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ِ
الحاضر ِ
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يد ٌة ِم ْن � ْأج ِ
َع ِق َ

دمة:
المق ِّ

ــم اإلنجيــلِ ِ
نفســه .يف هــذه املحــارضة
إ َّن عقيــد َة التربيــ ِر باإلميــانِ وحــ َدہ رضوريَّــ ٌة لِ َف ْه ِ
االفتتاحيَّــة ،يجــا ِد ُل د .ســرول أ َّن التربيـ َر باإلميــانِ وحـ َدہ يظـ ُّـل حتَّــى يومنــا هــذا عقيــد ًة ذاتَ
ـب أبديَّ ـ ٍة.
عواقـ َ
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

أ ْن توضِّ َح أ َّن عقيدة التربير باإلميان وح َدہ ُم ِه َّم ٌة اليوم بقدر أهم َّي ِتها يف وقت اإلصالح
الكتابية:
القراءة
ُ
َّ

الس ِّي َئ َة ،ل ِك َّنهُ الَ يُ ْ ِب ُئ.
ال َّر ُّب طَو ُ
ِيل ال ُّروحِ كَ ِث ُري ا ِإل ْح َسانِ  ،يَ ْغ ِف ُر ال َّذن َْب َو َّ

-عدد 18 :14

العريضة للمحاضرة:
الخطوط
ُ
ُ

ـن أه ِّم َّي ـ َة عقيــدة
ـتانتي أعمـ َـق انشــقاقٍ يف تاري ـ ِخ الكنيس ـ ِة كلِّــه ،مـ َّـا يبـ ِّ ُ
أ َّو ًل .كان اإلصـ ُ
ـاح الربوتسـ ُّ
التربي ـ ِر باإلميــانِ وح ـ َدہ.
َ 1.
اإلصالح انتهى.
يس إ َّن
َ
قال مؤ ِّر ٌخ كَ َن ٌّ
ـت أنَّــه
ـت معركـ ُة القــرن الســادس عــر معركـ ًة رشسـ ًة ،ولك َّنهــا َه َمـدَتْ حتَّــى إنَّهــا أو َحـ ْ
.أكانـ ْ
مل تعـ ْد هنــاك حاجـ ٌة ل ِجــدال حــول عقيــدة التربيــر.
2
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االنشقاق ِ
ُ
داخ َل الكنيسة إىل ال ُعنف.
2.كث ًريا ما أ َّدى
عرش إنجلرتا ملك ٌة ت ُدعى «ماري ال َد َم ِويَّة».
.أاعتل َْت َ
حاولت إعاد َة الكاثوليكيَّ ِة إىل إنجلرتا من خالل االضطهاد املتط ِّرف.
•
ْ
عواقــب أبديَّــ ٌة -أال وهــو التربيــر
تعذيــب النــاس وقَتْلُهــم بســبب موضــو ٍع لــه
•تــ َّم
ُ
ُ
باإلميــان وحــ َدہ.
تتعامل مع االنقسام واملناقشات الالهوت َّية.
َ
3.كان عىل الكنيسة دامئًا أن
.أيف القــرنِ الرابــع ،أنْ َكـ َر أريــوس ألوهيَّــة املســيح ،مـ َّـا قــا َد إىل َم ْج َمـعِ نِي ِقيَّــة وإصــدا ِر قانــونِ
اإلميــان النيقاوي.
.بيف القــرن الخامــس ،حاربَـ ِ
ـت الكنيس ـ ُة أوطاخــي ونســطور عــر َع ْقـ ِـد مجم ـعِ خلقيدون َّيــة
للتعريــف أكــر بشــخص املســيح.
ـكل هــذه الخالفــات تهــو ُن عنــد مقارنَ ِتهــا باالنشــقاقِ الــذي حــدثَ خــال
.تومــع ذلــك ،فـ ُّ
اإلصــاح الربوتســتنتي.
ثان ًيا .كان لوثر عىل استعدا ٍد أل ْن َ
يرتك الكنيس َة تتم َّز ُق حول موضوع التربير.
َ 1.س َم َح لوثر َ
بذلك لصال ِح أولئك الذين مل يسمعوا رسال َة اإلنجيل.
اس لُوك ْْس) تَ ْع ِني «بَ ْع َد الظُلْ َم ِة نُو ٌر».
2.العبارة الالتين َّية «( »post tenebras luxبُ ْ
وس ْت تِي ِن ْ َ
يب ْ
ٍ
مختف يف الظالم.
.أآم َن لوث ُر أ َّن اإلنجيل
ِ
شهدت العصو ُر الوسطى فرت ًة غري مسبوقة من الفساد ال َك َنيس.
•
ِ
طقوس الكنيسة.
اإلنجيل وراء دسائس
ُ
•اختفى
أقل تقدير.
اإلصالح عىل أنَّه إعاد ُة انتشا ٍل واسرتدا ٍد لإلنجيلِ نفسه عىل ِّ
3.فَ ِه َم لوث ُر
َ
ـاح للنــاس بق ـراءة الكتــاب املق ـ َّدس مبعــز ٍل عــن تفســر الكنيســة
.أاعتق ـدَتْ رومــا أ َّن السـ َ
كل منهــا
ر» ،وسينشــأُ عنــه عــد ٌد ال يُحــى مــن الطوائــفٌّ ،
ُ
«ســيجلب طوفانًــا مــن الــ ِّ
ي َّدعــي أنَّــه الكنيســة الحقيق َّيــة.
.بكان لوثــر مــدركًا أ َّن هــذا ســيح ُدثُ  ،ولك َّنــه اعتقـ َد أ َّن إبقــاء اإلنجيــل بعيـ ًدا عــن متنــاو ِل
النــاس أمـ ٌر ال يُغت َفــر.
4.آم َن لوثر أ َّن عقيدة التربير باإلميان هي عقيدة تقو ُم عليها الكنيس ُة أو تس ُقطُ.
.أآم َن أنَّه بدونِ عقيدة التربير باإلميان ،تنها ُر املسيح َّية.
.بوأنَّه بدون اإلنجيل ،لن يكون هناك ما ي ِّرب ُر وجو َد الكنيسة.
تجيب عن سؤال« :ماذا أفْ َع ُل ألَ ْخل َُص؟»
ثالثًا .إ َّن عقيدة التربير باإلميان وح َدہ
ُ
1.أكرب مشكلة تقابلُنا هي أ َّن الله قدوس ،ونحن لسنا كذلك.
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ون بِالِإ
يمان َو ْح َد ُه
ِ
ُم َت َ ِّ
ب ُر َ

