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 الرب�ة
 بقلم جون تو�دال 

يبدأ بالرب�ة، و�نت� بالرب�ة. موضوعه هو الرب�ة. بل أ�رث من ذلك، هو نفسه  فهو ك. بارَ س كتاب مُ قدَّ الكتاب المُ 
   طرحبر�ة. ل�ن لك هذا ي

ً
 : ما اذلي نعنيه بالضبط ب�لمة بر�ة؟ سؤاال

 : ع بهاحص الرب�ت اليت تتمتَّ أ

واحًدا تلو اآلخر. فع� سبيل املثال،   إحصائهم �موعة من املعا�. يمكننا  بر�ةة، تعكس لكمة احلياة ايلوميَّ يف لغة 
الصديق) حىت   حبسبعة" أو (توقَّ صديق لم نراه منذ فرتة طو�لة ىلع أنه "بر�ة غ� مُ ب  لقاء ُمفائجث عن قد نتحدَّ 

و بآخر فكرة املكسب الشخيص واحلظ السعيد. ل�ن املصطلح  ". هنا تنقل اللكمة �شلك أغ� صافيةىلع أنه "بر�ة  
يم�ن أن �مل معه أيًضا إحساًسا بمنح املوافقة، كما هو احلال عندما يطلب الفىت املغرم باحلب "مبار�ة" وادل  

 طلب زواجه من ابنته.  لمل زوجته الُمحتَ 

، ينت� لك خطاب رئايس  ومن ثمَّ  ؛ة راعية ومحاية إهليَّ ر يف الرب�ة ىلع أنها تدل ىلع عالوة ىلع ذلك، اغبًلا ما نفكِّ 
 ".ب�نا تقر�بًا بهذه اللكمات العظيمة "يلبارك اهللا 

ث الكتاب  إىل أساس الرب�ة. باتلأ�يد، يتحدَّ ال تصل  االستخدامات للمصطلح    أن هذهمع ذلك، فرأي الشخيص هو  
املعاملة الطيبة من و)،  ٢٧ة (ت�و�ن  كور�َّ نها حق ابلأة طرق. وهكذا نقرأ عن الرب�ة  بعدَّ   الرب�ةس أيًضا عن  قدَّ المُ 

)، ٢٩: ٣٢ وجامتياز خدمة اهللا (خرو)، ٢٨: ٤٩ة (ت�و�ن منح الرب�ة األبو�َّ و)، ١١: ٣٣شخص آلخر (ت�و�ن 
سخاء اخلليقة و)، ٨- ٧ :٦؛ عرباني� ٢١: ٢٥عطية الغلة الوف�ة (الو�� و)، ١٩: ١٥احلصول ىلع م�اث (�شوع و

 )، وما إىل ذلك.  ١٣-٩: ٦٥(مزمور  

 . س عن الرب�ة قدَّ بار�ة �ب أن تُقرأ يف إطار أوسع تلعايلم الكتاب المُ ول�ن حىت هذه اخلربات المُ 

 : اذلي منه تفيض لك الرب�ت

يف إطار    هوصالح   إحسان اهللامنح    عن) واذلي اغبًلا ما �ُستخدم  بر�ةعربي (السم  االبر�ة من    اللكمة اليت تع�  تأيت 
"، ولكنها كثً�ا ما �ُستخدم لوصف العبادة  وع ر�ال" يف األصل ع� تصيغة الفعل � "بارك" واليت  فإن العهد. باملثل،

 لصالة والتسبيح.   ا يف العهد، من حيثرة لشعب اهللا وقَّ المُ 
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ر يف الفرق ب� منح الرب�ة واتلمجيد. الكهما ينطوي ىلع جانب  ة؟ فكِّ مات العرب�َّ ول�ن ما � العالقة ب� هذه اللك 
أو نبار�ه   ع�ِّ اهللامجيد نُ اتل ). ول�ن يف ٢٧-٢٢: ٦ من الرب�ة. يف منح الرب�ة �صل ىلع بر�ة من اهللا (عدد م�َّ 

