هللا برر الفاجر
رومية 8 :4 – 21 :3
اءِ22 ،بُّر هللاِ
وس واأل َْنِبي ِ
َّ
ام ِ َ َ
الن ُ
ِ
َع َوَزُه ْم َم ْج ُد
َخ َ
يع أ ْ
طأُوا َوأ ْ
اْل َجم ُ

21
ام ِ
ظ َه َر ِبُّر هللاِ ِب ُدو ِن َّ
ودا َل ُه ِم َن
َوأ َّ
اآلن َفَق ْد َ
وسَ ،م ْش ُه ً
َما َ
الن ُ
َّ ِ
ِ
ين ُي ْؤ ِمُنو َن .ألََّن ُه الَ َف ْر َقِ23 .إ ِذ
اْل َمسي ِحِ ،إَلى ُك ِل َو َعَلى ُك ِل الذ َ
اإليم ِ ِ ِ
ِ ِِ
ِ َّ 25
ِ َّ ِ
ِ ِ
ِ
َّ ِ ِ
الصْف ِح
َج ِل َّ
َم َّج ًانا ِبن ْع َمته ِباْل ِف َداء الذي ِب َي ُسو َ
ان ِب َدمهِ ،إل ْظ َه ِار ِب ِره ،م ْن أ ْ
ع اْل َمسي ِح ،الذي َق َّد َم ُه هللاُ َكف َارًة ب َ
ان اْلح ِ
السالَِف ِة ِبِإمه ِ
ِ ِ
ال هللاِِ 26 .إل ْظ َه ِار ِب ِِره ِفي َّ
يم ِ
ان
اض ِر ،لِ َي ُكو َن َب ًّا
ط َايا َّ
َع ِن اْل َخ َ
الزَم ِ َ
َْ
ار َوُي َب ِرَر َم ْن ُه َو م َن اإل َ

ِ ِ
يم ِ
ان ِب َي ُسوعَ
باإل َ
ِ 24
ين
هللاُ ،متََب ِرِر َ

27
ِ
ِ
َعم ِ
ال؟ َّكالََّ .ب ْل ِب َنام ِ ِ
َي َنام ٍ ِ
ِ
ام ِ
يم ِ
انِ28 .إ ًذا َن ْح ِس ُب
ِب َي ُسو َ
وس اإل َ
ُ
وس األ ْ َ
وس؟ أَب َن ُ
عَ .فأ َْي َن اال ْفت َخ ُار؟ َقد ْانتََفى .بأ ِ ُ
29
ِ
ِ
َعم ِ
ِ ِ
اإليم ِ ِ ِ
ِ ِ
َن ِ
ام ِ
ال َّ
أ َّ
ضا
ُم ِم أ َْي ً
ُم ِم أ َْي ً
اإل ْن َس َ
ضا؟ َبَلى ،لأل َ
وس .أَمِ هللاُ لْل َي ُهود َفَق ْط؟ أََل ْي َس لأل َ
الن ُ
ان ب ُدون أ ْ َ
ان َيتََبَّرُر ب َ
اإليم ِ ِ 31
النام َ ِ ِ
ِ ِ
َن هللاَ وا ِحٌدُ ،هو َّال ِذي سُي َب ِرُر اْل ِختَ َ ِ ِ
يم ِ
يم ِ
30أل َّ
اشا! َب ْل
ان؟ َح َ
وس باإل َ
ان .أََفُن ْبط ُل َّ ُ
ان َواْل ُغ ْرَل َة ب َ
ان باإل َ
َ
َ
َ
ِ
وس.
ام َ
ُنثَب ُت النَّ ُ