.أكيف يل أ ْن أقي َم عالق ًة قومي ًة معه؟
رش ببساط ٍة ما مل ْ
يتنازل عن ب ِّرہ.
.ببعي ًدا عن عملِ التربير ،ال ميك ُن لله أ ْن
َ
يفتدي الب َ
.تميكــن للــه أن يحتفــظ ب ـ ِّرہ الخــاص ويفتــدي البــر الخطــاة مــن خــال يســوع املســيح
(روميــة .)26 :3
2.ليس التربي ُر باإلميان عقيد ًة جانب َّية ،بل تتمحو ُر حول سؤال كيف يَ ْخل ُُص اإلنسانُ.
.أقال كالفن إ َّن التربير ُه َو املُف ََّصلَ ُة التي يتح َّر ُك منها ك ُُّل يشء.
ـيح تشــبي َه البــاب
• َّ
ربــا كان يف ذهــن كالفــن املـ َّرات العديــدة التــي اســتخد َم فيهــا املسـ ُ
للحديــث عــن الخــاص (يوح َّنــا .)9 :10
•فَهِــ َم كالفــن عبــار َة «التَ ْبِيــ ِر بِا ِإل َميــانِ َو ْحــ َد ُہ» عــى أنَّهــا تبســي ٌط مو َجــ ٌز «للتربيــ ِر
باملســي ِح وحــ َدہ».
.بقــد يعت ـ ُر الكثــرو َن أ َّن تشـ ٍ
ـبيهات مثــل تلــك املذكــورة أعــاه تغــايل يف أه ِّميَّــة التربيــر
باإلميــان وحــده ،وتختـ ُ
ـاح يف كونــه مج ـ َّرد ســوء فهــم.
ـزل اإلصـ َ
كل محـ ِ
الص ـ ْدع حــول
1.إنَّهــم يتجاهلــون َّ
ـاوالت القــرن الســادس عــر يف إصــاح هــذا َ
التربيــر التــي بــا َءتْ بالفشــل.
2.فشـل َْت هــذه املحــاوالت أل َّن االختالفــات حــول التربيــر مل تكــن ُم ْختَلَ َقــة ووهميَّــة  -بــل
حقيق َّيــة وال تـز ُال كذلــك حتَّــى يومنــا هــذا.
راب ًعا .إ َّن اإلميا َن بعقيدة التربير باإلميان وح َدہ تحدي ًدا ال يخل ُِّصنا.
ـص عــن طريــق اإلميــان بعقيــد ٍة مح ـ َّدد ٍة يُتَّه ـ ُم بــه مؤ َّخ ـ ًرا َم ـ ْن
1.االنتقــا ُد القائــل إِنَّنــا ال نخلُـ ُ
يتمســكون بالالهــوت امل ُصلَــح.
َّ
ــض فعلِ ًّيــا فكــر َة أن َ
ُــص عــن
.أإ َّن عقيــد َة التربيــر باإلميــانِ وحــ َدہ تد َح ُ
َّــك تســتطي ُع أ ْن تخل َ
طريــق اإلميــان بعقيــدة التربيــر باإلميــان وحــده.
املسيح هو َم ْن يُخلِّص.
2.العقيد ُة ال تُ َخلِّص ،بل
ُ
.أالتربير هو أن نَضَ َع ثقتَنا يف املسيح وح َدہ.
ـص أحـ ًدا ،ولكــن مــاذا يحــدثُ لــو
3.مجـ َّر ُد التأكيــد عــى عقيــدة التربيــر باإلميــان وحــده ال يخلِّـ ُ
أنكــرتَ عقيــد َة التربيـ ِر باإلميــانِ وحـ َدہ؟
املسيح وح َدہ يخل ُِّص َك.
.أإ ْن أنك ْرتَ عقيد َة التربير باإلميان وح َدہ ،تن ِك ُر أ َّن
َ
كل مــن كنيســة رومــا الكاثوليك َّيــة والكنيســة الربوتســتانت َّية بــأ َّن الفهــم الصحيــح لعقيدة
4.تؤ ِمـ ُن ٌّ
رضوري لفدائِنــا األبدي.
الخــاص
ٌّ
ــم الكنيســة
.أعقيــد ُة التربيــر باإلميــان وحــ َدہ
ليســت قض َّيــ ًة بســيط ًة بــل رضوريَّــة ل َف ْه ِ
ْ
لإلنجيــلِ ِ
نفســه.
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أسئلة للدراسة:
ٌ

