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 القيامة واتلرب�ر
 بقلم أر. يس. سربول

 أن نبحث 
ً

 يفكيف ترتبط قيامة املسيح بعقيدة اتلرب�ر يف العهد اجلديد؟ يك �يب ىلع هذا السؤال، ينبيغ أوال
 أعنفأحد املصطلح حول هذا  ضوحدم الواالرتباك وعاستدىع يف العهد اجلديد.  ترب�ر طلحصاملومع�  خدامتاس

ص يتلخَّ �ر. يف لك تعقيداته، أجل موضوع اتلربمن  نفسه يتاإلصالح الربو�ستان حارباخلالفات يف تار�خ الكنيسة. 
غرس  ز ىلع�تيرما إذا اكن ترب�رنا أمام اهللا  ةمسأليف  توفيقه وغ� القابل للتوفيق،، اذلي ال يم�ن الفتاالخ

 بعد�ن و نلابر املسيح  ،احتساباحلسبان، أو  ت�ز ىلعير أنه و، أبالطبيعة اأبرارً نصبح �واسطته وبر املسيح فينا، 
 ة خالصنا.إل�يل و�يفيَّ رسالة اهما أصل لك االختالف يف فهمنا ل راءهذه اآلب�  الفرقإن  خطاة.

ُ . ترب�رمع� لكمة  اكن لالرتباكأحد املشالك اليت أدت  من األصل  )justification للترب�راللكمة اإل�ل��ة  شتق�
انلص  �الالتينيِّ  الكنيسة باءآستخدم ا ."يربر أن" هو ةاملع� احلر� لللكمة الالتينيَّ و. )justificare ةاللغة الالتينيَّ 

 من انلص ايلونا� ومن الواضح تأثرهم به. 
ً

 ترب�ر للمصطلحة اللكمة ايلونانيَّ  حتمل ،يف املقابلالالتي� بدال
dikaiosune(  الربمع� "أن �سب، أو �تسب، أو أن يعلن". 

 انلص ايلونا� نفسه فيفاجلدال حو اتلرب�ر. لرشح اكفيًا يس ل ةوايلونانيَّ  ةالالتينيَّ  ت�اللغل�ن هذا االختالف ب� 
ُر بِاِإليَماِن بُِدوِن " ٢٨: ٣رومية يف بولس  حرصَّ مثًال، . اإلشاكيلاتيبدو أن هناك بعض  نَّ اِإل�َْساَن َ�ترََبَّ

َ
ِْسُب أ

َ
إًِذا �

ْ�َماِل انلَّاُموِس 
َ
 " يعقوب يف رساتلهكتب ثم  ."أ

َ
َمْذبَِح؟أ

ْ
َم إِْسَحاَق اْ�نَُه ىلَعَ ال ْ�َماِل، إِْذ قَدَّ

َ
بُونَا بِاأل

َ
ْر إِبَْراِهيُم أ " لَْم َ�َترَبَّ

ُر اِإل�َْساُن، َالبِاِإليَماِن وَْحَدهُ "، أيًضا )٢١: ٢يعقوب  ْ�َماِل َ�تَرَبَّ
َ
ُه بِاأل

نَّ
َ
 ).٢٤: ٢" يعقوب تََرْوَن إًِذا أ

نفس  �ستخدمب� بولس و�عقوب. تتفاقم املشلكة عندما ندرك أن الكهما  اواضحً  اتناقًض هناك أن  يف الظاهر يبدو
 حجته. إلثباتة للترب�ر و�هما �ستخدم إبراهيم اللكمة ايلونانيَّ 

 اللغة يف أطياف من املعا� اهلم ة "ترب�ر"الفعل "يتربر" وصيغته االسميَّ أن املشلكة عندما نرى حل هذه يم�ن 
 يربهن".أن " أو "يزيك أن" ة. أحد معا� الفعل هوايلونانيَّ 

يِع بَنِيَهاقال املسيح ذات مرة، " رَْت ِمْن مَجِ ِْكَمُة ترََبَّ
ْ
 أن وأ فرت خطاياهاقد غُ ). لم يقصد أن احلكمة ٣٥: ٧" لوقا احل

 .نتاجئهبواسطة القرار احلكيم يم�ن أن يتربهن ىلع ، ل�ن ن�ابلبواسطة بارة اهللا احتسبها 
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ُ سؤال " ىلع �اوبيعقوب اكن  مسائل �تلفة.يتناوالن  يعقوب و�ولساكن 
َ

َحٌد إِنَّ هل
َ
َمنَْفَعُة يَا إِْخَوِ� إِْن قَاَل أ

ْ
َما ال

ْن ُ�َلَِّصُه؟
َ
ْ�َماٌل، َهْل َ�ْقِدُر اِإليَماُن أ

َ
ُ أ

َ
أن يعرتف أن  يم�ن). لقد فهم أن أي إ�سان ١٤: ٢" إِيَمانًا َولِ�ْن لَيَْس هل

مان يتم برهنته ترب�ره) اعء باإليالدِّ اإن  .ة عنهاجتأعماهل انل ةظهر أصاتله بواسط، ل�ن اإليمان احلقييق يُ اإيمانً  هل
أما قبل قيامه بأي أعمال.  ١٥ت�و�ن سفر يف الالهو�  قد تربر باملع� ن إبراهيمإبولس يقول بواسطة األعمال. 