اهيم َقد وجد حسب اْلجس ِد؟ 2ألََّنه إِن َكان ِإبر ِ
َ 1فما َذا نُقول ِإ َّن أَبانا إِبر ِ
ال َفَله َف ْخر ،و ِ
َعم ِ
ِ
لك ْن
اه
ْ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ ُ
ُ ٌ َ
يم َق ْد تََبَّرَر باأل ْ َ
َ
َ
َ
ُ
َ َ َْ َ
4
ِ 3
ِ ِ
ِ
َما َّال ِذي َي ْع َم ُل َفالَ تُ ْح َس ُب َل ُه
يم ِباهللِ َف ُح ِس َب َل ُه ِبًّار» .أ َّ
ول اْلكتَ ُ
َل ْي َس لَ َدى هللا .ألََّن ُه َما َذا َيُق ُ
اب؟ « َف َ
آم َن إ ْب َراه ُ
األُجرة عَلى سِب ِ ِ ٍ
ِ ِ َّ ِ
يل دي ٍن5 .وأ َّ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
يم ُان ُه
يل ن ْع َمةَ ،ب ْل َعَلى َسِب ِ َ ْ
َما الذي الَ َي ْع َم ُلَ ،ولك ْن ُي ْؤم ُن بالذي ُي َب ِرُر اْلَفاج َرَ ،فإ َ
َ
ْ َُ َ َ

7
َِّ ِ
اإلنس ِ َّ ِ
ِ
يحسب َله ِبًّراَ 6 .كما يُقول َداوُد أَي ِ
ِ ِ
ين
َع َمالُ « :
وبى للذ َ
ان الذي َي ْحس ُب َل ُه هللاُ ِبًّار ِب ُدو ِن أ ْ
َ َ ُ ُ ًْ
َُْ ُ ُ
طَ
ضا في تَ ْط ِويب ْ َ
8
ِ
الر ُّب َخ ِطَّي ًة».
وبى لِ َّلر ُج ِل الَّ ِذي الَ َي ْح ِس ُب َل ُه َّ
اه ْمُ .
ام ُه ْم َو ُسِت َر ْت َخ َ
ط َاي ُ
طَ
ُغف َر ْت آثَ ُ

تبرئة بر هللا:
في األسبوع الماضي حاولت أن أبين أن أعمق مشكلة تم حلها عن طريق موت المسيح كان مشكلة أن هللا
نفسه ظهر وكأنه غير بار في صفحه عن خطايا كثيرة كانت تستحق اإلدانة .كل العهد القديم يشهد على

اإل ْث ِم واْلمع ِ
ٍ
ان واْلوَف ِ
حقيقة أن هللا "ب ِطيء اْل َغ ِ ِ
ِ
ظ ِ
ِ
اإل ْح َس ِ
ص َي ِة
اءَ .ح ِاف ُ
َ
ان ِإَلى أُُلوفَ .غافُر ِ َ َ ْ
ضب َو َكث ُير اإل ْح َس ِ َ َ
َ ُ
واْلخ ِطي ِ
َّة" (خروج .)7-6 :34
َ َ
وقلت أننا لن نشعر حقا بهذه المشكلة إلى أن تكون الطريقة التي نفكر بها بشأن الخطية والبر مركزها هو
هللا.
1

ِ
طأُوا
َخ َ
يع أ ْ
الخطية (رومية  )23 :3ليست في المقام األول جريمة ضد اإلنسان .إنها جريمة ضد هللا" .اْل َجم ُ
َع َوَزُه ْم َم ْج ُد هللاِ ".الخطية هي دائما جعل أي شيء في العالم أكثر قيمة من هللا .إنها التقليل من مجده .إنها
َوأ ْ
امتهان اسمه.
لكن بر هللا هو التزامه أن يفعل ما هو صوابا في نهاية المطاف ،أي التمسك بشرف اسمه وقيمته مجده .البر
هو عكس الخطية .الخطية تقلل من قيمة هللا باختيار ما هو ضده؛ أما البر فيعظم قيمة هللا باختيار ما هو
له.
لذلك فمجرد ما يصفح هللا عن الخطية ويعفو عن الخطاة دون عقاب عادل ،يبدو وكأنه غير بار .يبدو وكأنه
يقول :إن احتقار قيمتي ليس بأمر هام ،والتقليل من مجدي هو غير مهم ،وامتهان اسمي ال يهم .إذا كان
ذلك صحيحا ،فإن هللا يكون غير بار .وسنكون بال رجاء.
ولكن هللا لم يسمح لذلك أن يكون صحيحا .فقد قدم ابنه يسوع المسيح ،حتى إنه من خالل الموت ُيظهر أن