1.العبــار ُة الشــهرية القائلــة إنَّ« :عقيــد َة التربيــر باإلميــان وحـ َدہ هــي العقيــد ُة التــي تقــو ُم عليهــا
الكنيسـ ُة وبدونهــا تســقطُ» أ َّو ُل َمـ ْن قالهــا هــو ____________________.
.أأ ْرِ .س ْس ْ ُبول
.بما ْرتِن لوث َر
.تجون كالْ ِفن
.ثجون نوكْس
2.يذكــ ُر د .ســرول القــرن ___________ باعتبــاره شَ ــ ِه َد بعــض الجــداالت الكبــرة يف تاريــخ
الكنيســة.
.أالرابع
.بالخا ِمس
.تالسا ِد َس َع َش
كل ما سبق
.ث ّ
3.مل يتوقَّــ ْع مارتــن لوثــر أ َّن الســاح بطباعــة الكتــاب املقــ َّدس يف اللغــة العاميَّــة ســيواج ُه
ٍ
صعوبــات.
.أصح
.بخطأ
4.يستخد ُم جون كالفن تشبي َه __________________ ل َي ِص َف التربير.
.أالبيت
.باملُف ََّصلة
.تال ِقفْل
.ثاملِفتاح
بعض الالهوت ِّيني أه ِّم َّي َة اإلصالح.
ُ
5.
يتجاهل ُ
.أصح
.بخطأ

ون بِالِإ
يمان َو ْح َد ُه
ِ
ُم َت َ ِّ
ب ُر َ
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أسئلة للمناقشة:
ٌ

1.ملاذا نرى أ َّن عقيد َة التربي ِر باإلميانِ وح َدہ ُم ِه َّم ٌة اليوم بقدر أهميَّ ِتها يف وقت اإلصالح؟
بعض الالهوتيِّني املعارصين إِ َّن اإلصالح انتهى ،فام الذي يتجاهلونه يف ِ
ُ 2.
تأكيد ِهم هذا؟
يقول ُ
3.ما ُ
الفرق بني َوضْ عِ ثق ِتنا يف عقيد ِة التربير باإلميان وح َدہ ووض ِعها يف املسي ِح وحده؟
4.ما َخطَ ُر إنكا ِر عقيد ِة التربير باإلميان وح َدہ؟

