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التبرير باإليمان

السبت بعد الظهر

المراجع األسبوعية :رومية .28 -19 :3
ـوس»
ـب أَنَّ ا ِإلن َْســانَ يَ َت َب ـ َّر ُر بِاإلِي َمــانِ ِبــدُ ونِ أعمــال ال َّنا ُمـ ِ
آيــة الحفــظ« :إِ ًذا نَ ْح ِسـ ُ
(روميــة .)28 :3
فــي هــذا الــدرس نأتــي إلــى أهــم موضــوع فــي الرســالة إلــى روميــة :التبريــر باإليمــان-
وهــو الحـ ّـق العظيــم الــذي ،أكثــر مــن أي حــق آخــر ،أدى إلــى حــدوث اإلصــاح البروتســتانتي.
وبالرغــم مــن االدعــاءات التــي تــرى غيــر ذلــك ،إال أن موقــف رومــا بشــأن هــذا االعتقــاد –
التبريــر باإليمــان – لــم يتغيــر َع َّمــا كان عليــه ســنة 1520م ،عندمــا أصــدر البابــا «ليــو» فرمانـاً
باب ّويـاً يديــن فيــه مارتــن لوثــر وتعاليمــه .لقــد أحــرق مارتــن لوثــر نســخ ًة مــن ذلــك الفرمــان
أل ّن هــذا المبــدأ – مبــدأ التبريــر باإليمــان – دون غيــره ال يمكــن المســاومة فيــه.
إن عبـارة «التبريـر باإليمان» في حد ذاتها هي اسـتعارة تسـتند إلـى المصطلحات القانونية.
فالمتعـ ّدي علـى النامـوس أو القانـون يقف أمـام القاضي ويُحكَم عليـه بالمـوت لتع ّدياته .لك ّن
البديـل يظهـر ويحمـل جرائـم المتعـ ّدي علـى عاتقـه منقـذا ً المجـرم الجانـي .وبقبـول البديـل،
يقـف المتعـ ّدي أمـام القاضـي ،ليـس فقط خالياً مـن الذنب وإنّمـا يُعتبر وكأنّه لـم يقترف جرماً
سـجل
أدى بـه إلـى المثـول أمـام القاضـي فـي المحكمـة .هـذا كلّـه أل ّن البديـل – الـذي لديـه ّ
الخاطـئ المب ّر َر سـجلّ ُه المتسـم بالحفظ الكامـل للناموس.
كامـل – يمنـح
ناصـ ٌع ٌ
َ
ـجل كامــل ،وهــو
كل واحــد م ّنــا هــو المجــرم .والبديــل ،يســوع ،لــه سـ ّ
فــي خطّــة الخــاصّ ،
يقــف بديـاً ع ّنــا فــي المحك َمــة .ويُ ْق َبــل بـ ّره بديـاً عــن إثمنــا .ومــن هنــا فنحــن نتبــر ّر أمــام
هللا ،ليــس بســبب أعمالنــا ولكــن بســبب يســوع الــذي يُحســب بـ ّره لنــا عنــد قبولنــا لهــذا البـ ِّر
باإليمــان .هــذه هــي األخبــار الســا ّرة.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادا ً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  28تشرين األول (أكتوبر).
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أعمال الناموس
اقــرأ روميــة  .20 ،19 :3مــاذا يقــول بولــس الرســول هنــا عــن النامــوس؟ ومــاذا يقــول
ع ّمــا يفعلــه النامــوس وع ّمــا ال يفعلــه ،وكذلــك مــا ال يســتطيع أن يفعلــه؟ لمــاذا تعــد
ـكل المســيحي ّين كــي يســتوعبوها؟
هــذه النقطــة هامــة جــدّ اً بالنســبة لـ ّ