هللا بار .إن موت ابن هللا هو إعالن عن القيمة التي يوليها هللا لمجده ،والكراهية التي لديه للخطية ،والحب
الذي لديه للخطاة.
تبرير الفاجر:

كلمة أخرى للصفح عن الخطية التي جعلت هللا يبدو غير بار هي "التبرير" ،تبرير الفاجر (رومية .)5 :4
هذا ما أريد الحديث عنه اليوم .وليس فقط حقيقة أن هللا صفح عن الخطايا التي ارتكبت منذ وقت طويل،
لكنه صفح عن خطايا شعبه التي فعلناها أمسا ،وهذا الصباح ،وسفعلها غدا.
تقول اآلية  26إنه عندما مات المسيح حدث شيئين ،وليس فقط شيئا واحدا[" .موت المسيح] ِإل ْظ َه ِار ِب ِِره ِفي
ان اْلح ِ
ِ ِ
َّ
يم ِ
ع ".فقد ظهر بر هللا ،وتبرر المؤمنين.
اض ِر ،لِ َي ُكو َن َب ًّا
ان ِب َي ُسو َ
الزَم ِ َ
ار َوُي َب ِرَر َم ْن ُه َو م َن اإل َ
اآلن أنا ال أريد أن أركز اليوم على الفعل الذاتي لإليمان الذي من خالله نستقبل التبرير .بل أريد أن أركز
على الهدف من عمل هللا في التبرير .ألنني أعتقد أنه لو ركزنا على هذا العمل العظيم ،على ما يفعله هللا
وليس ما نقوم به نحن ،فإننا سوف نجد اإليمان الستقباله يموج في قلوبنا.
2

دعونا ننظر إلى أربعة أشياء يعنيه التبرير ألولئك الذين يحصلون على العطية من خالل الثقة في المسيح.
 .1غفرانا لكل خطايانا:
أوال ،أن نكون مبررين يعني أن يكون قد ُغفر لنا جميع خطايانا.
كل خطية ،الماضي والحاضر والمستقبل
انظر إلى رومية  8-5 :4حيث يشرح بولس حقيقة التبرير باقتباسه من العهد القديم.
6
ِ ِ َّ ِ
5وأ َّ َّ ِ
ِ
ضا ِفي تَ ْط ِو ِ
ِ ِ
يب
ول َد ُاوُد أ َْي ً
يم ُان ُه ُي ْح َس ُب َل ُه ِبًّراَ .ك َما َيُق ُ
َما الذي الَ َي ْع َم ُلَ ،ولك ْن ُي ْؤم ُن بالذي ُي َب ِرُر اْلَفاج َرَ ،فإ َ
َ
8
7
َِّ ِ
اإلنس ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
وبى لِ َّلر ُج ِل
اه ْمُ .
ام ُه ْم َو ُسِت َر ْت َخ َ
َع َمالُ « :
وبى للذ َ
ان الذي َي ْحس ُب َل ُه هللاُ ِبًّار ِب ُدو ِن أ ْ
ط َاي ُ
طَ
طَ
ين ُغف َر ْت آثَ ُ
َْ
الر ُّب َخ ِطَّي ًة».
َّال ِذي الَ َي ْح ِس ُب َل ُه َّ