2
مارتِن ُلو َثر
ْ

دمة:
المق ِّ

ـرح د .ســرول
ال نبال ـ ُغ إ ْن أكَّدنــا عــى َد ْور مارتــن لوثــر يف اإلصــاح .يف هــذه املحــارضة ،يـ ُ
أه ِّميَّــة حيــاة مارتــن لوثــر يف اإلطــار التاريخــي لإلصــاح ،ومحوريَّتهــا يف عقيــدة التربيــر
باإلميــان وح ـ َدہ.
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

أ ْن ت َ ْنظُـ َر اللحظـ ِ
ـات املصرييَّـ َة يف حيــاة مارتــن لوثــر التــي أدَّتْ إىل اكتشــا ِف ِه الشــخيص لعقيــد ِة
التربيـ ِر باإلميــانِ وحـ َدہ
الكتابية:
القراءة
ُ
َّ

يب َسالَ ِم َنا َعلَ ْي ِه...
 ...تَأْ ِد ُ

-إشعياء 5 :53ب

العريضة للمحاضرة:
الخطوط
ُ
ُ

أ َّولً  .إ َّن فَ ْه َم حياة مارتن لوثر سيساع ُدنا عىل فَ ْه ِم عقيدة التربي ِر باإلميانِ وحد ِه بشكلٍ أفضلٍ .
يسل ِْب ،يف أملانيا.
ُ 1.ولِ َد لوثر يف عام  1483يف إِ ْ
.أتاري ُخ ميال ِد ِہ املح َّدد غ ُري مؤكَّد (إ َّما  20نوفمرب أو  7ديسمرب).
يس ـل ِْبَّ ،إل أنَّــه مــاتَ هنــاك يف
2.بالرغــم مــن أنَّ لوثــر قــى معظ ـ َم حياتــه بعي ـ ًدا عــن إِ ْ
عــام .1546
7
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ون بِالِإ
يمان َو ْح َد ُه
ِ
ُم َت َ ِّ
ب ُر َ

يصبح ما ْرتِن محا ِم ًيا.
3.أرا َد هانس لوثر ،والد لوثر ،أن َ
درس لوث َر القانو َن يف جامعة إِ ْرفُو ْرت وكان طال ًبا ممتازًا.
.أ َ
ِ 4.
ٍ
سنوات تقريبًا.
كل َخ ْم ِس
مييل للمرور بأزم ٍة َّ
تكش ُف حيا ُة لوثر أنَّه كان ُ
.أكان َْت أ َّو ُل أزم ٍة َم َّر بها بد ًءا من عام  ،1505وحدث َْت فيام كان طال ًبا يف إِ ْرفُو ْرت.