 .٢٢ت�و�ن سفر الطاعة يف ب يمان إبراهيمإثبات أو برهان إيش� إىل فيعقوب 

، ايلونا� حللمصطلاملعني� باتلرب�ر القيامة تتضمن 
ً

بمع� املسيح  رتربيبالطبع، ال  .ملسيح نفسهاالقيامة تربر . أوال
علن هأن خطاياه قد ُغفرت، ألنه بال خطية، أو بمع� أن

ُ
". أصبح باًرا" بأنهخاطئ، أو باملع� الالتي�  وهو بعد ابارً  أ

 عن نفسه. ا قاهلمحقيقة  ديلل ىلعو أ إثباتبة مثاب �ل�ن، القيامة 

ْزِمنَِة ح بولس يف مواجهته مع فالسفة أثينا: "رصَّ 
َ
ْن َ�تُوُ�وا، ُمتََغاِضيًا َ�ْن أ

َ
يَع انلَّاِس يِف لُكِّ َماَكٍن أ ُمُر مَجِ

ْ
فَاُهللا اآلَن يَأ

َْهِل 
ْ
َعْدِل، بِرَُجل قَْد َ�يَّنَهُ  .اجل

ْ
َة بِال

َمْسُكونَ
ْ
ْن يَِديَن ال

َ
قَاَم يَْوًما ُهَو ِ�يِه ُمْزِمٌع أ

َ
نَُّه أ

َ
قَاَمُه ِمَن أ

َ
َجِميِع إِيَمانًا إِْذ أ

ْ
ًما لِل ، ُمَقدِّ

ْمَواِت 
َ
 حقيقة أمام اجلميع ىلعهنا �ش� بولس للقيامة كعمل بواسطته قد برهن اهللا ). ٣١–٣٠: ١٧" أعمال الرسل األ

 أمام العالم لكه بقيامته.املسيح قد تربر ابنه. بهذا املع�، 

يَن " :قائالً  بولسكتب سيح بترب�رنا. قيامة املالعهد اجلديد أيًضا ير�ط مع ذلك،  ِ
َّ

يًْضا، اذل
َ
ُْن أ

َ
ْجِلنَا �

َ
بْل ِمْن أ

ْمَواِت 
َ
قَاَم �َُسوَع َر�َّنَا ِمَن األ

َ
يَن نُْؤِمُن ِبَمْن أ ِ

َّ
َا، اذل

َ
�ِرنَ  .َسيُْحَسُب نل ْجِل ترَْبِ

َ
ِ�يَم أل

ُ
ْجِل َخَطايَانَا َوأ

َ
ْسِلَم ِمْن أ

ُ
ي أ ِ

َّ
" ااذل

 ).٢٥–٢٤: ٤رومية 

تز�ية أو ليست فقط قيامته تعترب أجلنا. باملثل، من يف موت املسيح الكفاري قد تألم نيابة عنا، أو  هضح أنمن الوا
املسيح ، ل�ن كديلل ىلع أن الكفارة اليت صنعها إىل تز�يتنااتلرب�ر ال �ش� تلرب�رنا. هنا  برهانًابل  ،نلفسهبرهانًا 

ترب�رنا بهذا املع� إن قبوهل لعمل املسيح نيابة عنا. اآلب أعلن املسيح يف قيامته،  زت�يةاآلب. بتم قبوهلا من قِبل 
، من األموات بقيامة املسيح. لو لم يقم املسيححقيقة تلك املبادلة ترتبط الالهو� �ستند ىلع احتساب بر املسيح، ذلا 

 . من أجلناالفدايئ لاكن دلينا وسيط لم يقبل اهللا عمله 

 ل�ن املسيح حًقا قام!
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ادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسس هيئة خدمات يلجون�، و�ن أحد راعة كنيسة القد�س أندرو يف مدينة سانفورد 
بوالية فلور�دا، كما اكن أول رئيس للكية الكتاب املقدس لإلصالح. وهو مؤلف أ�رث من مائة كتاب، بما يف ذلك 

 .)The Holiness of God"قداسة اهللا" 

 

 .يلجون�موقع تم �رش هذه املقالة يف األصل يف 
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