ِ
ام ُه ْم"ُ " ،سِت َر ْت
هذا هو حقا في صميم التبرير .اعتز بهذه العبارات العظيمة الثالثة في اآليات ُ " :8-7غف َر ْت آثَ ُ
الر ُّب َخ ِطَّي ًة".
اه ْم" ،و"الَ َي ْح ِس ُب لنا َّ
َخ َ
ط َاي ُ
الحظ أن بولس ال يحد الغفران للخطايا التي فعلناها قبل أن نؤمن ،وكأن خطاياك الماضية مغفورة لك ولكن
مستقبلك عواقبه غير معلومة .ال يوجد تقييد مثل هذا مذكور في النص .إن بركة التبرير هو أن اآلثام قد
ُغفرت ،والخطايا قد ُسترت و"ال يحسب لنا الرب خطية" .جاء ذلك بطريقة مطلقة وغير مشروطة تماما.
ألن المسيح حمل خطيتنا وذنبنا:
ِ َّ ِ
ع اْل َم ِسي ِح" .ان كلمة "الفداء"
كيف يمكنه أن يفعل ذلك؟ تقول رومية  24 :3أننا تبررنا " ِباْل ِف َداء الذي ِب َي ُسو َ
تعني تحرير أو إفراج أو فكاك من عبودية ما أو سجن .وبالتإلى فإن الفكرة هي أنه عندما مات المسيح من
أجلنا ،قد حررنا من سجن خطايانا .لقد كسر قيود المعصية التي وضعتنا تحت اإلدانة.
ِ
ِ
ِ
النام ِ ِ
َجلَِنا" .ويقول بطرس
ص َار َل ْع َن ًة أل ْ
يقول بولس في غالطية  13 :3أن "اَْل َمس ُ
وس ،إ ْذ َ
يح ا ْفتَ َد َانا م ْن َل ْع َنة َّ ُ
الر ُّب
ط َاي َانا ِفي َج َس ِد ِه َعَلى اْل َخ َش َب ِة" .وقال إشعياء " َّ
(في  1بطرس َّ " )24 :2ال ِذي [المسيح] َح َم َل ُه َو َنْف ُس ُه َخ َ
وضع عَلي ِه ِإ ْثم ج ِم ِ
يع َنا" (.)6 :53
َ َ َ َْ َ َ
3

ذلك فالتبرير ،أي مغفرة الخطايا ،يأتي لنا ألن المسيح حمل خطايانا ،وحمل لعنتنا ،وحمل ذنبنا ،وحررنا من
ِ َّ ِ
ع اْل َم ِسي ِح" .لقد تحررنا من عقوبتها ألنه حمل
اإلدانة .هذا هو المقصود بأننا قد تبررنا " ِباْل ِف َداء الذي ِب َي ُسو َ
عقوبتها.
المسيح تألم مرة واحدة:
والحظ هذا :لقد تألم مرة واحدة .فهو ال ُيقدم كذبيحة م ار ار وتك ار ار في العشاء الرباني أو القداس وكأن ذبيحته
لكَّنه [المسيح] اآلن َق ْد أُ ْظ ِهر مَّرة ِع ْند ْان ِقض ِ
ِ
الد ُه ِ
اء ُّ
ور
َ ًَ َ
َ
َ
األولى لم تكن كافية .تقول عبرانيين  26 :9أنه " َو ُ

ِ
ِ ِ
يح ِة َنْف ِس ِه" (راجع عبرانيين  .)27 :7ومرة أخرى يقول في َ " 12 :9وَل ْي َس ِب َد ِم تُُي ٍ
وس َو ُع ُجول،
لُي ْبط َل اْل َخطَّي َة ِب َذِب َ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اء أ ََب ِديًّا" .هذا أمر حاسم جدا من أجل فهم مجد ما
َب ْل ب َد ِم َنْفسهَ ،د َخ َل َمَّرًة َواح َد ًة إَلى األَْق َداسَ ،ف َو َج َد ف َد ً

صنعه هللا ألجلنا في الصليب.

