمة هللا لنا. ِمْن ثَمَّ فالت
 

نيراه فيي الكتياب المقيدس ييرتب  دائًميا باإليمياِن  هللا الكريمة لنا، التبرير بعطية إنَّ 

). وعليى النقييِض 16 :4بهيا الُخطياة (رو أْن يقيوم والنعمة، وليس بأي أعماٍل يمكن

 طرييقِ  وياًا بيين محياوالِت التبريير عيننًا قَ ولس يوضح تبايُ سول بالر ، فإنَّ كِمْن ذل

 أنَّ  واضيحٌ  .)16 :2(غيل باإليميان بالمسييحبيل ذي يُقَ بريير اليالمجهود البشري، والت

 البشرية.  التبرير الِكتابي ُمرتب ٌ بالنعمة واإليمان وليس باألعمال
 

ة، تهم الذاتيييروا بِمجهييوداأْن يَتبييرَّ  نييرى بسييهولٍة لميياذا ال يُمكييُن للخطيياةويُمكننييا أْن 

موا أعمياالً صيالحةً! ِمْن ثَمَّ ال يُمكينهم َكُميذنبين أْن يُقيدِّ  ،ألنهم أخطأوا فإنهم ُمذنِبُون

أبيييراًرا، أو يوافيييق عليييى  عوهمدبين، وال يمكييين أن ييييونييياموس هللا يَيييدينهم َكُميييذن

 .أعمالِهم
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ظ للحصييول نبغييي أْن يُحفَيذي ياموس الوحييد اليالنيي قيولِهْم، إنَّ جيادل الييبعض ب قيدول

لليهيوِد.  يَ ذي أُعِطية الاموس الطقوس الخارجيعلى التبرير في نظِر هللا، إنما هو ن

اموس، لكين حيين مثيل هيذا النياإلنسيان يحفيظ األمر كيذلك، فَِميَن الممكين أْن  لو أنَّ 

ذي ال يمكين أن ظ تماميا، والياموِس الذي يجب أْن يُحفَيولس عن النالرسول ب بكتي

 إليى نياموس بيل ،ُمَمارسياتٍ ِة يُشير إلى أيَّيالواضح أنه ال ر ُخطاة ُمذنبين، فمن يُبرِّ 

 كتييب بييولس عييني، فحييين ذلييك عييالوة علييى .)20 -10 :3(رو واألخالقييي عييامهللا ال

؛  3 :4ان (روَل إدخيال ُمَمارسية الِختيكيان قَْبي ذليك تبرير إبراهيم فهو يُشير إليى أنَّ 

 ِمييْن هييذا، أنَّ  يتضييح). 17كييوين ولَييْم يكيين الِختييان مطلوبًييا إلييى ت 6 :15قييارن تييك

  يُمكننيا أْن نوافيق عليى أنَّ ة، ولهذا فالر بحفِظِه ألياِة طقوس ناموسيلَْم يَتبرَّ  إبراهيم

 ة. خارجي طقوسمسألة ِحفظ  التبرير ما هو إال
 

، ففيميا يخيتص بالُخطياة  يَطلب أْن يُحفيظ ناموسيه األخالقيي هللا إنَّ  تماًميا، وِميْن ثَيمَّ

 ،)20 :3(رو ُر أََماَمييهُ ُكييلُّ ِذي َجَسييٍد الَ يَتَبَييرَّ إنَّييه "... بِأَْعَميياِل النَّيياُموِس الُمييذنبين ف

ف يوَصييي اليييذيالعميييل ألن  ،هيييا الميييذنبونملالحة ال يُمكيييُن أْن يعفاألعميييال الصييي

 : بالصالِح في نظر هللا يجب أْن يكون

   .  ُمطابقًا لمشيئته -1

 . اعةنابًعا ِمَن الط -2

 نابًعا ِمْن دافع قويم. -3

 ُمعبًِّرا َعْن محبة لِ.  -4

 هللا. لمجد ا يً دِّ مؤ -5
 

طرييق مجهيودات ُخطياة  رير ُممكنًا لو استوجب أن يكون عينبالتَّ  ال يُصبحولذلك 

 ُمذنبين، ال يُمكنهم أْن يقوموا بعمٍل صالٍح واحٍد يحقق هذه الُمتطلباِت الخمس.
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الحة، يُبنَيى عليى أيِّ عميٍل ِميْن أعميالهم الصيبرير ال للميؤمنين، فيالتَّ  سبةوحتى بالن