 ). باختصار، منح الرب�ة يُ ٥-١: ١٠٣(مزمور 
ِّ

 ).  ١٤-٣: ١ تمجيًدا (أفسس ودل

فاألول يعطي  َمن ينال دون استحقاق. و َمن يعطي بإحسانٍ ة إىل عالقة محيمة ب� ذللك، �ش� إغداق الرب�ة اإلهليَّ 
نلا من   لر�اط بينهما. يبار�نا اهللا بغ�، و�ن بدورنا نبار�ه ىلع ما يعطيه� االرب�ة ، و نعم، واآلخر ينال و�فرحو�ُ 

 "نلحمد اهللا اذلي منه تفيض لك الرب�ت".   : �رسور قائل�بر�ت. ذللك نغ�ِّ 

س لكه، ترتبط اللكمة ارتباًطا وثيًقا بأر�عة  قدَّ ومع ذلك، فإن هذا ليس سوى اجلانب العم� للرب�ة. عرب الكتاب المُ 
  اخللق، والعهد، واللعنة، واملسيح. يف إطار هذا السياق، تأخذ الرب�ة مع� أ�رث ثراًء وأ�رث  :ة أخرى مبادئ كتابيَّ 

 . حتديًدا

 :ينبوع لك بر�ة

اخلليقة يف  اهللا بارك  :د أول منح للرب�ة من فم اهللا مبارشةً �  ١يف ت�و�ن لرب�ة. اس بإعالن قدَّ يبدأ الكتاب المُ 
بر�ة    يف ظلاحلياة يف اجلنة اكنت تُعاش  إن  السبت يف ايلوم السابع.  �وم  يف ايلوم السادس، و  إل�سانايلوم اخلامس، وا 

 اهللا الاكملة.  

�سبب ة، واملرأة، وآدم احليَّ اهللا عن ل، ذللكة آدم. ة لعنة �سبب خطيَّ الرب�ة اإلهليَّ أصبحت ، ٣ول�ن يف ت�و�ن 
ة. لألسف، ادلينونة اإلهليَّ حتت يد ة بل يا حتت مظلة انلعمة اإلهليَّ اإل�سان �عد يعصيانهم. ونتيجة ذللك، لم 

 السقوط.     نتيجةيف اجلنة  يتم اتلمتُّع بها الرب�ة اليت اكنت  ضاعت 

  عن طر�ق بر�ة اهللا اليت � منذ اخللق  عن القصة غ� الُمتوقَّعة لكيفيَّة إاعدة اكتشاف  س  قدَّ الكتاب المُ   بايقربنا  �
عطيت  .اهللا نعمة عهد 

ُ
)،  ١: ٩نوح (ت�و�ن و)، ١٥: ٣ة حتقيق ذلك للك من آدم (ت�و�ن كيفيَّ  عنحات ي لمت أ

- ٢٥: ٣٤)، وحزقيال (حزقيال ٢٩- ٢٨: ٧صموئيل  ٢داود (و)، ٣٠-٢٧موىس (تثنية و)، ٣-١: ١٢�براهيم (ت�و�ن و
علن بر�ة . ول�ن ينبوع من ب� آخر�ن)، ٢٦

ُ
 د.  تجسِّ يف ابن اهللا المُ  يف انلهايةاهللا أ

إذ صار هو لعنة ىلع الصليب  ،ل لعنة اهللا إىل بر�ةأن �سوع حوَّ بيف العهد اجلديد، ن�تشف األخبار السارة 
  ؛ )٨-٧: ٤عون بالغفران والرب�ة اآلن و�ىل األبد أيًضا (رومية ن يؤمنون باملسيح يتمتَّ مَ   و�اتلايل). ١٤-١٠: ٣(غالطية 

 ).  ٢٢دة اآلن بواسطة محل اهللا (رؤ�ا سرَت مُ  ضاعتفالرب�ة اليت 
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ن يرفضون املسيح يمكثون حتت دينونة اهللا وهم ملعونون إىل األبد (يوحنا مَ   أيًضا أناعدل    هإنه ألمر مأسوي ولكنَّ 
٣٦: ٣  .( 

 ). ٣: ١إذن بر�ة اهللا؟ اإلجابة �سيطة: شخص �سوع املسيح (أفسس ما � 

 

 Reformation Bibleالهوت اإلصالح ( هوت يف لكيةال لاستاذ أ �ادي� واألعميد الجون تو�دال هو  ادلكتور

College  (ة يف أمر��ا يف الكنيسة املشيخيَّ   قسيس فلور�دا، ويف والية  فورد  ن سا   بمدينة  )Presbyterian Church 

in America(. 

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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