يســتخدم الرســول بولــس كلمــة (النامــوس) بمعناهــا الواســع كمــا كان اليهــودي يفهمهــا
فــي عصــره .فاصطــاح التــوراة (الكلمــة العبريــة لكلمــة نامــوس) ،يُذكِّــر اليهــودي ،حتــى فــي
يومنــا هــذا ،بتعاليــم هللا فــي كتــب موســى الخمســة ،بــل وفــي العهــد القديــم كلّــه.
فــإ َّن النامــوس األدبــي ،باإلضافــة إلــى مــا يترتــب عليــه مــن قوانيــن وأحــكام ،فضــا عــن
كل ذلــك كان متضّ منـاً فــي تعاليــم هللا فــي كتــب موســى الخمســة .ولهــذا
القوانيــن الطقســيةّ ،
فنحــن هنــا نأخــذ كلمــة النامــوس لتعنــي النظــام اليهــودي الشــامل.
أن تكــون تحــت النامــوس معنــاه أن تكــون تحــت ســلطانه ،والنامــوس علــى أي حــال،
يعلــن نقائــص اإلنســان وجرمــه أمــام هللا .ال يقــدر النامــوس أن يمســح ذلــك الجــرم ،وأ ّمــا مــا
يســتطيع عملــه هــو أن يقــود الخاطــئ ليطلــب عالج ـاً لــه.
وإذ نط ّبــق رســالة روميــة اليــوم ،حيــث ال ســلطان للنامــوس اليهــودي ،فإن ّنــا نف ّكــر بصفــة
خاصــة فــي النامــوس األدبــي .وهــذا النامــوس ال يســتطيع أن يخلّصنــا أكثــر مــن النظــام
ّ
اليهــودي لخــاص اليهــود .فخــاص اإلنســان ليــس مه ّمــة النامــوس األدبــي .إ ّن مه ّمتــه هــي
إعــان مشــيئة هللا وأخالقّــه .إ ّن مه ّمــة النامــوس األدبــي هــي تنبيــه النــاس عــن أخطائهــم
قصــروا فــي عكــس صــورة هللا وأخالقــه.
وحيــث ّ
أي منها أو جميعها
أي نامـوس مهمـا كان ،أدبـي ،طقسـي ،مدنـي أو كلّها مجتمع ًة – فحفـظ ّ
ّ
ال يجعـل اإلنسـان مبـ ّررا ً أمـام هللا فـي نظره .وفي الحقيقـة لم يكن هذا من اختصـاص الناموس.
علـى النقيـض ،فـإن الناموس مه ّمته أن يشـير إلى نقائصنا ويقودنا للمسـيح.
ال يمكـن للنامـوس أن يخلّصنـا ،تمامـاً كمـا ال يمكن ألعـراض المرض أن تشـفي المرض .فكل
مـا تفعلـه أعـراض المـرض هـي أنها تب ّيـن الحاجة إلـى العالج ،وذلـك هو ما يعملـه الناموس.

مــا مــدى نجــاح جهــودك فــي حفــظ النامــوس وطاعتــه؟ مــاذا ينبغــي لهــذه اإلجابــة
أن تخبــرك عــن عــدم جــدوى محاولــة أن تنــال الخــاص مــن خــال حفــظ النامــوس؟
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ب ّر هللا



« َوأَ َّمــا اآلنَ َف َقــدْ ظَ َه ـ َر ِب ـ ُّر ِ
ـوس َواألَنْ ِب َيــا ِء»
ـوسَ ،مشْ ـ ُهو ًدا لَــهُ ِم ـ َن ال َّنا ُمـ ِ
هللا ِبــدُ ونِ ال َّنا ُمـ ِ
(روميــة  .)21 :3كيــف ينبغــي أن نفهــم مــا تعنيــه هــذه اآليــة؟

هــذا ال ِبـ ِّر الجديــد مقارنـ ًة ببـ ّر النامــوس الــذي كان مألوفـاً عنــد اليهــود ،هــذا البـ ّر الجديــد
يُدعــى «بـ ّر هللا»؛ وهــذا هــو البـ ّر الــذي يأتــي مــن فــوق ،البـ ّر الــذي يق ّدمــه لنــا هللا وهــو البـ ّر
الوحيــد الــذي يقبلــه كَ ِبـ ِّر حقيقــي.
وهــذا هــو ،بالطبــع ،البـ ّر الــذي مارســه يســوع فــي حياتــه بينمــا كان فــي الجســد ،وهــو
ِبـ ّر يق ّدمــه إلــى كل الذيــن يقبلونــه باإليمــان ،ويطالبــون بــه ألنفســهم ليــس ألنهــم يســت ّحقونه
ماســة إليــه.
بــل ألنهــم فــي حاجــة ّ