 ،)16 ، 15 :13(عييب الحةبون أن يعملييوا أعميياال صييالمييؤمنين ُمطييالَ  نَّ وال شييك أ

. هيذه األعميال 11أصيحاح  ينكما هو واضيح ِميْن أمثليِة عبيراني ن إيمانهم،منابعة 

رأينا. (سيوف ذي باإليماِن، كما برير الن اإليمان، هي برهان التَّ مالحة النابعة الص

أعمال المؤمنين الصالحة،  إنَّ  ،في المحاضرة القادمة) ندرس هذا األمر بالتفصيل

 إن كانت هي برهان حدوث التبرير. وبرير، سبب التَّ  ال يُمكن أْن تكون
 

). 17 :5الحة تفتقير إليى الكميال (غيلواألكثر ِمْن ذلك، فحتى أعمال المؤمنين الص

ريرة التي يقترفهيا الشاألعماِل من هللا أَكثر  رُّ ومع أن أعمال المؤمنين الصالحة تَسُ 

ه ال يُوجد مؤمنون كياملون روحياًيا فيي هيذه ، ألنبعد غير كاملين إال أنهم ،األشرار

للمييؤمنين كلمييا زاد اعتييرافهم بشيير  . الواقييع أنييه كلمييا زاد النضييج الروحيييالحييياة

سيت بالصيالح الكيافي ليحصيلوا الحة ليلذلك فحتى أعمال المؤمنين الص ،خطاياهم

 على تبريرهم. 
 

ينفي حاجة المؤمنين إلظهاِر الثمر الصيالح لليروح  واإليمان ال برير بالنعمةالتَّ  نَّ إ

الحة هييي السييبب فييي تبرييير هييذه األعمييال الصيي كييونته ينفييي أْن فييي حييياتهم، لكنيي

 ). 9 -7 :3المؤمنين (في
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 المحاضرة الرابعة عشرة
 

 برير باإليمانعالقة التَّ  
  

ة طرييق أيَّي برير عنه برغم عدم استطاعتنا الحصول على التَّ البعض أنلقد اقترح 

يها، فاإليمان في حد ذاته إنما هو عميل اسيتحقاقي يجعيل تبريرنيا ُممكنًيا ؤدِّ نُ أعماٍل 

 ما.  إلى َحدٍّ 
 

ا" س عين إبيراهيم، إنَّ ويقول الكتياب المقيد ليذلك  ،)3 :4(رو إيمانيه "ُحِسيَب لَيهُ بِيراً

وأن امتالك اإليميان شيأنه شيأن  ،إيمان إبراهيم كان سبب تبريره يقترح البعض أنَّ 

 برير. التَّ 
 

بريييير بطييرق متباينييية فيييي الكتيياب المقيييدس عليييى أنييه "ِميييْن إيمييياٍن" ويُوصييف التَّ 

هنيياك  أنَّ  ِمييَن الواضييحوميين خييالل اإليمييان". وبواسييطة اإليمييان" " ،""وإليمييانٍ 

مكين أْن يكونيا هميا ال يُ أنالواضيح أيًضيا  نَ واإليمياِن، وِمي التبريير ارتباطًا قَوياًا بيين

يئين  ء، لو أنَّ يْ اسمْين لنفِس الش (مثيل مين أو ل) يرتبطا بحروِف جيٍر يجب أن الشا

 . أو بواسطة أو من خالل
 

القائل: "فَََمَن إِْبَراِهيُم بيالِ، فَُحِسيَب (أي إيمانيه) ليه إًذا يُمكننا أْن نَفهم العدد  فكيف

ا؟" هناك   :هذا القول مطريقتان يُمكُن بهما فَهْ  بِراً
 

 لصديق نفسه، بي، ال لتَعني فعل التكلمة "إيمان" تُستخدم عادةً  الطريقة األولى: إنَّ 

يِسييَن" اِإليمانمثال على ذلك: "....  .صدَّقالحقائق التي تُ  ةً لِْلقِدِّ ). 3(ييه اْلُمَسيلَِّم َميرَّ

المسييح  ى عين إبيراهيم، فهيذا يَعنيي أنالمعنَيخدمت بهيذا كلمة "إيمان" استُ  ولو أنَّ 
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، ألنَّ هو سل الموعود) (الن  الوعد بالنسيل كيان هيو الحيق الذي ُحِسَب إلبراهيم للبِرِّ

