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  11 – 1 : 5قرأ رومية ا

  
  برآـات التبــرير

  
ا اآلن         ؟ما هي هذه البرآات   . تأتي آل أنواع البرآات   مع التبرير    شرحه لن  هذا ما سوف ي
  .بولس الرسول

  
  ةالبرآات الحالي

       
ان     ). 1دعد " (السالم مع اهللا بربنا يسوع المسيح      "البرآة األولى هي     د آ ا غاضبً اهللا  لق

ا ونحن . ه ودينونته علينا ع غضب جمَّتمنا، وقد    ام اهللا      ، مثلن ذنبين أم ا م شر آن ع الب ل جمي .  مث
ه          . صحاحات الثالثة األولى  هذا ما تعلمناه من األ     لكن اآلن، تم استرضاء اهللا من خالل ما عمل

ا، انصب                   ). 25 : 3(في المسيح    ان من المفروض أن ينصب علين ذي آ اب ال الغضب والعق
اب         . سب لنا بر المسيح    اإليمان يحُ  وبواسطة   ، بدًال منا  من هو على   اك عق د هن م يع ه لل  ،نحمل

العكس            الف ل ب ة ؛ ب د زال غضب     . ال استحسانه القلبي    ن ن  يجد اهللا فينا ما يستوجب الدينون لق
سوع المسيح   . اهللا تجاهنا  ا ي يس      . نحن اآلن في سالم معه، بربن ا، ل سالم هن ى ال واإلشارة إل

  .نا العقلية أو المزاجية؛ ولكنها تحدد عالقتنا باهللا حالت– في المقام األول –المقصود بها 
  

ا مقيمون             "    البرآة الثانية هي     ة التي نحن فيه ). 2ددع " (الدخول باإليمان إلى هذه النعم
ذي يمدحُ    ،إننا لسنا مجرد أناس ُرفع عنهم غضب اهللا       ر ال ا الب ام  نا ولكن ُحسب لن د  .  اهللاأم لق

د أُ . يقبلناو الغضب؛ أصبح اهللا ُيسر بنانتهى غضب اهللا علينا، وبدًال من ا      المسيح  برنا حضِ لق
ان ال  ى مك ضرةإل ة  ة الملكيح ى حال ي ال رائع، وإل ول اإلله ن القب ريمة م ى  . ك ا إل د دخلن لق

اب الملكي     الحضرة الملكية؛ ألننا     بس الثي ذه الح    . نل اة وفي ه ستطيع أن نخاطب اهللا، وأن        ي  ن
  .إلهناا عنا، إنه يًدإنه لن يكون بع. نسير معه، وأن نتمتع به
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ذه       ).  2ددع" (نفتخر على رجاء مجد اهللا    "أن   أيضا     ويمكننا يمكننا أن نتمتع باهللا في ه

ضنا اهللا؟  آال    .الحياة ك      – لكن عندما نموت هل سيرف ل ذل دعوه ألن يفع اك سبب ي يس هن  ؛ ل
د        . في المسيح قبولنا لدى اهللا آامل وأبدي      ف ه المجي ذ . إنه سوف يقبلنا في بيت ه     ه د؛ لكن ا مؤآ

ة      . لم يحدث بعد   ا،      " رجاء "هذا هو المعنى الكتابي لكلم ولس الرسول هن ستخدمها ب التي ي
ذه الرسالة          والتي سوف يستخدمها أيضً     ك في ه د ذل ا ال  . ا بع سكاب غضب اهللا؛        إنن  ننتظر ان

سنا متَّ    . ولكننا ننتظر باألحرى آشف النقاب عن مجده        ا ل ار؛ ولكن         إنن ون الن جهين صوب أت
رى الإل البلُّنه شبيه ب اجي ال صاحبة   . ور الزج ة الم ات الحالي د البرآ و أح ضمان ه ذا ال إن ه