«البـ ّر هـو طاعـة للنامـوس .الناموس يطلب البـ ّر وهذا ما يديـن به الخاطئ إلـى الناموس،
ولكـ ّن الخاطـئ غيـر قاد ٍر على اإلتيان به ،والطريقة الوحيـدة التي عن طريقها يحصل على
البـ ّر هـي مـن خلال اإليمـان .باإليمان يمكنـه أن يحمـل إلى اآلب اسـتحقاقات المسـيح،
والـرب يضـع طاعـة ابنـه الحبيـب فـي حسـاب الخاطـئُ .ي ْق َبـل ب ّر المسـيح مـكان إخفاق
ّ
اإلنسـان ،وهللا يقبـل ويغفـر ويب ّرر النفـس المؤمنة التائبـة ،ويعامل ذلك اإلنسـان كأنّه با ّر
يحب ابنه الوحيد» (روح النبوة ،رسـائل مختارة ،مجلـد  ،1صفحة  .)367كيف
ويح ّبـه كمـا ّ
يمكنـك أن تتعلّـم وتقبـل حقيقـ ًة عظيم ًة كهذه لنفسـك؟ انظر أيضاً روميـة . 22 :3




هنــا إيمــان يســوع المســيح ،ال شـ ّـك أنّــه إيمــان بيســوع المســيح .وإذ يســري مفعولــه فــي
حيــاة المســيحي فاإليمــان هــو أكثــر بكثيــر مــن مجــرد قبــول وتصديــق عقلــي ،وهــو أكثــر مــن
مجـ ّرد اعتـر ٍ
اف بحقائــق مع ّينــة عــن حيــاة المســيح وموتــه .فبــدالً مــن ذلــك ،اإليمــان الحقيقي
ورب .واإليمــان بيســوع المســيح يعنــي أيضـاً أن
بيســوع هــو قبولــه كمخلّــص وبديــل وضامــن ّ
نختــار أن نحيــا حيــاة تتفــق ومشــيئته .إنّهــا الثقــة فيــه والســعي باإليمــان إلــى عيــش حياتنــا
وفقـاً لوصايــاه.
30

الثالثاء

 24تشرين األول (أكتوبر)

بنعمته

واضعيــن فــي اعتبارنــا مــا درســناه إلــى اآلن عــن النامــوس وع ّمــا يعجــز النامــوس عــن
فعلــه ،اقــرأ روميــة  .24 :3مــاذا يقــول بولــس الرســول هنــا؟ مــا معنــى أن يكــون الفــداء
بواســطة يســوع؟