 ). 6،  5 :15ه إبراهيم (تكذي آَمَن بال
 
في إبراهيم  دوره على أن ُمصطلح "إيمان" يجب أْن يُفهَم ) آخرون اقترحوا أنَّ 2(

، كيان  فال يمكنه أن يرى أن هذا اإليمان إيمان خالصي ،تصديقال أصييل. ِميْن ثَيمَّ

عيل إبيراهيم ُمطيًعيا إيمانا يمكنه أن يج ،رٍّ بِ إيمانًا عرف هللا، أنه يمكن أن يصل إلى 

تضيمن يقينًيا  إن هذا اإليمان قيدذلك فكا إمكانية اإلثمار فيها، له ةل. وكما أن البذر

 ا. راعتُبر مبرَّ  فقد لذلككامل إلبراهيم، و لخالصٍ 
 

) تَعنيي حرفييا 3 :4" (رو" أو "َكبيرِّ إيماِن إبراهيم "للبرِّ  العبارة الُمستخدمة عن إنَّ 

ا ميهٍة فإنا شيدَّ ، مع أنهميا ُمرتبطيان بواإليمان بريرالتَّ  أنَّ  "نحو البر" وِمْن هذا يتضح

اإليميان يَتطليع  التابرير، لكينَّ ذي يقدم برا نفسه، الال وان ليس هن. فاإليملَْيَسا متماثليْ 

 برير.إلى هذا التَّ 
 

ئ طاعية نِشية تُ )، وهو نِعميةٌ ُروحيَّي29 :1ة هللا (فيه عطيويُوصف اإليمان على أنَّ 

بيه ذي هيي البيرا الي اإليميان هيذه ليسيتطاعية  وميع ذليك فيإنَّ  ،ناإلرادِة هللا في حيات

 كما رأينا سابقًا.  -من هللاِ  نُْقبَل
 

ة التيي دافاإليميان هيو األ ،ا نقبل بِرَّ المسيحِ اإليمان الُمطيع فهو الوسيلة التي به اأمَّ 

أجسادنا،  تغذيةتناول الطعام ضروري ل . إنَّ رِّ البِ  يمكن الحصول على اعن طريقه

يميان ضيروري اإل ، فيإنَّ وبالمثيل ،ذي يُغيذينا بالفعيلالي ذي نأكليه هيوعام اليالط لكنَّ 

، لك لنوال  ا. نرذي يُبرِّ المسيح هو ال رَّ بِ  نَّ البِرا
 

 مضيافًا إلييهباإليمياِن  برير ليسبرير، والتَّ اإليمان هو الوسيلة الوحيدة لنواِل التَّ  إنَّ 

 رقَيدْ  مضيافًا إلييهباإليمياِن ِمْن ُمختياري هللا، و لييس التَّبريير خص الش المعرفِة بأنَّ 



78 
 

لَيْم يَُكيْن ُمختياًرا ِميَن هللا،  ؤمن مياأحًدا لين يي أنَّ  . الحقيقةاِع بالخطيةَن االقتنمعين مِ 

 أساسيا مين إيماننيا بوعيد هللا ٍص، لكين التبريير ييأتيوحاجتيه لُمَخلِّي وُمقتنًعا بخطيته

 .نَشعر به أْن نعرفه أو أي شيء آخر يمكن المسيِح وليس الخطاة في بخالص
 

نه ألبرير، التَّ تي بها نحصل على اإليمان وحده األداة ال دُّ يُعَ  ْن أجلهذي مِ بب الوالس

الخالصيي ولييس بيأي طرييق آخير.  عليى عميل المسييح االعتماديُمكننا التصديق ب

عم الروحية من محبة يست النِّ ، ولنا بالمسيحديُوحِّ  ما هو ةفليس األسف على الخطي

، يمكيين اإليمييان باسييتخدام جعلنييا ُشييركاء فييي بِييرِّ المسيييح، بييلجيياء، هييي التييي تور

 هم. خالصالمسيح لى للُخطاة أن يعتمدوا عل
 

ُجزٌء ِمْن كيل الحيياِة  واإليمان ه ألنَّ  ؛د اإليمان الحقيقيَخر توجد، حين يُوجَ أُ  مٌ ونِعَ 