  . للتبرير
  

   الحياة المسيحية من برآاتها؟صعوباتهل تقلل تجارب و
  

د  هذا سؤال   د         .  جيِّ سماء بع سنا في ال ا ل ى              . إنن ا عل رة وجودن األلم طوال فت د ُوعدنا ب لق
يطلق عليه مؤمن    ال يوجد من    ). 12 : 3 تيمو   2،  22 : 14، أع   33 : 16انظر يو   ( األرض  

ا؟            زع فرحن ضيق أن ين ى اإلطالق       مستريح؛ لكن هل يستطيع هذا ال ستطيع عل ن ي ا في   . ل إنن
تج   ،ااآلالم؛ ألن هذه الضيقات تنشئ ثباًتبالحقيقة نفرح في الضيقات، نبتهج ونتهلل       ذا ين  وه

ة مؤمًن  ضوج   بالتبعي الخبرة والن ز ب سيحيا يتمي ذين ن إ. ا م ك ال ات   م لهأولئ ذا الثب ل ه  مث
ة والرجاء مرتبطان معً               مالروحي، له  د؛ ألن الروحاني ان المتزاي د اإليم اط وثيق   ا   بالتأآي  برب

  ).4 ، 3ددع(
  

 فإن آل ما نعاني منه على األرض؛ يجعلنا نتطلع أآثر وأآثر إلى الميراث              ،بهذه الطريقة 
م يت   . دهذا الرجاء هو رجاء أآي        . السماوي الذي ينتظرنا   ذا الرجاء    جسد وإذا ل  نكون في     ، ه

ا      ؛ في هذا الطريق    بطحى أو نُ  احتمال بأننا سنخزَ  لكن ليس هناك    . ُمبينخزي   ا آلم ا  ألنن  نَمْون
ا  ،في الرجاء   ا   ازددن ا    ب  –يقين ذي يعمل في قلوبن ا   – الروح القدس ال  ،)5ددع(أن اهللا يحبن

  .حبوقت الر عنه في ا في وقت الضيقوهذا اليقين يكون أآثر وضوًح
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الم تحرك رجا        !  ذلك االختبار المسيحي   عجيبار  بيا له من اخت    ذا الع ا،  ءفإن صدمات ه ن

دنا     ،واشتياقنا إلى السماء   ا تأآ ا أن وآلما أدار العالم ظهره لنا؛ آلم فهل يفشل ذاك   .  اهللا يحبن
، ال   يحرك روحه القدوس فينا رجاء      هلالذي يحبنا آل هذه المحبة في أن يحضرنا إلى بيته؟           

  ؟تحققيمكن أن ي
  

  أين تجد الدليل على أن اهللا يحبك؟: ةالمحب
  
ة هال نجدإننا  : 8 - 6د  دع دون  .  في الظروف التي نمر بها؛ ولكن نجده في الجلجث ا ب وة،  آن  ق

دما   و ،نين وضائع  ينا عاجز  آ. ن عن أن نخّلص أنفسنا    يوعاجز ا   عن ة؛ مات        آن ك الحال في تل
ة اهللا          مع أننا آنا أشرارً    ،المسيح في الوقت المحدد من أجلنا      ر مستحقين وتحت دينون . ا وغي

  !!ا المحبة حقًّتلك هي! تلك هي المحبة
  

اد أن   .  أن تفعل مثل هذاهاإنك ال تستطيع أن تتخيل محبة بشرية يمكن   إنه ليس من المعت
ى ضحية العظم ذه الت د به وم أح ك  ،يق ع ذل د وم ا تج ا ا شخًصربم يخلِّيموت م ا ص شخًص ل

انٍ         (خطاة  بعد  نحن  و كنل ،رائًعا ة من مع ه الكلم ا      )بكل ما تحمل ذا هو    .  مات المسيح ألجلن ه
ان   .  ومقدار هذه المحبة على محبة اهللا لنا   برهانال لقد آنا أثمة، وتعمدنا أن نكون أشراًرا وآ