ثان ًيا .يف عام  ،1505تع َّه َد مارتن لوثر أ ْن يصبح راه ًبا.
ـت عاصف ـ ٌة رعديَّ ـ ٌة
1.كان لوثــر عــى طريقــه لزيــارة والديْــه مــن جامعــة إرفــورت عندمــا هبَّـ ْ
شــديدةٌ.
قائل« :سا ِعديني يا ق ِّديسة َح َّنة! فأُ ْصب ُِح َرا ِه ًبا».
2.رص َخ لوثر ً
وكل َمـ ْن
.أكانــت الق ِّديسـ ُة ح َّنــة والــد َة مريــم العــذراء ،وكانــت شــفيع َة العا ِملــن يف املناجــم ِّ
يع َمـ ُـل أعــاالً خطــرةً.
3.نجــا لوثــر مــن العاصفــة وعندمــا عــا َد إىل جامعــة إرفــورت َج َمـ َع متعلِّقاتــه الشــخص َّية ،و َو َّد َع
ـب إىل أ َحـ ِـد أديــر ِة النظــام األوغســطيني يف إرفــورت.
أصدقــا َءہ ،و َذ َهـ َ
يصبح لوثر راه ًبا ،بالرغم من معارضة والده.
.أسوف ُ
4.مت َّْت رسام ُة لوثر يف إرفورت يف عام .1507
.أمــن امل ُفارقـ ِ
ـس كان َم ْدفونًــا يف
ـات يف رســامة لوثــر أ َّن األســقف الــذي َح َك ـ َم عــى جــون َهـ ْ
إرفــورت قبــل قــرون.
•اتُّ ِه َم جون َه ْس بالهرطقة ألنَّه أنْ َك َر ِع ْص َم َة الكنيسة.
ـس قائـ ًـا« :ســتأيت بعــدي بجعـ ٌة لــن تَ ْقـ ِـد َر
•قبــل أن يَ ِتـ َّم َح ْرقُـ ُه عــى العامــود ،أ ْعلَـ َن َهـ ْ
عــى إســكاتِها».
.بكانــت رســا َم ُة لوثــر تتض َّمــن الســجود مــع اتِّخــاذ جســده وضع َّيـ َة الصليــب عنــد قاعــدة
امل ْذبَــح يف الديــر يف إرفــورت.
األسقف الذي َح َك َم عىل جون َه ْس.
•مت َّْت رسا َم ُة لوثر فوق املوضع الذي ُد ِف َن فيه
ُ
ـس
القصــة ،ميكنـ َـك أن تت َخ َّيـ َـل األسـ َ
ـقف يُجيـ ِ
•يف الجــزء امل ُ ْختَلَــقِ مــن َّ
ـب عــى ترصيــح َهـ ْ
قائِـ ًـا« :عــى ُجثَّ ِتــي!»
عتب لوث ُر البجع َة التي تن َّبأَ َه ْس مبجي ِئها.
.تيُ َ ُ
اهب مليئ ًة بالقلق والعذاب الشديديْن.
كانت حيا ُة مارتن لوثر كر ٍ
ثالثًاْ .
رصف و ُم ْن ِت ًجا للغاية ،ولك َّنه كا َن شدي َد التدقيق يف اعرتافاتِه اليوم َّي ِة.
1.كان لوثر كاه ًنا َح َس َن الت ُّ
ُ 2.عـر َِف عــن لوثــر أنَّــه كان يعـ ُ
ـوم الســابقِ ملـ َّد ٍة
ـرف بالخطايــا التــي كان يرتكبُهــا عــى مــدا ِر اليـ ِ
ـاعتي.
ت َِصـ ُـل إىل السـ ْ
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ـي االعـر َاف بهــا ،ويفقـ ُد الســا َم
.أيف الكثــر مــن األحيــانِ كان لوثـ ُر يتذكَّـ ُر خط َّيـ ًة كان قــد نَـ ِ َ
الــذي حصـ َـل عليــه مــن الغفـرانِ حتَّــى قبــل العــود ِة إىل غرفَ ِتــه.
ـض املؤ ِّرخــن أ َّن سـ َ
ـلوك لوثــر خــال هــذه الفــرة كا َن دليـ ًـا عــى جنونــه ،ولكـ َّن
.باعتقـ َد بعـ ُ
ـوس اللــه بعقل َّيـ ِة َر ُجــلِ القانــون.
لوثــر كان يقـ َرأُ نامـ َ
ونفسـ ِه ،و ِف ْكـ ِر ِہ ،وقُ ْد َرتِـ ِه ِ
ـكل قل ِبـ ِهِ ،
ـب قري َبــه
ـب اللـ َه بـ ِّ
3.فَ ِهـ َم لوثــر أنَّــه يسـ ُ
ويحـ َّ
ـتحيل أ ْن يحـ َّ
ِ
كنفسـ ِه.
.أفَ ِه ـ َم لوثــر أ َّن هــذه هــي الوصيَّ ـ ُة ال ُعظْمــى ،وعــدم قُ ْد َرتِ ـ ِه عــى إطا َع ِتهــا هــي بالتأكيــد
خط َّي ـ ٌة ُعظْ َمــى.
ِ
ناموس الله.
َس
4.مل يستط ْع لوثر
الهروب من الشعور بالذنب الذي كان يالحقُه بسبب ك ْ ِ
َ
ات مــن َجلْـ ِـد الـ ِ
.أكان لوثــر يدخـ ُـل يف فـر ٍ
والصـ ْو ِم القــايس بــدون راحـ ٍة ،وحتَّــى َد ْع َوتُـ ُه
ـذات َ
الدينيَّـ ُة مل تسـتَ ِط ْع أَ ْن تُ َو ِاسـيَ ُه.
راب ًعا .يف عام  ،1510طُ ِل َب من مارتن لوثر أن ُ َيث َِّل َديْ َر إرفورت يف زيار ٍة لروما.
ـاب ِ
خالصـ ِه
1.فَـر َِح لُوثَــر الختيــاره ألنَّــه آ َمـ َن أ َّن أحـ َد أ َهـ ِّم األشــيا ِء الَّ ِتــي ميك ُنـ ُه القيــا ُم بهــا الكتسـ ِ
هــي القيــا ُم برحلَـ ِة َح ٍّج.
املهمن لل َح ِّج هام أورشَ ليم وروما.
.أكان امل َ ْوقعانِ َّ
ِ
صكوك الغفران.
الحج إىل روما ،املدين ِة املق َّد َس ِة ،تُق َّد ُر بك ِّم َّي ٍة كبري ٍة من
.بكان َْت رحل ُة ِّ
َ
الحج ألجداده.
.تمل يَ ُك ْن باستطاعة لوثر أ ْن يستَ ْخ ِد َم هذه
الصكوك بنفسه ،ف َك َّر َس هذا َّ
كل الطريــق مــن أملانيــا إىل رومــا فقــط ليخت ـ َر
ـرا عــى األقــدام َّ
2.ســاف َر لوثــر مل ـ َّد ِة أَشْ ـ ُه ٍر َسـ ْ ً
َخ ْي َب ـ َة أمــلٍ عميق ـ ٍة.
كل من العا ِهرين والعا ِهرات.
.أكان الكهن ُة يف روما ُم ْن َخر ِِطني عالن َي ًة مع ٍّ
ـأس ِع مــا ُ ْي ِك ُنهــم ليزيــدوا
اس مقا ِبـ َـل ُرسـ ٍ
.بكا َن ال َك َه َنـ ُة يقيمــون القـ َّد َ
ـوم وكانــوا يقيمونــه بـ ْ َ
مــن َمك َْسـ ِبهِم الشــخيص.
.تكان يوليــوس الثــاين ،مــن آل بورجيــا ،هــو البابــا يف وقـ ِ
ـج لُوثَــر ،وقــد كان أحـ َد أكــر
ـت َحـ ِّ
البطا ِركَـ ِة فســا ًدا يف التاريــخ.
ـت خ ْي َب ـ ُة األ َمــلِ ال ُعظْ َمــى للوثــر يف زيارتــه إىل ْســكاال ســاكرا ،ال ـ َد َر ِج امل ُق ـ َّد ِس يف كنيســة
3.متثَّلَـ ْ
الت ـران.
ـرب يســو ُع ونَ ِزلَـ ُه أثنــاء محاكم ِتــه أمــام
الســكاال ســاكرا هــو الـ َد َر ُج الــذي َص ِعـ َد عليــه الـ ُّ
.أكان ْ
بيالطــس ال ُب ْنطي.
.بف ََّك الصليب ُّيون ال َد َر َج وأحرضوه إىل روما.