هل ترى العالقة بين موت المسيح مرة واحدة ومجمل خطاياك وخطايا جميع شعب هللا؟ فليس بعض الخطايا،
أو أنواع معينة من الخطايا ،أو خطايا الماضي فقط ،ولكن خطايا وخطية قد أبطلها المسيح ألجل كل شعبه.
وبالتإلى فإن غفران التبرير هو غفران لكل خطايانا في الماضي والحاضر والمستقبل .هذا ما حدث عندما
مات المسيح.
 .2محتسب بار ببر غريب:
أن نكون مبررين يعني أن ُنحتسب أب ار ار ببر هللا المنسوب إلينا ،أو المحتسب لنا.
فلسنا مجرد ُغفر لنا وتُركنا من دون مكانة أمام هللا .فاهلل ال يبطل فقط خطايانا ،لكنه أيضا يحتسبنا أب ار ار
ويضعنا في مكانة صحيحة مع نفسه .إنه يعطينا بره الذاتي.
بر هللا باإليمان بيسوع:
انظر إلى اآليات  .22-21قال بولس لتوه في اآلية  20أنه ال يمكن ألي إنسان على اإلطالق أن يتبرر
بأعمال الناموس .ال يمكنك أن يكون لك مكانة صحيحة مع هللا على أساس المساعي القانونية .ثم يقول
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وس واأل َْنِبي ِ
ام ِ
ودا َل ُه ِم َن َّ
ظ َه َر ِبُّر هللاِ ِب ُدو ِن َّ
اء،
(ليظهر كيف يتحقق التبرير) " َوأ َّ
اآلن َفَق ْد َ
وسَ ،م ْش ُه ً
َما َ
ام ِ َ َ
الن ُ
الن ُ
َّ ِ
ِ
ِ ِِ ِ
يم ِ
ين ُي ْؤ ِمُنو َن".
ان ِب َي ُسو َ
ع اْل َمسي ِح ،إَِلى ُك ِل َو َعَلى ُك ِل الذ َ
بُّر هللا باإل َ
على الرغم من أنه ال يمكن ألي إنسان أن يتبرر بأعمال الناموس ،فهناك بر هللا الذي يمكن أن تناله
باإليمان بيسوع المسيح .هذا ما أعنيه حين أقول أن تكون مبر ار يعني أن تُحتسب با ار .يتم حساب بر هللا لنا
باإليمان.
عندما مات المسيح إلظهار بر هللا ،كما رأينا األسبوع الماضي من اآليات  ،26-25هو يجعل هذا البر
متاحا كعطية للخطاة .وإن لم يكن المسيح قد مات إلظهار أن هللا با ار في صفحه عن الخطايا ،فإن السبيل
الوحيد لبر هللا أن ُيظهر نفسه هو عن طريق إدانتنا .ولكن المسيح قد مات .وهكذا فبر هللا اآلن ليس إدانة
ولكن عطية الحياة لجميع الذين يؤمنون.
 2كورنثوس 21 :5
إن  2كورنثوس  21 :5هي واحدة من أهم النصوص المروعة عن هذه العطية العظيمة للبر المحتسب" .ألََّن ُه
صير نحن ِبَّر هللاِ ِف ِ
[هللا] جعل [المسيح] َّال ِذي لَم يع ِرف َخ ِطَّي ًةَ ،خ ِطَّي ًة أل ِ ِ ِ
يه".
َجل َنا ،ل َن َ َ ْ ُ
ْ َْ ْ
ْ
ََ َ