صليب هو إعالن       . آنا أعداء اهللا، ومع ذلك مات المسيح ألجلنا       . فسادنا داخليًّا وخارجيًّا   إن ال
   . البرهان الدامغ على أن اهللا يحبناإنه. ال مثيل لها وال نظيرة محب
  !!في ذلك لنا يعطُأللمستقبل  ضمان أي: انظر

  
ا        : 11 – 9 دعد ذي ضمن تبريرن سوع المسيح هو ال ك عدم      ،إن سفك دم ي ى ذل ويترتب عل

فإذا آان الرب قد بررنا بمثل هذا الثمن؛ فكيف يمكن أن         . من الغضب اآلتي  علينا   خطر   وجود
  !ما أعظم رجاءنا. يترآنا للدينونة؟ هذا مستحيل وغير  معقول

  



 

ه   قرَّبنا ب عندما آنا بعيدين عن اهللا؛       ك،        ،موت ابن ر من ذل ا  واألآث ن سنخلص   و قريب  ألنن
ه د خلَّ .بحيات ضاعه ق ان ات دين  إذا آ ا بعي دما آن ن  صنا عن ه ونح صنا ارتفاع م يخل م وآ ؛ فك
د سوف يصنع                      . قريبين اة وأعداء؛ فبالتأآي ذا الصالح ونحن خط إذا آان قد صنع معنا آل ه

ه             . هءا أعظم اآلن ونحن أصدقا    معنا صالحً  م حيات م وآ إن آان موته يضمن لنا المصالحة؛ فك
  . النهائيخالصتضمن لنا ال

  
 في  فرح، ون )2ددع( رجاء مجد اهللا     على *حرإننا نف .  فرح الحياة المسيحية هي حياة   إن  

سوع المسيح       باهللا  ب  تخر  آما أننا نف   ،)3ددع(الضيقات   ا ي ه اآلب المصالح     ). 11د  دع (ربن إن
ذي قرَّ سيح ال ي الم ه ف ا إلي ز  و ،بن ا تقف ل قلوبن ذا يجع ا ه ا وطرًب يال وابتهاج ا وتهل ن إ. فرًح
ارة  تالكف صالحة تم ت و والم رة  تم ة حاض و حقيق الص ه الفرح   ل؛الخ ا ب يض قلوبن ذا تف

  .العبادة هللاوفوق الكل  ،والتقدير متنانواال
  

ر       إذن  هذه   ات المصاحبة للتبري د، وسوف             ،هي بعض البرآ ه بع م تنت ات ل ة البرآ  وقائم
دم يضيف إليها بولس الرسول الكثير من البرآات، وهو ي         ذه الرسالة    سرد     في  تق د    . ه ه ق لكن

  .ا اهللا في المسيح، قد جعلنا أغنياء حقًّإنجيل نعمةأن  لنتحقق يكفي عرَّفنا ما
  
  

 إلى آلمة نفتخر في ترجمة فانديك وهي في الصيغة الداللية Rejoiceلقد ترجمت الكلمة * 
، ألنها في األصل اليوناني تفيد معنى )نفتخر أو ليكن افتخارنا(أو في صيغة التمنِّي 

  .االفتخار
    مالحظتهاالتي يجب األخرى بعض األمور 

  
  . أن نترك هذا النص المختصر والرائع، هناك بعض األمور التي يجب أن نالحظهاقبل
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، فما أروع هذا التوافق  هو عمل اهللا ثالثي األقانيمخالص الخاطئيجب أن نالحظ أن 
فاهللا اآلب يحبنا، والبرهان على ! واالنسجام الذي نراه بين أقانيم الثالوث في هذا النص

إنها نفس محبة اهللا التي ). 8عدد(استعداده لموت ابنه الوحيد ضح من محبته ومقدارها يت
رون الخالص بشكل مختلف لكن هناك من يصوِّ). 5عدد(يسكبها الروح القدس في قلوبنا 