ون بِالِإ
يمان َو ْح َد ُه
ِ
ُم َت َ ِّ
ب ُر َ
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حج إىل روما.
.تكان ال َد َر ُج هو املوق ُع
ُّ
املركزي أليَّ ِة رحلة ٍّ
•تــاو ُة «أبانــا الــذي» و»الســا ُم عليـ ِ
كل َدرج ـ ٍة
ـت عــى ُركبت ْيـ َـك يف ِّ
ـك يــا مريــم» وأنـ َ
يُك ِْس ـبُ َك مــا يكفــي مــن صكــوك الغف ـران لتقليــلِ َوقْـ ِ
ـت العائلــة يف املَطْ َهــر.
الســكاال ســاكرا ،وتو َج ـ ُد لوح ـ ٌة تُ ْعلِ ـ ُن عــن عــد ِد
•مــا زال النـ ُ
ـاس حتَّــى اليــوم يــزورون ْ
صكـ ِ
تكس ـ ُبها بصعــو ِد َك الــدرج.
ـوك الغف ـرانِ التــي َ
ـدرج عــى يديْــه و ُركبت ْيــه ،وعندمــا وصـ َـل إىل أعــاه ،وقــف وتَ ْتَ ـ َم قائـ ًـا:
.ث َص ِع ـ َد لوثــر الـ َ
« َم ـ ْن يــدري مــا إذا كا َن هــذا صحي ًحــا».
أسئلة للدراسة:
ٌ

