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 ما هو التبر�ر والتقد�س؟
 �قلم َجَاْي بِرنِتس ُواَترز

�ًضا من داخل ولألسف یتالشیان أ .�حدة داخل الثقافة الغر�یة التقد�سوالتبر�ر لقد تضاءل استخدام لفظي 
 التقد�سوالتبر�ر أحد أسباب هذه الكبوة �عود إلى استخدام الكتاب المقدس للفظي ة. إن الكنیسة المسیحیّ 

أي أن �ال اللفظین �كمنان في قلب رسالة اإلنجیل. إًذا، ما الذي  .ةللخطالتوضیح عمل خالص الرب �سوع 
فهم  ىأي مدى �ختلفان عن �عضهما؟ و�یف �ساعدانا عل التبر�ر والتقد�س؟ و�لىمه الكتاب المقدس عن ُ�علّ 

 أفضل لعالقة المؤمن �الرب �سوع المسیح؟

د هللا �یف �جدّ  �صف التبر�رمن اختصاص هللا. ال  عملهو  فالتبر�ر .أمًرا �سیًطا للغا�ة التبر�ر�عد فهم 
فیه �غفر هللا للخاطئ جمیع خطا�اه  ،أو تصر�ح قانوني ،بل هو مرسوم قضائي .اإلنسان و�غیره من الداخل

: ٥؛ ٢٦-٢١: ٣یح (رومیة و�قبله و�حسبه �اًرا أمامه. فاهلل �علن الخاطئ �اًرا فور إ�مانه �الرب �سوع المس
 ). ٢١: ٥�ورنثوس  ٢؛ ١٥

لنا، رُ�نا ابنه، ممثّ  وموت طاعة على أساسهذا الحكم القضائي؟ إن هللا ال یبرر الخاطئ إال  أساسما هو 
عن الخطیة هما األساس الوحید الذي �علن هللا من علیه التام  وتعو�ضه فطاعة المسیح الكاملة .�سوع المسیح

 ؛). فنحن ال نتبرر �أعمالنا٨: ٢؛ فیلبي ٧: ١؛ أفسس ١٣: ٣؛ غالطیة ١٩-١٨: ٥(رومیة أن الخاطئ �ار 
أي أن هللا، في التبر�ر،  .فُینَسب هذا البر للخاطئ .عمل المسیح �اإلنا�ة عنَّاعلى أساس نحن ال نتبرر سوى 

ق على الصلیب، ُمعلّ ، أو ُوِضَعت، خطا�اي على المسیح وهو انتقلتخاطئ. فكما في حساب ال ابنهبر  �ضع
 ).٢١: ٥�ورنثوس  ٢(أ�ًضا لي  برهفقد ُاحُتِسب 

فنحن ال نتبرر  .�إ�مانهم �الرب �سوع المسیح �عترفون �ماذا یتبرر الخاطئ؟ یتبرر الخطاة �اإل�مان وحده حین 
ال �ضیف أي  اإل�مان .لتبر�رالوحیدة لوسیلة الأو سنفعله. اإل�مان هو  ،أو نفعله ،صالح فعلناه �فضل أي

بر الرب �سوع المسیح الُمعلن في اإلنجیل اإل�مان �ستقبل  فقط بل .في التبر�ر ألجلنا المسیحشيء إلى ما فعله 
 ).٥-٤: ٤(رومیة 

 من الممكنصالحة. العمال األمن خالل إثمار  ةأصیل وسیلة على أنهص اإل�مان الُمَخلِّ  یبرهنال بد أن أخیًرا، 
). إن األعمال الصالحة هي ما تمیز اإل�مان ٢٥-١٤: ٢ (�عقوب امتالكه دون �اإل�مان الُمَخِلص،  االعتراف

ال لكن و  .نحن ال نتبرر على اإلطالق �أعمالنا الصالحةف). ٦: ٥الحقیقي عن مجرد االدعاء �ه (غالطیة 
 األعمال الصالحة.أي  ؛ودالئله �جوز ألي إنسان اعتبار نفسه مبرًرا حتى یرى في حیاته ثمار اإل�مان الُمَبِرر
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 الخاطئ. خطیة اإلنسان و�تعامالن مع ؛فهما متالزمان دوًما ؛من ِنَعم اإلنجیل التبر�ر والتقد�سُ�عد �ل من 
سلطان الخطیة  یتناولالتبر�ر عقو�ة خطیتنا، أما التقد�س  یتناولأوًال، . لكنهما �ختلفان في �عض النقاط المهمة

لشخصیاتنا وتغییره تجدید هللا  وه والتقد�س ؛وفسادها في حیاتنا. إن التبر�ر هو إعالن هللا أن الخاطئ �ار
موته وقیامته وُسكنى روحه، فباتحادنا �الرب �سوع المسیح في  .وسلو�نا ،وعواطفنا ،و�رادتنا ،عقولنا —�الكامل 

). لذلك لزاًما علینا أن ُنمیت الخطیة ١١-١: ٨؛ ٢٣-١: ٦بر (رومیة لل نعد أمواًتا عن سلطان الخطیة وأحیاءً 
 ).١٣: ٨؛ انظر ١٣: ٦رومیة وُنقدم أعضائنا "آالِت برٍّ هللِ" (

تحرر تماًما ونهائًیا من دینونة هللا  قد أن �ل مؤمنالتبر�ر �عني  .ومنتهي �املعمل هو إن تبر�رنا  ،ثانًیا
 .نمو في حیاتنا). بینما التقد�س �عد عمل مستمر ی١٤-١٣: ٢؛ �ولوسي ٣٤-٣٣، ١: ٨وغضبه (رومیة 

ال أننا ال نصل للكمال على على الرغم من أن �ل مؤمن یتخلص مرة واحدة و�لى األبد من عبود�ة الخطیة، إ
 تى نلبس أجسادنا الُمقامة في الیوم األخیر.لن نتحرر تماًما من الخطیة حف .الفور

فكلتا النعمتین ر�یزة اإل�مان �الرب �سوع المسیح لكن �طرق  .لشعبه التبر�ر والتقد�سلقد ضمن المسیح �ًال من 
ذ هذا ُینفّ  سهللا. أما في التقد� نظروُنحسب أبراًرا في  ،وقبول لنا ،مختلفة. ففي التبر�ر، ینتج عن اإل�مان مغفرة

اإل�مان عینه، بنشاط وغیرة، جمیع الوصا�ا التي أوصى بها الرب �سوع المؤمَن. ال نجرؤ على الفصل أو 
الشر�ة مع المسیح �اإل�مان وفرح . و�كلتا النعمتین ندخل إلى غني بینهم زبل نمیّ  .الخلط بین التبر�ر والتقد�س

 �ه.

 

مدینة جاكسون، بوال�ة مسیسیبي، في  ةحكلیة الالهوت الُمصلَ �َجَاْي بِرنِتس ُواَترز هو أستاذ العهد الجدید  الد�تور
 How Jesus(" طر�قة إدارة �سوع للكنیسة"ة في أمر�كا. وهو مؤلف �تاب لتعلیم في الكنیسة المشیخیّ ل وشیخٌ 

Runs the Church.( 

 

 .تیبولتوكتم نشر هذه المقالة في األصل في مجلة 
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