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 الفاجرر هللا بر  

 8: 4 – 21: 3رومية 

ِبرُّ هللِا ِباإِليَماِن ِبَيُسوَع 22َوَأمَّا اآلَن َفَقْد َظَهَر ِبرُّ هللِا ِبُدوِن النَّاُموِس، َمْشُهوًدا َلُه ِمَن النَّاُموِس َواأَلْنِبَياِء، 21
ِريَن 24ِإِذ اْلَجِميُع َأْخَطُأوا َوأَْعَوَزُهْم َمْجُد هللِا، 23اْلَمِسيِح، ِإَلى ُكلِ  َوَعَلى ُكلِ  الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن. أَلنَُّه اَل َفْرَق.  ُمَتَبرِ 

اًنا ِبِنْعَمِتِه ِباْلِفَداِء الَِّذي ِبَيُسوَع اْلَمِسيحِ  ْفِح 25، َمجَّ َمُه هللُا َكفَّاَرًة ِباإِليَماِن ِبَدِمِه، إِلْظَهاِر ِبرِ ِه، ِمْن َأْجِل الصَّ الَِّذي َقدَّ
اِلَفِة ِبِإْمَهاِل هللِا.  َر َمْن ُهَو ِمَن اإِليَمانِ 26َعِن اْلَخَطاَيا السَّ َماِن اْلَحاِضِر، ِلَيُكوَن َبارًّا َوُيَبرِ   إِلْظَهاِر ِبرِ ِه ِفي الزَّ

الَّ. َبْل ِبَناُموِس اإِليَماِن. 27ِبَيُسوَع.  ِإًذا َنْحِسُب 28َفَأْيَن االْفِتَخاُر؟ َقِد اْنَتَفى. ِبَأيِ  َناُموٍس؟ َأِبَناُموِس اأَلْعَماِل؟ كَّ
ُر ِباإِليَماِن ِبُدوِن أَْعَماِل النَّاُموِس.  َأَلْيَس ِلأُلَمِم َأْيًضا؟ َبَلى، ِلأُلَمِم َأْيًضا  َأِم هللُا ِلْلَيُهوِد َفَقْط؟29َأنَّ اإِلْنَساَن َيَتَبرَّ

ُر اْلِخَتاَن ِباإِليَماِن َواْلُغْرَلَة ِباإِليَماِن. 30 َأَفُنْبِطُل النَّاُموَس ِباإِليَماِن؟ َحاَشا! َبْل 31أَلنَّ هللَا َواِحٌد، ُهَو الَِّذي َسُيَبرِ 
 ُنَثبِ ُت النَّاُموَس.

َر ِباأَلْعَماِل َفَلُه َفْخٌر، َولِكْن 2َأَباَنا ِإْبَراِهيَم َقْد َوَجَد َحَسَب اْلَجَسِد؟ َفَماَذا َنُقوُل ِإنَّ 1 أَلنَُّه ِإْن َكاَن ِإْبَراِهيُم َقْد َتَبرَّ
الَِّذي َيْعَمُل َفاَل ُتْحَسُب َلُه َأمَّا 4«. َفآَمَن ِإْبَراِهيُم ِباهلِل َفُحِسَب َلُه ِبرًّا»أَلنَُّه َماَذا َيُقوُل اْلِكَتاُب؟ 3َلْيَس َلَدى هللِا. 

ُر اْلَفاِجَر، َفِإيَماُنُه 5اأُلْجَرُة َعَلى َسِبيِل ِنْعَمٍة، َبْل َعَلى َسِبيِل َدْيٍن.  َوَأمَّا الَِّذي اَل َيْعَمُل، َولِكْن ُيْؤِمُن ِبالَِّذي ُيَبرِ 
ُطوَبى ِللَِّذيَن »7يِب اإِلْنَساِن الَِّذي َيْحِسُب َلُه هللُا ِبرًّا ِبُدوِن أَْعَمال: َكَما َيُقوُل َداُوُد َأْيًضا ِفي َتْطوِ 6ُيْحَسُب َلُه ِبرًّا. 