 بموته البَدلي –تماما؛ إنهم يصورون اهللا اآلب وقد عقد العزم على أن يديننا؛ لكن المسيح 
. ا لو آان أآثر اهتماًما من اآلب بخالص الخطاة فيبدو االبن آم–حرمه من هذا االمتياز 

وفي الغالب ال يذآرون عمل الروح القدس في اختبار المؤمن، لكن األمر مختلف مع بولس، 
ظهر فهمه للتناغم المجيد والسرمدي بين أقانيم الثالوث، ويرى أن الخالص فالنص الكامل ُي

  .هو عمل الالهوت آله
  

 يبدأ قائمة ثمر 22: 5 في غل.لشخصية المسيحيةوصف بولس لآما يجب أن نالحظ 
 يؤآد على اإليمان والرجاء 13: 13آو1الروح بالمحبة والفرح والسالم وطول األناة، وفي 

 6ومع أننا لم نبدأ بعد في األصحاحات . هذا النص متوافق تماًما مع هذه األوصاف. والمحبة
ومن الواضح أيضا .  لهم أيضا حياة جديدة إال أنه واضح بالفعل أن أولئك الذين تبرَّروا،8 –

ك بالعقل، لكن قوة هذه الحقائق يمكن أن حقائق اإلنجيل ليست فقط حقائق موضوعية تدَر
لكن في الحياة العملية عندما نتأمل . أن ُتختبر شخصيًّا، وهذا بالطبع هو عمل الروح القدس

ن هذا ُيغني اختبارنا المسيحي في هذه الحقائق مقترنة مع صعوبات هذه الحياة األرضية، فإ
  .وُيثريه

 آل –تبريرنا وسالمنا مع اهللا واقترابنا من حضرته الملكية  علينا أن نالحظ أن –أخيًرا 
إن ضيقات هذه الحياة تنمِّي شخصيتنا المسيحية؛ لكن هذه . عالقة لها بظروفنا هذه ال

يكون الذي وقت ال يوجد ذلك؛ فلن االمتيازات الثالثة تبقي راسخة ال تتغّير وال تقبل التغيير
  .اأمرا تقريبيًّ – أو سالمي مع اهللا أو قبول اهللا لي –فيه تبريري 

  
إن هذه األمور تستند على عمل المسيح الذي ُأآمل، لذا فإن عالقتي باهللا تبقى دائما 

اسة أما الضيقات وتفاعلي معها؛ فتعني أن هناك أوقاًتا أآون فيها أقل قد. ثابتة دون تغيير
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من األوقات األخرى، وهناك أوقات تكون فيها طاعتي وروحانيتي أعظم من أوقات أخرى، 
هذه النقطة إذا لم تكن . لكن عالقتي مع اهللا تبقى ثابتة ال تتغيَّر، وقبولي لدى اهللا آامل
  .واضحة لنا فإننا نكون فقدنا ما يقوله الرسول بولس في هذه األعداد

  
  21 – 12: 5مية  رواقرأ

  
  دم األول وآدم األخيرآ

  
في . ةييوجد الكثيرون في هذه األيام الذين ينكرون أن آدم آان شخصية تاريخية حقيق

هذا النص تعتمد حجة بولس الرسول تماًما على حقيقة أن آال من آدم ويسوع آانا شخصين 
عقد ين، وهذه المقارنة ال يمكن أن تمقارنة بين الشخصتاريخيين بنفس المفهوم؛ فهو يعقد 

  .لو لم يكن لكل منهما وجود، فوجود آدم ضروري لهذه المناقشة تماًما مثل وجود المسيح
  

 آأب للجنس البشري؛ فإن آل – آشخصية حقيقية تاريخية –لو لم يكن آلدم وجود 
وإذا لم يكن سقوط الواحد لم يسقطنا جميًعا، فال . الحجج التي يسوقها الرسول بولس تبطل

  ى أن طاعة اآلخر معنى من البرهان عل
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