المسيح لم يعرف خطية .كان إنسانا كامال .لم يسبق له أن أخطأ أبدا .عاش كامال لمجد هللا في كل حياته
وفي موته .كان با ار .نحن ،على الجانب األخر قد أخطأنا جميعا .فقد احتقرنا مجد هللا .إننا لسنا أب ار ار.
ولكن هللا الذي اختارنا في يسوع المسيح قبل تأسيس العالم ،قد عين أن يكون هناك تبادال عظيما :سيجعل
المسيح أن يكون خطية ،وليس خاطىء ،ولكن خطية ،خطيتنا ،وإثمنا ،وعقابنا ،واغترابنا عن هللا ،وعدم برنا.
وسيأخذ بر هللا ،الذي برأه المسيح بشكل مذهل ،ويجعلنا نحمله ونرتديه ونمتلكه وذلك بنفس طريقة عمل
المسيح مع خطايانا.
الفكرة هنا ليست أن المسيح أصبح خاطئا أخالقيا ونحن نصبح أب ار ار أخالقيا .بل الفكرة هي أن المسيح تحمل
بر غريبة عنا ونحيا به.
خطية غريبة عنه وتألم ألجلها  ،ونحن نحمل ا
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التبرير يسبق التقديس:
تأكد أنك ترى الواقع الوضوعي لهذا خارج أنفسنا .هذه ليس بعد واقع التقديس ،أي العملية الفعلية التي من
خاللها نصبح أب ار ار من الناحية األخالقية بالطريقة التي نفكر بها ونشعر ونعيش .هذا أيضا هو عطية
(سنرى ذلك في غضون ثالثة أسابيع) .ولكنها تقوم على هذا األمر .فقبل أن يمكن ألي واحد منا أن يحقق
تقدما إنجيليا حقيقيا بكونه با ار جزئيا ،يجب علينا أن نؤمن أنه احتسبنا أب ار ار كليا .أو بعبارة أخرى ،الخطية
الوحيدة التي يمكنك التغلب عليها عمليا بقوة هللا هي الخطية المغفورة .فعطية التبرير العظيمة تسبق وتمكن
عملية التقديس.
 .3محبوب من هللا ،وتعامل بالنعمة:
أن تكون مبر ار يعني أن تكون محبوبا من قبل هللا ،وتُعامل بالنعمة.
المسيح بين مقياس محبة هللا لنا:
إن لم يحبك هللا ،لما كان هناك أي مشكلة تحتاج إلى حل بموت ابنه .لقد كان حبه لك الذي جعله يصفح
عن خطيتك ،والذي جعله يبدو غير بار .إن لم يحبك ،فكان سيحل مشكلة الخطية ببساطة عن طريق إدانتنا
جميعا بالهالك .سيكون ذلك مبر ار لبره .لكنه لم يفعل ذلك .والسبب هو ألنه يحبك.
وهذا مصور بشكل جميل جدا في رومية .8-6 :5
أل َّ ِ
ات ِفي اْل َوْق ِت اْل ُم َعي ِ
َج ِل اْلُف َّج ِار.
اءَ ،م َ
يحِ ،إ ْذ ُكنَّا َب ْع ُد ُ
َّن أل ْ
َن اْل َمس َ
ض َعَف َ
ِ
ربَّما ألَج ِل َّ ِ
َّن َم َحبَّتَ ُه َل َنا،
ضا أ َْن َي ُم َ
وتَ .ولك َّن هللاَ َبي َ
َحٌد أ َْي ً
ُ َ ْ
الصال ِح َي ْج ُسُر أ َ