 «.ُطوَبى ِللرَُّجِل الَِّذي اَل َيْحِسُب َلُه الرَّبُّ َخِطيَّةً 8ُغِفَرْت آَثاُمُهْم َوُسِتَرْت َخَطاَياُهْم. 

 :بر هللا تبرئة

هللا  كان مشكلة أنعن طريق موت المسيح تم حل ها مشكلة أعمق في األسبوع الماضي حاولت أن أبين أن 
يشهد على العهد القديم كل دانة. كانت تستحق اإل في صفحه عن خطايا كثيرة غير بار ظهر وكأن هنفسه 

اإِلْثِم َواْلَمْعِصَيِة َحاِفُظ اإِلْحَساِن ِإَلى ُأُلوٍف. َغاِفُر  َبِطيُء اْلَغَضِب َوَكِثيُر اإِلْحَساِن َواْلَوَفاِء." حقيقة أن هللا
 (.7-6 :34" )خروج َواْلَخِطيَّةِ 

بشأن الخطية والبر مركزها هو التي نفكر بها إلى أن تكون الطريقة هذه المشكلة بوقلت أننا لن نشعر حقا 
 .هللا
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َطُأوا اْلَجِميُع َأخْ نها جريمة ضد هللا. "ت في المقام األول جريمة ضد اإلنسان. إ( ليس23 :3)رومية  الخطية
نها قيمة من هللا. إنها التقليل من مجده. إشيء في العالم أكثر  جعل أيدائما  الخطية هي ."َوأَْعَوَزُهْم َمْجُد هللاِ 

 امتهان اسمه.

البر شرف اسمه وقيمته مجده. بالتمسك  ، أيفي نهاية المطافصوابا ما هو  أن يفعلبر هللا هو التزامه لكن 
 ما هواختيار ب أما البر فيعظم قيمة هللا؛ ضدهما هو هللا باختيار  ل من قيمةتقل الخطية. الخطية هو عكس

 له.

أنه وك. يبدو وكأنه غير باريبدو ، دون عقاب عادلالخطاة عن  يعفوو  الخطية يصفح هللا عن لذلك فمجرد ما
يهم. إذا كان اسمي ال وامتهان ، غير مهمهو ي والتقليل من مجد، هام قيمتي ليس بأمر احتقارإن : يقول

 .بال رجاء. وسنكون يكون غير بارفإن هللا ، ذلك صحيحا

ن ُيظهر أمن خالل الموت  حتى إنه، ابنه يسوع المسيح فقد قدم. ولكن هللا لم يسمح لذلك أن يكون صحيحا
والحب ، لخطيةوالكراهية التي لديه ل، مجدهلالقيمة التي يوليها هللا  عنابن هللا هو إعالن  إن موت. بارهللا 

 .للخطاةالذي لديه 

 :رتبرير الفاج

 .(5 :4)رومية الفاجر تبرير  ،"التبرير" غير بار هي يبدوهللا  تالتي جعل الخطية للصفح عنكلمة أخرى 
، منذ وقت طويل التي ارتكبتالخطايا  صفح عن. وليس فقط حقيقة أن هللا اليومهذا ما أريد الحديث عنه 

 غدا. هافعلوس، هذا الصباحو  ا،مسا أفعلناه التيخطايا شعبه  صفح عنلكنه 

إِلْظَهاِر ِبرِ ِه ِفي ]موت المسيح[ . "شيئا واحدا وليس فقط، حدث شيئين إنه عندما مات المسيح 26اآلية تقول 
َر َمْن ُهَو ِمَن اإِليَماِن ِبَيُسوَع. َماِن اْلَحاِضِر، ِلَيُكوَن َبارًّا َوُيَبرِ   المؤمنين. رروتب، فقد ظهر بر هللا "الزَّ

أريد أن أركز بل . نستقبل التبرير الذي من خالله إليمانلعلى الفعل الذاتي  اليوماآلن أنا ال أريد أن أركز 
هللا  هعلى ما يفعل، على هذا العمل العظيم ناركز لو تبرير. ألنني أعتقد أنه العلى الهدف من عمل هللا في 