مــا هــي فكــرة التبريــر كمــا هــي مد ّونــة فــي هــذه اآليــة؟ الكلمــة اليونانيــة dikaioo
المترجمــة «يبـ ّرر» يمكــن أن تترجــم ويجعلــه «بــارا ً» أو «يعتبــره بــارا ً» .والكلمــة مبن ّيــة علــى
نفــس أســاس كلمــة  ،dikaiosuneأي « ِبـ ّر» ،والكلمــة  ،dikaiomaأي «مطلــب التبريــر» .يوجد
ـوي بيــن التبريــر وال ِب ـ ِّر .إنّهــا رابطــة ال تــرد كثي ـرا ً فــي الترجمــات المختلفــة.
هنــا ربــا ٌط قـ ّ
فنحــن نتبــر ّر عندمــا يعلــن هللا أن ّنــا صرنــا أب ـرارا ً.
قبــل هــذا التبريــر يقــف اإلنســان مذنبـاً أمــام هللا وغيــر مقبــول عنــده ،ولكــن بعــد التبريــر
يعتبــر ذلــك اإلنســان بــا ّرا ً وهكــذا يصيــر اإلنســان مقبــوالً لــدى هللا.
وهــذا يحــدث فقــط مــن خــال نعمــة هللا .النعمــة هــي فضــل وإحســان .فعندمــا يلجــأ
الخاطــئ إلــى هللا طلب ـاً للخــاص ،فهنــا ينبــري عمــل النعمــة فَ ُي ْعتبــر أو يُ ْعلَ ـ ْن ذلــك اإلنســان
بــا ّرا ً .إنّــه فضـ ٌـل غيــر مكتســب أو مســتحق ،والخاطــئ يُ َبـ َّرر دون أي فضــل لــه ،وال يقـ ّدم هلل أي
اســتحقاقات عــدا عجــزه التــام .ويتبــرر الشــخص مــن خــال الفــداء الــذي فــي يســوع المســيح،
وهــو الفــداء الــذي يقدمــه المســيح كبديــل عــن الخاطــئ وضامنــه.
ويُق ـ ّدم التبريــر فــي روميــة كعمــل فــوري مباشــر .ففــي لحظــة يكــون الخاطــئ ُمدان ـاً
وغيــر مقبــول ،وفــي اللحظــة التاليــة ،بعــد التبريــر ،يصبــح اإلنســان مقبــوالً وبــارا ً.
والشــخص الــذي فــي المســيح ينظــر إلــى عمليــة التبريــر علــى أنهــا فعــل مــاض
حــدث لــه عندمــا س ـلّم حياتــه كل ّي ـاً للمســيح« .قَ ـ ْد تَ َب َّر ْرنَــا» فــي روميــة  1 :5تعنــي أنــه
قــد ت ـ ّم تبريرنــا فع ـاً.
بالطبــع ،لــو حــدث وســقط الخاطــئ المب ـ ّرر ثــم رجــع إلــى المســيح ،فســيحدث التبريــر
مــرة أخــرى .ولــو ا ُ ْعتُ ِب ـ َرت الــوالدة الجديــدة اختبــارا ً يومي ـاً ،فســيكون مــن المعقــول اعتبــار
التبريــر اختبــارا ً يومي ـاً كذلــك.

بمــا أن أخبــار الخــاص هــي أخبــار ســا ّر ًة جــداً ،فمــا الــذي يمنــع النــاس مــن
اإلقبــال عليهــا؟ فــي حياتــك الخاصــة ،مــا هــي األشــياء التــي تعوقــك عــن قبــول
مــا وعــد بــه هللا؟
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األربعاء

 25تشرين األول (أكتوبر)

ب ّر المسيح

يتوسـع بولـس الرسـول ليتكلـم عـن أخبـار الخلاص العظيمة السـا ّرة .إنه
فـي روميـة ّ 25 :3
يسـتخدم كلمـة فخمـة ،رائعة ،جذابـة مترجمة عن اليونانيـة  hilasterionوهـي propitiation
أو «كَفَّـا َرة» ،وقـد ذُكـرت مـ ّرة ثانيـة فـي عبرانييـن  5 :9حيـث تُرجمـت «كرسـي الرحمـة» أو
«الْ ِغطَـا ُء» ،أي غطـاء التابـوت الـذي ُح ِفظـت فيـه الوصايـا العشـر .فالكلمة على مـا يظهر ،في
كل مـا كان يمثّلـه الْ ِغطَـا ُء فـي هيـكل العهـد القديـم .ومـا يعنيـه
روميـة  ،25 :3تمثّـل اسـتيفاء ّ
هـذا ،إذا ً ،هـو أ ّن المسـيح بموتـه الكفّـاري ،قـد ُج ِع َل وسـيلة الخالص ،وقـد ُر ِم َز إليه بـ «كرسـي
الرحمـة» أو «الْ ِغطَـاء» .باالختصـار هـذا يعنـي أ ّن هللا قـد فعـل كل مـا هـو الزم لخالصنا.
والنـص يتحـ ّدث أيضـاً عـن الصفح عـن الخطايا .إنّها خطايانـا التي تجعلنا غيـر مقبولين عند
ّ
هللا .ونحـن ال نسـتطيع عمـل أي شـيء بأنفسـنا لحـذف خطايانا .لكن فـي خطّة الفـداء ،قد دبّر
هللا طريقـ ّة لهـذه الخطايـا بأن تزاح مـن خالل اإليمان بدم المسـيح.
«الصفْح» في اليونانية هي  parisisوتعني أن «تَ ْع ُبر عن» أو «ت َم َّر على» ،فاهلل يمكنه
وكلمة َّ
أن يَ ْع ُب ْر عن الخطايا الماضية ألن المسيح قد دفع الحساب عن خطايا الجميع بموته .وأي إنسان
عنده إيمان بدم المسيح َستُرفَع خطاياه ألن المسيح قد مات ألجله1( .كورنثوس .)3 :15