دة في المؤمنين بعمل الروح الة، التي تظهر وحيَّ الر ، لكن اإليمان بصفة دسقمتجدِّ

 ِة نِعمٍة أُخرى. ُمباشٍر أكثر من أيَّ  برير، وبشكلخاصة هو الذي يَرتب  بالتَّ 
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 عشرة المحاضرة الخامسة
 

وح القدس التَّ    برير وعمل الرُّ
 

ى الخليقية الجديييدة الميؤمن واليذي يُسيمَّ  ذي يحيدث فيي حيياةالي الروحيي غيييرإنا الت

وح القدس. وإن )17 :5كو2(  برير يعتمدالتَّ  ه لَِمَن الخطأ أْن نفترض أنَّ هو عمل الرُّ

برير كميا رأينيا يعتميد عليى حيياة وميوت وح هيذا فيي الخياطئ، فيالتَّ على عميل اليرُّ 

 الخاطئ.  المسيح ِمْن أجل
 

 علييى عمييلد يعتمييرييير بالتَّ  ن، ألنَّ يْ ن اإللهيَّييليييْ مَ ن العَ هييذيْ  مهييم أالَّ نخليي  بييينِمييَن ال

على عمِل . لو كان يَعتمُد بكل معنى الكلمةل َل اآلن، فتبريرنا أُكمِ ذي أُكمِ المسيح ال

وح القدس  وح القدس فينيا مياعمل الرُّ  غير كامل تماما، ألنَّ  لَّ ر فينا، لظَ الُمستمِ  الرُّ

 زال غير كامل. 
 

هيدف خيالص الُخطياة، وميع ذليك، معيا فيي  يتفقيون األقانيم الثالثة في الثالوث إنَّ 

ُمختلفية  جوانيبفي القيام ب يه القيادرَ وْ دَ  قنوٍم يأخذأُ  كل أنَّ  حوضقدس يفالكتاب الم

 ين، وبأنييه أرسييل االبيين ليكييونالمفييديِّ  حييبُّ يه ُف اآلب بأنييفيُوَصيي ،ميين هييذه الخطيية

ل خطايانا في جسده. مَ جاء ليفعل إرادة اآلب وحَ بأنه ف وصَ أما االبن فيُ  ،صهمْ ُمَخلِّ 

وح القدأمَّ  ، ليَشيهَد للمسييحالبن ِميَن اآلِب، أُرِسَل بواسطة ا ف بأنه قدِس فَيُوصَ ا الرُّ

يي  هع؛ لييذلك يجييب أْن نميِّييز بييين مييا يصيينفييي المييؤمنين نكُ ويَْسيي ت علييى خطيييةويبكِّ

برير ينشيأ ا رأينيا سيابقا، فيالتَّ وكمي .فينا وح القدسالر جلنا وبين ما صنعهالمسيح أل

 الُخطاة.  عمل المسيح ألجل عن
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 ،)11 :6كيو1المسييح ( ِمثُل عميل لُهُ ، ِمثوح القدس ضروري لخالِصناالر عمل إنَّ 

، بإزالييِة أغراضييا ُمختلفيية، فعمييل المسيييح يُصييالحنا مييع هللاِ  يسييتهدفانن مليييْ العَ  لكيينَّ 

ُر إرادتنييا ويجعلنييا نثييق فييي يُغيِّيي وح القييدسوعمييل اليير - ا،ا جديييدً ذنبنييا وإعطائنييا بييراً 

ا أمكيين رجوعنييا مييل، ةركنييا ألنفِسيينا ونحيين أمييوات بالخطييي(لييو تُ  المسيييح ونَتبعييه.

م هييذا يقييدِّ  وح القييدسواليير نا،علييى خالصيي حصييل ذياليي هييوفالمسيييح  ؛للمسيييِح أبييًدا

سييبب  هييو ليييس إذن وح القييدساليير عمييلف ).26 :15(يييو شييهد للمسيييحِ وي الخييالص،

 ببه. س تبريرنا وليس على دليل هإن بالفعل. المسيح َصنََعهُ  قَد يجةً لفداءٍ نت بل فدائنا،
 

وح فيي أهيدافهما الخاصية، لكين ال الير عميل سيح يختليف عينعمل الم صحيح أنَّ 

ييب مين التجدييد، وال خِ يَ  أن رَما الواحد عن اآلخر. وال يمكن ألحد ُمبرَّ لُهفَصْ  يجب