 الستقباله يموج في قلوبنا. اإليمانجد فإننا سوف ن، نحن وليس ما نقوم به
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 .التبرير ألولئك الذين يحصلون على العطية من خالل الثقة في المسيح يعنيهأربعة أشياء  دعونا ننظر إلى

 غفرانا لكل خطايانا:. 1

 نكون مبررين يعني أن يكون قد ُغفر لنا جميع خطايانا.أن ، والأ

 الماضي والحاضر والمستقبل، خطيةكل 

 ن العهد القديم.م باقتباسهحقيقة التبرير يشرح بولس حيث  8-5 :4رومية  انظر إلى

ُر اْلَفاِجَر، َفِإيَماُنُه ُيْحَسُب َلُه ِبرًّا. 5 َكَما َيُقوُل َداُوُد َأْيًضا ِفي َتْطِويِب 6َوَأمَّا الَِّذي اَل َيْعَمُل، َولِكْن ُيْؤِمُن ِبالَِّذي ُيَبرِ 
ُطوَبى ِللرَُّجِل 8ُطوَبى ِللَِّذيَن ُغِفَرْت آَثاُمُهْم َوُسِتَرْت َخَطاَياُهْم. »7اإِلْنَساِن الَِّذي َيْحِسُب َلُه هللُا ِبرًّا ِبُدوِن أَْعَمال: 

 «. الَِّذي اَل َيْحِسُب َلُه الرَّبُّ َخِطيَّةً 

ُسِتَرْت "، "ُغِفَرْت آَثاُمُهمْ ": 8-7اآليات  في ةالثالثالعظيمة ز بهذه العبارات اعت. التبريرميم في ص حقاهذا هو 
 ".الرَّبُّ َخِطيَّةً  نااَل َيْحِسُب ل"و، "َخَطاَياُهمْ 

مغفورة لك ولكن  خطاياك الماضيةوكأن  أن نؤمن، قبل التي فعلناهالخطايا ل ال يحد الغفران بولسالحظ أن 
اآلثام قد التبرير هو أن إن بركة . في النص هذا مذكور تقييد مثل. ال يوجد غير معلومة عواقبهمستقبلك 

 .تماما ةمشروطة وغير مطلقال يحسب لنا الرب خطية". جاء ذلك بطريقة "و قد ُسترت خطاياالو  ُغفرت،

 حمل خطيتنا وذنبنا:ألن المسيح 

". ان كلمة "الفداء" ِباْلِفَداِء الَِّذي ِبَيُسوَع اْلَمِسيحِ " تبررناأننا  24 :3رومية تقول ذلك؟  يمكنه أن يفعلكيف 
من المسيح نه عندما مات هي أ فإن الفكرة إلىسجن. وبالتما أو عبودية من  فكاكإفراج أو تعني تحرير أو 

 تحت اإلدانة. وضعتنا قيود المعصية التيكسر  لقدسجن خطايانا. قد حررنا من ، أجلنا

 بطرسويقول  ".َاْلَمِسيُح اْفَتَداَنا ِمْن َلْعَنِة النَّاُموِس، ِإْذ َصاَر َلْعَنًة أَلْجِلَنان "أ 13 :3غالطية في  بولسيقول 
الرَّبُّ " ءشعياوقال إ ."َحَمَل ُهَو َنْفُسُه َخَطاَياَنا ِفي َجَسِدِه َعَلى اْلَخَشَبةِ ]المسيح[ الَِّذي " (24 :2بطرس  1)في 

 (.6 :53" )َم َجِميِعَناَوَضَع َعَلْيِه ِإثْ 
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من  حررناو ، ناوحمل ذنب، ناتحمل لعنو ، يأتي لنا ألن المسيح حمل خطايانا، مغفرة الخطايا أي ،فالتبريرذلك 
لقد تحررنا من عقوبتها ألنه حمل ". ِباْلِفَداِء الَِّذي ِبَيُسوَع اْلَمِسيحِ " قد تبررنا ناأنب هو المقصوداإلدانة. هذا 