اقرأ رومية  .27 ،26 :3ما النقطة الهامة التي سيتناولها بولس هنا؟

الخبــر الســار الــذي كان بولــس ت ّواقـاً لمشــاركته مــع اآلخريــن الذيــن يســمعون ،هــو أ ّن بـ ّر
متيســر لنــا ليــس نتيجـ ًة ألعمالنــا وال باســتحقاقاتنا ولكــن
هللا كان فــي متنــاول الجميــع وهــو ّ
باإليمــان بيســوع ومــا عملــه ألجلنــا.
بســبب صليــب الجلجثــة ،يســتطيع هللا أن يعلــن الخطــاة أب ـرارا ً ويُعتبــر عــادالً فــي نظــر
الكــون كلــه وال يقــدر الشــيطان أن يشــير بإصبعــه متّهمــا العلــي أل ّن الســماء قــد قدمــت
هللا بأنّــه يطلــب مــن الجنــس البشــري أكثــر م ّمــا
التضحيــة الفائقــة .لقــد ات ّهــم الشــيطا ُن َ
ـكل ق ـ ّوة هــذا االدعــاء الباطــل.
يعطيــه .إ ّن الصليــب يبطــل بـ ّ

يُحتمــل أنّ إبليــس تو ّقــع أن هللا ســوف يد ّمــر العالــم بعــد أن أخطــأ؛ وبــدالً مــن
ذلــك ،أرســل هللا ابنــه الحبيــب ليخلّصــه .فمــاذا يقــول لنــا ذلــك عــن صفــات هللا؟
كيــف ينبغــي أن تشــكّل معرفتنــا بصفــات هللا كيف ّيــة حياتنــا؟ مــاذا ســتفعل فــي
ســاعات اليــوم القــادم ويختلــف عــن ذي قبــل ،بعــد أن عرفــت ُجــود وصــاح هللا؟
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الخميس

 26تشرين األول (أكتوبر)

بدون أعمال الناموس
ـوس( ».روميــة .)28 :3
ـب أَنَّ ا ِإلن َْســانَ يَ َت َب ـ َّر ُر بِاإلِي َمــانِ ِبــدُ ونِ أعمــال ال َّنا ُمـ ِ
« ِإ ًذا نَ ْح ِسـ ُ
يخلصنــا فنحــن غيــر مطالبيــن بإطاعتــه؟
هــل يعنــي هــذا أنّــه إذا كان النامــوس ال ّ
اشــرح إجابتــك.