َجلِ َنا.
أل ْ

َفإَِّن ُه
ألََّن ُه

ما كان هللا يبرهن عليه بموت ابنه ليس فقط حقيقة بره ،ولكن أيضا قدر محبته.
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ِ
َج ِل َبار.
ِباْل َج ْهد َي ُم ُ
َحٌد أل ْ
وت أ َ
ِ
يح
َوَن ْح ُن َب ْع ُد ُخ َ
طٌ
اة َم َ
ات اْل َمس ُ

عطية هللا المجانية:
في رومية  24 :3يقول بولس أننا متبررين " َم َّج ًانا ِبِن ْع َمِت ِه" .إن محبة هللا للخطاة تفيض بعطايا النعمة ،أي
العطايا التي تأتي من اللطف الكريم هلل وليس من أعمالنا أو استحقاقنا.
إن مغفرة الخطايا وبر هللا هي عطايا مجانية .وهذا يعني أنهم ال يكلفنا شيئا ألنهم كلفوا المسيح كل شيء .لذا
ال يمكن الحصل عليهم بأعمال أو بميراث من األهل أو امتصاصها عن طريق الفرائض الدينية .إنهم مجانا،
يتم استقبالهم باإليمان.
رومية  17 :5تقول هذا األمر بهذا القبيل:
ان
ألََّن ُه ِإ ْن َك َ
َس َي ْملِ ُكو َن ِفي

ِبخ ِطي ِ
ير َّال ِذين يناُلو َن َفيض ِ
الن ْع َم ِة َو َع ِطَّي َة اْلِب ِر،
َّة اْل َوا ِح ِد َق ْد َمَل َك اْل َم ْو ُت ِباْل َوا ِح ِدَ ،فِباأل َْوَلى َكِث ًا
َ
َ ََ
ْ َ
ِ
ِ
ع اْل َم ِسي ِح!
اْل َح َياة ِباْل َوا ِحد َي ُسو َ

إن غفران الخطايا وبر هللا هي عطايا مجانية للنعمة التي تنبع من محبة هللا.
أن تكون مبر ار يعني أن تُحتسب با ار وتكون محبوبا من قبل هللا.
 .4مصان باهلل لألبد:
أخي ار ،أن تكون مبر ار يعني أن تكون مصانا باهلل لألبد.
َّ ِ
هذا هو تاج البركة .بولس يعلنه في رومية " .30 :8و َّال ِذين سبق َفعيَّنهمَ ،ف ِ
اه ْم،
ضاَ .والذ َ
اه ْم أ َْي ً
ين َد َع ُ
هؤالَء َد َع ُ
َ َ َ َ َ َ َُ ْ ُ
َفهؤالَ ِء بَّررهم أَيضا .و َّال ِذين بَّررهمَ ،ف ِ
ضا".
هؤالَء َم َّج َد ُه ْم أ َْي ً
ُ َ َ ُْ ْ ً َ َ َ َ ُْ ُ
إن كنت مبر ار ،فستتمجد .ستصل إلى مجد الدهر اآلتي وتحيا إلى األبد مع هللا في فرح وقداسة .لماذا هذا
مؤكدا تماما؟
إنه مؤكدا ألن تأثير موت ابن هللا هو هادف وحقيقي ومحدد وال ُيقهر لشعب هللا .فما تحققه تحققه لألبد .إن
تأثير دم المسيح ليس متقلب ،تخلص اآلن ثم تخسر اآلن ثم تخلص اآلن ثم تخسر اآلن.
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هذه هي فكرة اآلية " 32اََّل ِذي َلم ي ْش ِفق عَلى ابِن ِه ،بل ب َذَله ألَجلِنا أ ِ
ضا َم َع ُه ُك َّل
ف الَ َي َهُب َنا أ َْي ً
َج َمع َ
ينَ ،ك ْي َ
ْ ُ ْ َ
ْ َْ َ ُ ْ َ ْ
َشي ٍء؟" بمعنى أنه ،أال يمجدنا أيضا! نعم! فنفس الذبيحة التي تضمن تبريرنا تضمن تمجيدنا.
ْ
إذا كنت تقف مبر ار هذا الصباح ،فأنت بعيدا عن االتهام واإلدانة .آية َ " 33م ْن َس َي ْشتَ ِكي َعَلى ُم ْختَارِي هللاِ؟
اَهللُ ُه َو َّال ِذي ُي َب ِرُر ".هل ترى الفكرة :إن كان هللا قد بررك من خالل موت ابنه ،فال أحد ،سواء في السماء أو

على األرض أو تحت األرض ،ال أحد يمكنه أن يشتكي ضدك .فسوف تتمجد.
لماذا؟ ألنك بال خطية؟ ال .بل ألنك مبرر بدم المسيح.
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