 .عقوبتها

 :مرة واحدة تألمالمسيح 

 ذبيحتهمرارا وتكرارا في العشاء الرباني أو القداس وكأن  فهو ال ُيقدم كذبيحةمرة واحدة.  لقد تألم: هذا والحظ
ُهوِر ]المسيح[ َولِكنَُّه نه "أ 26 :9عبرانيين تقول األولى لم تكن كافية.  اآلَن َقْد ُأْظِهَر َمرًَّة ِعْنَد اْنِقَضاِء الدُّ

َوَلْيَس ِبَدِم ُتُيوٍس َوُعُجول، " 12 :9في  يقول(. ومرة أخرى 27 :7عبرانيين " )راجع ْلَخِطيََّة ِبَذِبيَحِة َنْفِسهِ ا ِلُيْبِطلَ 
ما من أجل فهم مجد  جدا". هذا أمر حاسم َبْل ِبَدِم َنْفِسِه، َدَخَل َمرًَّة َواِحَدًة ِإَلى اأَلْقَداِس، َفَوَجَد ِفَداًء َأَبِديًّا

 في الصليب. ألجلناهللا صنعه 

، بعض الخطاياليس فهللا؟  شعبمرة واحدة ومجمل خطاياك وخطايا جميع موت المسيح عالقة بين الهل ترى 
 كل شعبه. قد أبطلها المسيح ألجل خطايا وخطيةولكن ، أو خطايا الماضي فقط، أو أنواع معينة من الخطايا

الماضي والحاضر والمستقبل. هذا ما حدث عندما  انا فيغفران لكل خطايالتبرير هو  غفرانفإن  إلىوبالت
 مات المسيح.

 محتسب بار ببر غريب:. 2

 سب لنا.تحأو الم، ناإلي ببر هللا المنسوب ُنحتسب أبرارايعني أن  أن نكون مبررين

أبرارا نا يحتسبلكنه أيضا ، فقط خطايانايبطل  فاهلل الأمام هللا.  مكانةمن دون  لنا وُتركنافر لسنا مجرد غُ ف
 .الذاتي بر هيعطينا  إنهمع نفسه.  ةصحيحويضعنا في مكانة 

 :بيسوع اإليمانبر هللا ب

أنه ال يمكن ألي إنسان على اإلطالق أن يتبرر  20في اآلية  لتوه بولسقال . 22-21إلى اآليات  انظر
ة. ثم يقول قانوني  العلى أساس المساعي  لك مكانة صحيحة مع هللاكون ك أن يال يمكنبأعمال الناموس. 
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   َوَأمَّا اآلَن َفَقْد َظَهَر ِبرُّ هللِا ِبُدوِن النَّاُموِس، َمْشُهوًدا َلُه ِمَن النَّاُموِس َواأَلْنِبَياِء،" (التبريركيف يتحقق  ليظهر)
 "ِبرُّ هللِا ِباإِليَماِن ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح، ِإَلى ُكلِ  َوَعَلى ُكلِ  الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن.

الذي يمكن أن تناله هناك بر هللا ف، بأعمال الناموسر ألي إنسان أن يتبر يمكن أنه ال على الرغم من 
 لنا. يتم حساب بر هللا أن تكون مبررا يعني أن ُتحتسب باراأقول  وع المسيح. هذا ما أعنيه حينبيس اإليمانب
 .اإليمانب

 هذا البريجعل  هو، 26-25الماضي من اآليات كما رأينا األسبوع ، إلظهار بر هللا المسيحعندما مات 
فإن السبيل  إلظهار أن هللا بارا في صفحه عن الخطايا، قد مات إن لم يكن المسيح. و للخطاة ا كعطيةمتاح

فبر هللا اآلن ليس إدانة ت. وهكذا الوحيد لبر هللا أن ُيظهر نفسه هو عن طريق إدانتنا. ولكن المسيح قد ما
 ميع الذين يؤمنون.الحياة لج ولكن عطية