فــي المضمــون التاريخــي كان بولــس الرســول يتح ـ ّدث فــي روميــة  28 :3عــن النامــوس
بشــكله الواســع ومفهومــه عنــد اليهــود المتز ّمتيــن .مهمــا حــاول اليهــودي أن يعيــش بضميــر
ـي تحــت هــذا النظــام ،فــا يمكــن أن يتب ـ ّرر إن هــو فشــل فــي قبــول يســوع كمس ـ ّيا.
حـ ّ
إ ّن روميـة  28 :3هـي خاتمـة ُح ّجـة بولس بـأ ّن قانون اإليمان يُبْ ِطل االفتخـار ،أي أن االفتخار
«ق َِـد انْتَفَـى» .فلـو كان اإلنسـان يتبـ ّرر بأعمالـه ،فإنّـه يسـتطيع أن يفتخـر بذلك .ولكـن إن كان
يخـص هللا الذي يبـ ّرر الخاطئ.
يتبـ ّرر أل ّن يسـوع هـو غايـة إيمانـه ،عندئـذ فالفضل واضـح بأنه ّ
تُدلــي روح النبــوة بإجابــة ذات مغــزى عــن الســؤال« ،مــا هــو التبريــر باإليمــان؟» فقــد
كتبــت تقــول «إنّــه عمــل هللا بطــرح مجــد اإلنســان فــي التـراب وعمــل مــا ال يســتطيع اإلنســان
فعلــه بق ّوتــه ألجــل نفســه» (روح النبــوة ،شــهادات للقساوســة وخـ ّدام اإلنجيــل ،صفحــة .)456
إ ّن أعمــال النامــوس ال تســتطيع أن تكفّــر عــن الخطايــا الســالفة .التبريــر ال يمكــن أن
يُكتَســب ،إذ يمكــن فقــط للخاطــئ أن يتس ـلّمه مــن خــال خدمــة ك ّفــارة المســيح .لذلــك،
بهــذا المعنــى ،فأعمــال النامــوس ليــس لهــا شــأ ٌن بالتبريــر .فلكــي نتبـ ّرر بــدون أعمــال يعنــي
أن ّنــا نحصــل علــى التبريــر دون أن يكــون فــي جعبتنــا أي شــيء يســتحق التبريــر.
لكـ ّن كثيريــن مــن المســيحي ّين أســاءوا فهــم وتطبيــق هــذه اآليــة .إنّهــم يقولــون بــأ ّن مــا
علــى اإلنســان عملــه هــو أن يؤمــن بينمــا يقلّــل مــن أهم ّيــة العمــل أو الطاعــة ،حتّــى طاعــة
النامــوس األدبــي .وبتص ّرفهــم هــذا فإنّهــم أســاءوا ق ـراءة قصــد بولــس .ففــي الرســالة إلــى
روميــة وفــي أماكــن أخــرى غيرهــا ،يضــع الرســول بولــس أهم ّيــة قصــوى لحفــظ نامــوس
الوصايــا األدبــي .وقــد حفــظ المســيح النامــوس بالتأكيــد ،كمــا فعــل يعقــوب ويوحنــا (متــى
17 :19؛ روميــة 13 :2؛ يعقــوب 11 ،10 :2؛ رؤيــا  .)12 :14ورأي بولــس هــو أن ـ ُه بالرغــم مــن
أ ّن طاعــة النامــوس ليســت هــي الوســيلة للتبريــر ،فالشــخص المتبـ ّرر باإليمــان يحفــظ نامــوس
هللا ،بــل وفــي الحقيقــة هــو الشــخص الوحيــد الــذي فــي مقــدوره أن يحفــظ النامــوس األدبــي
ويطيعــه .إ ّن اإلنســان غيــر المتج ـ ّدد الــذي لــم يتب ـ ّرر بعــد ال يســتطيع أن يت ّمــم مطاليــب
النامــوس.
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لمــاذا يكــون مــن الســهل أن نقــع فــي فــخ االعتقــاد بانّــه حيــث أنّ النامــوس ال
يخلصنــا ،فليــس مــن الضــروري حفظــه وطاعتــه؟ هــل ســاومت فــي الخطيــة با ّدعائك
التبريــر باإليمــان؟ لمــاذا يُعتبــر هــذا األمــر وضعـاً خطيـراً؟ وفــي نفــس الوقــت ،أيــن
نكــون بــدون الوعــد بالخــاص ،حتــى عندمــا نميــل إلــى إســاءة اســتخدامه؟