1.تع َّه َد مارتن لوثر لـ____________________ أن يصبح كاه ًنا.
.أمريم
.بالق ِّديسة ح َّنة
.تالق ِّديسة أجاثا
.ثالق ِّديسة مرثا
2.كان مارتن لوثر ينتمي إىل الدير __________________ يف ِوي ِت ْن ِبج.
.أالبنيديكتي
.بالدومينيكاين
.تاألوغسطيني
.ثالفرنسيسكاين
3.متَّت رسام ُة مارتن لوثر يف _________________________.
.أ ِوي ِت ْن ِبج
يسل ِْب
.بإِ ْ
.تإرفورت
.ثروما
بسبب منظور ِه للتربير باإلميان وح َدہ.
4.اتُّ ِه َم جون َه ْس بالهرطقة
ِ
.أصح
.بخطأ
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5.ك َّر َس مارتن لوثر َح َّجه إىل روما لـ________________.
.أديره
.بأجداده
.تأ ِّمه
.ثأبيه
6.بُ ِن َي السكاال ساكرا يف األصل يف روما.
.أصح
.بخطأ
أسئلة للمناقشة:
ٌ

1.كيف ير ُّد د .سربول عىل اتِّهام مارتن لوث َر بالجنون العرتا ِف ِه امل ُستَ ِم ِّر بالخط َّية؟
اهب حول ال َنظَ ِر إىل خط َّيتنا الشخص َّية؟
2.ما الذي نت َعلَّ ُم ُه من حياة لوثر كر ٍ
أحزنت حيا ُة الكهن ِة يف روما لوث َر إىل هذه الدرجة؟
3.ملاذا
ْ
4.ما الذي يكش ُف ُه السكاال ساكرا عن األه ِّميَّة املستم َّرة لإلصالح؟
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3
تجاجا
اح
س ُة والتِ ْس
ً
عون ْ
َ
ال َخ ْم َ

دمة:
المق ِّ

ـر ك َُّل يش ٍء .يف هــذه املحــارضة ،د.
إ َّن اكتشــاف مارتــن لوثــر الحتسـ ِ
ـاب ِبـ ِّر املســيح للمؤ ِمــن َغـ َّ َ
ـرح كيــف َسـبَ َق هــذا االكتشـ ُ
ـاح.
ـاف اإلصـ َ
ســرول يـ ُ
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

1.أن ِ
توص َل أه ِّم َّي َة تح ُّول مارتن لوثر لإلميان
ِ
الخمس ِة والتسع َني احتجا ًجا
تستكش َف التاري َخ الذي أ َّدى إىل
2.أن
َ
الكتابية:
القراءة
ُ
َّ

أَنْ ِفي ِه ُم ْعلَ ٌن ِب ُّر الل ِه ِبإِميَانٍ ِ ،إلميَانٍ .

-رومية 17 :1أ

العريضة للمحاضرة:
الخطوط
ُ
ُ

أ َّو ًل .يف عام  ،1515اخت َرب مارتن لوثر أزم ًة كربى َدفَ َعتْ ُه يف النهاية إىل اإلصالح بر َّمته.
يدرس الالهوتَ والدر ِ
اسات الكتاب َّي َة ب َه َد ِف الحصول عىل الدكتوراه يف إرفورت.
1.كان لوثر ُ
2.يف عام  ،1510أنشأَ فريدريك ،أم ُري ساكسونيا ،جامع ًة جديد ًة يف ويتنربج.
ٍ
يحاض يف الجامعة.
.أأرا َد فريدريك طاقَ َم
تدريس استثنا ٍّيئ وطَل ََب من لوث َر أ ْن ِ َ
سنتي و َر َج َع إىل إيرفورت.
حاض لوث َ ُر يف الجا ِم َع ِة مل َّدة ْ ِ
.ب َ َ
12