 21 :5كورنثوس  2

أَلنَُّه . "للبر المحتسبعظيمة ال العطيةهذه عن  المروعة النصوصهي واحدة من أهم  21 :5كورنثوس  2إن 
 "الَِّذي َلْم َيْعِرْف َخِطيًَّة، َخِطيًَّة أَلْجِلَنا، ِلَنِصيَر َنْحُن ِبرَّ هللِا ِفيِه. ]المسيح[ َجَعلَ ]هللا[ 

لمجد هللا في كل حياته  كامال. عاش أبدا خطأكامال. لم يسبق له أن أ . كان إنساناخطيةلم يعرف المسيح 
 .إننا لسنا أبرارامجد هللا.  فقد احتقرنا. اجميع ناطأعلى الجانب األخر قد أخ، . نحنكان باراموته. في و 

يجعل س: اعظيم كون هناك تبادالي قد عي ن أن، نا في يسوع المسيح قبل تأسيس العالمولكن هللا الذي اختار 
. عدم برناو ، عن هللا نااغترابو ، ناوعقاب، وإثمنا، ناتيخط، خطيةولكن ، وليس خاطىء، خطية أن يكون المسيح 

 بنفس طريقة عمل وذلك ونمتلكه نحمله ونرتديه ناجعليأخذ بر هللا، الذي بر أه المسيح بشكل مذهل، ويوس
 خطايانا.مع المسيح 

ل ن المسيح تحم  بل الفكرة هي أ. نحن نصبح أبرارا أخالقياخاطئا أخالقيا و  أصبحن المسيح ليست أالفكرة هنا 
 .نحيا بهو عن ا غريبة  ابر ونحن نحمل ، ألجلها  تألمو عنه غريبة خطية 
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 :التبرير يسبق التقديس

التي من ة ملية الفعلي  الع أي ،واقع التقديس الواقع الوضوعي  لهذا خارج أنفسنا. هذه ليس بعد تأكد أنك ترى 
 بالطريقة التي نفكر بها ونشعر ونعيش. هذا أيضا هو عطيةة من الناحية األخالقي   أبراراصبح خاللها ن

 أن يحققي واحد منا أن يمكن ألقبل ف. األمرقوم على هذا ت ها)سنرى ذلك في غضون ثالثة أسابيع(. ولكن
 الخطية، . أو بعبارة أخرى كلي ا أبرارا ه احتسبناأن علينا أن نؤمن يجب، اجزئي   بارا حقيقي ا بكونه إنجيلي ا امتقد  

وتمكن تسبق  فعطية التبرير العظيمة. هي الخطية المغفورةقوة هللا با الوحيدة التي يمكنك التغلب عليها عملي  
 عملية التقديس.

 بالنعمة:عامل وت  ، . محبوب من هللا3

 .بالنعمةعامل وتُ ، هللا كون محبوبا من قبلأن تكون مبررا يعني أن ت

 :هللا لنا بي ن مقياس محبةالمسيح 

 يصفححبه لك الذي جعله  لقد كانابنه.  بموت تحتاج إلى حللما كان هناك أي مشكلة ، إن لم يحبك هللا
 إدانتناببساطة عن طريق الخطية مشكلة فكان سيحل ، حبكإن لم ي. غير بارجعله يبدو  والذي، تكعن خطي

 نه يحبك.. لكنه لم يفعل ذلك. والسبب هو ألبرهل. سيكون ذلك مبررا بالهالكجميعا 

 .8-6 :5 وهذا مصور بشكل جميل جدا في رومية

اِر. َفِإنَُّه ِباْلَجْهِد  . َيُموُت َأَحٌد أَلْجِل َبار  أَلنَّ اْلَمِسيَح، ِإْذ ُكنَّا َبْعُد ُضَعَفاَء، َماَت ِفي اْلَوْقِت اْلُمَعيَِّن أَلْجِل اْلُفجَّ
اِلِح َيْجُسُر َأَحٌد َأْيًضا َأْن َيُموَت. َولِكنَّ هللَا َبيََّن َمَحبََّتُه َلَنا، أَلنَُّه َوَنْحنُ  َبْعُد ُخَطاٌة َماَت اْلَمِسيُح  ُربََّما أَلْجِل الصَّ

   أَلْجِلَنا.