الجمعة
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لمزيـد مـن الـدرس :اقـرأ الفصـل الذي بعنـوان «جـدد وعتقـاء» ،صفحـة ،125 -114
فـي كتـاب «المعلـم األعظم».
ـكل ديونــه،
مــع أ ّن النامــوس ال يقــدر أن يلغــي عقــاب الخطيــة بــل يطالــب الخاطــئ بـ ّ
ـكل التائبيــن والمؤمنيــن برحمتــه .إ ّن مح ّبــة هللا تُق ـ ّدم
فالمســيح قــد وعــد بالعفــو الغامــر لـ ّ
بفيـ ٍ
ـض إلــى النفــس المؤمنــة التائبــة .إ ّن ختــم الخط ّيــة علــى النفــس البشــريّة يمكــن فقــط
إزالتــه بواســطة دم الذبيحــة الكفّاريــة  ...لــذاك المســاوي لــآب فــي الجوهــر .إ ّن عمل المســيح
– حياتــه ،اتضاعــه ،موتــه ووســاطته مــن أجــل الخاطــئ -كلّهــا تعظّــم النامــوس وتجعلــه جديـرا ً
باإلك ـرام» (روح النبــوة ،رســائل مختــارة ،المجلــد األول ،صفحــة .)371
«فـإذا أنـت سـلمته نفسـك وقبلتـه فاديـاً ومخلّصاً لك ُح ِسـبت بـارا ً كأنك لم تخطـئ قط .إذ
أن صفاتـه قـد ُح ِسـ َبت لـك فصـارت صفاتك» (روح النبـوة ،طريق الحيـاة ،صفحة .)43
«عندمــا يقـ ّول الرســول بولــس بأن ّنــا نتبــر ّر بــدون أعمــال النامــوس ،فإنّــه ال يتحـ ّدث عــن
أعمــال اإليمــان والنعمــة ،أل ّن َمــن يقــوم بمثــل هــذه األعمــال ال يعتقــد أنّــه يتبــر ّر بفعلهــا.
فعندمــا يقــوم الشــخص المؤمــن بأعمــال اإليمــان هــذه ،فهــو إنمــا يســعى إلــى أن يكــون
مبــررا ً باإليمــان .أمــا مــا يعنيــه بولــس الرســول بأعمــال النامــوس ،فهــو أن أصحــاب البـ ّر الذاتــي
يعتقــدون أنــه مــن خــال القيــام بهــذه األعمــال يكونــون مبرريــن .وبهــذه الطريقــة يعتبــرون
أنفســهم أب ـرارا ً بأعمالهــم .وبعبــارة أخــرى ،هــم يقومــون بمــا يقومــون بــه ليــس ســعياً وراء
ال ِبـ ِّر ،ولكنهــم يريــدون فقــط أن يفتخــروا بأنهــم قــد حصلــوا علــى التبريــر بالفعــل مــن خــال
أعمالهــم» (مارتــن لوثــر ،تعليــق علــى رســالة روميــة ،صفحــة .)80
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أسئلة للنقاش
 .1تص ّفــح آيــات هــذا األســبوع ،ومــن ثــم اكتــب فقــرة تل ِّخــص مــا ورد فــي هــذه

اآليــات .شــارك الفقــرة التــي كتبتهــا مــع اآلخريــن فــي الصــف.
 .2اقــرأ اقتبــاس مارتــن لوثــر .أعــاه .لمــاذا ألهبــت حقيقــة كهــذه شــعوره بهــذه
الطريقــة؟ لمــاذا يعــد مــا قالــه ذات أهميــة بالغــة بالنســبة لنــا اليــوم؟
 .3ينظــر األدڨنتســت الســبتيون إلــى أنفســهم علــى أنهــم ورثـ ٌة وبُنــا ٌة علــى مفاهيم
النهضــة اإلصالحيــة البروتســتانت ّية الخاصــة بتعاليــم الكتــاب المقــدس حــول التبريــر
بالنعمــة مــن خــال اإليمــان وحــده .وهــم يعتبــرون أنفســهم أيضـاً مر ّممــوا الثغــرة
ومفســروا كمــال ووضــوح وتــوازن اإلنجيــل الرســولي[ .إيفــان ت .بــازن« ،الخــاص»،
دليــل الهــوت األدفنتســت الســبتيين (هاغرســتوون ،ماريالنــد :جمعيــة ريفيــو آنــد
هيرالــد للنشــر ،)2000 ،صفحــة  .]307مــا هــي األســباب التــي لدينــا لالعتقــاد بــأن
هــذا األمــر ينطبــق علينــا؟
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