وقيت، يَعبُيُر فييه  د حقيقي يأتيمتجدِّ  ُكلِّ  يَِخيب من التبرير، فَفي حياةأن  دٌ أحد ُمجدَّ 

برير ذلك الوقت، يتزامن التَّ في عي، بوعي أو بغير وسواء  ،ياةِ ِمَن الموت إلى الح

 جديد معا. والت
 

قيت يُنشيئ فييه م استحقاق عمل المسييح للخياطئ، وفيي نفيِس الويقدِّ  وح القدسفالر

 . للمسيح ةة جديدحبثِقةً جديدةً وم
 

 ُروحيه لخياطئ ميا عطيييُ  أنْ  وسقُيدُّ  إلليهٍ  يُمكين كيف ولإلجابة على أسئلة مثل:

اسيتحقاقات  وح القيدسم ليه اليردِّ قَيهللاُ خاطئًيا، لَيْم يُ ُر يُبيرِّ  زال في الخطية؟ أو كييف

 الرحيمة إنما هيي أن مقاصد هللا اإلجابة الوحيدة هيالً؟ هما يأتي أوَّ المسيح بعد؟ أيُّ 

ِميَن  فَُكيلٌّ  ذلكدهْم، لويَُجدِّ  رهميُبرِّ دائًما أْن لقد كان قَصده  .مقاصد أزلية للُمختارين

وكالهما قَْد نشَ في مقاصيِد هللا  ،ةنفِس النِّعمة األزليَّ  بَتاهِ ما هما جديد إنوالتَّ  بريرالتَّ 

، فَلَْيست ،ياةاألزل  ة أعظم من اآلخر. ا أفضليَّ منهم أليٍّ  وِمْن ثَمَّ
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 صٌ ُملخَّ 
 

ِمييْن أمجيياد  دةمييا هييي واحييإنَّ هييذه ة برييير" الِكتابيَّييعقيييدة "التَّ  أنَّ  أْن نفهييم نحتيياج -1

ضيلة عمُ م هيذا الحيل الكيافي لأْن يقيدِّ  آخير، يمكين ال يوجد إيميانٌ  .اإلنجيل المسيحيِّ 

أن الخطييية، أو إنكييار تَقليييٍل ِمييْن شيي ن أيِّ ُر الُخطيياة بييدوا قدوًسييا يُبييرِّ مكانييية أن إلهًييإ

سية هللا تَيمَّ ادا، وقفيير عين الخطيية تماميكي هيذه العقييدة تَيمَّ التففي ،اسية هللاقَد لعظمة

 صين. ُخطاة ُمَخلَّ أصبح ال إْرضاؤها تماما وقد
 

 ُم أنَّ تييي تَُعلِّيييانيية الالدِّ  :يانييةِ عييان ِمييَن الدِّ ه يُوجييد أساسييا نوأن نييدرك أنَّيي حتيياجن -2

المسيح وحيده،  الِل بِرِّ عطيَّة هللا المجانية ِمْن خ ،وبصفه مطلقة ،أساسا وا هتبريَرن

يانيية التييي أيًضييا الدِّ  تيياب المقييدس. وهنيياكيميياِن. هييذه هييي ديانيية الكوالييذي ننالييه باإل

بأن هذا  جادل. ونحن نة، وطاعتنا لخصيَّ نا الشاستدا يعتمد على قتبريَرن تَزُعُم أنَّ 

ومييع نشييأة الكنيسيية  .زائفييةيانيية . وِمييْن ثَييمَّ فهييذه الدِّ تييابيِّ الك تنيياقض مييع التعليييمي

 للكتياب الُمنيافيص والخطيأ هذا في االنقسام بَيْيَن الحيقِّ اليذي يخلِّي المسيحية، ظهر

 ). 7 -3 :1(غل
 

س. المقيد كميا أعلنيه هللا فيي الكتياب قُّ ما هو الَحي إنه ِمْن واجبِنَا بالتأكيد أْن نكتشف

عيدم إن ذي أعلنيه هللا. الص اليى لالمتثال لطريق الخة ُعظمَ ُد هذا أمًرا ذا أهميويُعَ 

 إنميا، للحيقِّ  ةإهميال أو كراهيَّي ، سواء كان ذليك بسيببهللا للخالص إيمانك بطريقة

 ميتة.          وهي خطية شنيعة، وربما تكون مُ  ،عدم اإليمان ةيعني أنك مذنب بخطي

  

 

 