 ولكن أيضا قدر محبته.، فقط حقيقة بره بموت ابنه ليس يبرهن عليههللا ما كان 
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 :ةمجاني  هللا العطية 

اًنا ِبِنْعَمِتهِ " أننا متبررين بولسيقول  24 :3في رومية  أي ، نعمةال تفيض بعطايامحبة هللا للخطاة إن ". َمجَّ
 .استحقاقناأو  أعمالناهلل وليس من العطايا التي تأتي من اللطف الكريم 

لذا المسيح كل شيء.  هم كل فوايكلفنا شيئا ألنال ة. وهذا يعني أنهم مجاني   عطايابر هللا هي إن مغفرة الخطايا و 
، مجانانهم الفرائض الدينية. إاألهل أو امتصاصها عن طريق بميراث من أو  عليهم بأعمالحصل الال يمكن 

 .اإليمانب يتم استقبالهم

 :بهذا القبيل هذا األمرتقول  17 :5رومية 

، أَلنَُّه ِإْن َكاَن ِبَخِطيَِّة اْلَواِحِد َقْد َمَلكَ      اْلَمْوُت ِباْلَواِحِد، َفِباأَلْوَلى َكِثيًرا الَِّذيَن َيَناُلوَن َفْيَض النِ ْعَمِة َوَعِطيََّة اْلِبرِ 
 َسَيْمِلُكوَن ِفي اْلَحَياِة ِباْلَواِحِد َيُسوَع اْلَمِسيِح!

 لنعمة التي تنبع من محبة هللا.لة مجاني   إن غفران الخطايا وبر هللا هي عطايا

 من قبل هللا. حتسب بارا وتكون محبوبان مبررا يعني أن تُ أن تكو 

 :اهلل لألبدب . م صان4

 اهلل لألبد.ب أن تكون مصانا أن تكون مبررا يعني، أخيرا

َدَعاُهْم، َوالَِّذيَن َسَبَق َفَعيََّنُهْم، َفهؤاَُلِء َدَعاُهْم َأْيًضا. َوالَِّذيَن . "30 :8في رومية  هيعلن بولس. تاج البركة هذا هو
َدُهْم َأْيًضا. َرُهْم، َفهؤاَُلِء َمجَّ َرُهْم َأْيًضا. َوالَِّذيَن َبرَّ  "َفهؤاَُلِء َبرَّ

قداسة. لماذا هذا األبد مع هللا في فرح و  إلى تحيامجد الدهر اآلتي و  إلىتصل . سدتمج  فست، إن كنت مبررا
 ؟مؤكدا تماما

إن ألبد. ه لحققه تحققفما تقهر لشعب هللا. ال يُ محدد و يقي و وحق هادفابن هللا هو  موت تأثير ألن امؤكدإنه 
 .تخل ص اآلن ثم تخسر اآلن ثم تخل ص اآلن ثم تخسر اآلن ،دم المسيح ليس متقلبتأثير 
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َأْيًضا َمَعُه ُكلَّ َالَِّذي َلْم ُيْشِفْق َعَلى اْبِنِه، َبْل َبَذَلُه أَلْجِلَنا َأْجَمِعيَن، َكْيَف اَل َيَهُبَنا " 32اآلية  هذه هي فكرة
 نا.تضمن تمجيد تضمن تبريرناالتي فنفس الذبيحة نا أيضا! نعم! أال يمجد، بمعنى أنه "َشْيٍء؟

َمْن َسَيْشَتِكي َعَلى ُمْخَتاِري هللِا؟  " 33آية عن االتهام واإلدانة.  فأنت بعيدا، هذا الصباح مبرراإذا كنت تقف 
رُ  رك من خالل موت: رى الفكرة." هل تَاهلُل ُهَو الَِّذي ُيَبرِ  في السماء أو  سواء، ال أحدف، ابنه إن كان هللا قد بر 

 د.تتمج ضدك. فسوف يمكنه أن يشتكيال أحد ، على األرض أو تحت األرض

 دم المسيح.ب بل ألنك مبرر ؟ ال.خطيةلماذا؟ ألنك بال 