تلاو ُةَسْمَخا
 – 3اًجاجتْحا َنوعْسِ
ل
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.تعــا َد لوثــر إىل ويتنــرج ،وبــدأ سلســل َة محــارض ٍ
ات عــنِ املزامــر .ويف عــام  ،1515بدأَ سلســل َة
محــارض ٍ
ات عــن رســال ِة رومية.
ـر محارضاتِـ ِه عــن رســالة روميــة عندمــا قــرأَ أطرو َحـ ًة للق ِّديـ ِ
ـس أوغســطينوس
3.كان لوثـ ُر يحـ ِّ ُ
عــن ال َحـ ْر ِف والــروح.
ـس أوغســطينوس روميــة « :17 :1ألَ ْن ِفي ـ ِه ُم ْعلَ ـ ٌن ِب ـ ُّر الل ـ ِه ِب ِإ َميــانٍ ِ ،إل َميــانٍ  ،كَـ َـا ُه ـ َو
.أاقتبـ َ
ـوب« :أَ َّمــا الْ َبــا ُّر فَبِا ِإل َميــانِ يَ ْح َيــا»».
َم ْكتُـ ٌ
ـب أوغســطينوس أ َّن الـ َّر الــذي يشـ ُر إليــه الرسـ ُ
ـس هــو الـ ُّر الــذي يوفِّـ ُر ُہ اللـ ُه
ـول بولُـ ُ
.بكتـ َ
لغــر األبـرار.
الحتساب ِب ِّر املسيح هي لحظ ُة إميانه.
4.اعت َرب لوثر أ َّن إدراكَه
ِ
كل هــذه الســنوات مــن الذنــب والعــذاب ،اســتطاع لوث ـ ُر بســبب اإلميــان أن يَ ِقـ َـف
.أبعــد ِّ
ض ـ َّد العــداء الــذي القــاه مــن العالَـ ِـم أ ْج َمــع ،كــا بــدا لــه.
كل صفح ـ ٍة مــن صفحــات الكتــاب املق ـ َّد ِس كتأكيـ ٍـد ل َف ْه ِمــه
.ببــدأ لوثــر يــرى التربي ـ َر يف ِّ
الجديــد لروميــة .1
ثانيًــا .يف عــام  ،1517علَّـ َـق مارتــن لوثــر االحتجاجـ ِ
ـاب كنيسـ ِة ال َقلْ َعـ ِة
ـات الخمسـ َة والتســعني عــى بـ ِ
ـص ب َب ْيـعِ الصكــوك.
يف ويتنــرج فيــا يختـ ُّ
كل أنحاء أملانيا.
َ 1.ر ِغ َب ْت أرس ُة آل ُهو ِه ْن ُزولِ ْرن الحاكم ُة بسلط ٍة أ ْع َل وتأثريٍ أكرب يف ِّ
ـت ثــاثُ إيرباشـ َّي ٍ
ات شــاغر ًة (ما ْج ِدبُــو ْرج ،و َهل ِ ْْبشْ ـتَاتْ  ،و ِمي ْنــز) ،وأرا َد
.أيف عــام  ،1513أصب َحـ ْ
ـب الثالثـ َة كلَّهــا.
ألــرت ،وهــو أمـ ٌر مــن آ ِل ُهو ِه ْن ُزولِـ ْرن ،أن يشـغ ََل املناصـ َ
رئيس أساقفة ِمي ْنز يُ َع ُّد ِ
منصب سلط ٍة كنس َّي ٍة يف أملانيا ِب ُر َّم ِتها.
صاح َب أعىل
ِ
.بكان ُ
ِ
َ
آنــذاك فاســد ًة جــ ًّدا ،والطريقــ ُة الوحيــد ُة للحصــول عــى اإليرباشــ َّيات
كانــت البابويَّــ ُة
2.
ـن بَ ْيـ َع ِ
الثـ ِ
ـب الكنسـ َّية انتهـ َـك املحظــورات
املناصـ ِ
ـاث كلِّهــا كانـ ْ
ـت برشائِهــا مــن البابــا ،ولكـ َّ
الكتابيَّــة والكنس ـيَّة.
املناصــب الكنســ َّي ِة تُســ َّمى ِ
الســي ُمونِ َّي َة نســب ًة إىل حادثــ ِة ســيمون
كانــت
ِ
.أ ْ
مامرســ ُة بَ ْيــعِ
َ
َ
حــاول ِشا َء قــ َّو ِة الــروح القُــ ُدس (أعــال الرســل .)24-9 :8
الســاحر الــذي
.بال ِ
تول رئاسة أكرث من إيبارش َّية واحدة يف الوقت َع ْي ِنه.
ألي شَ ْخ ٍص ِّ
يح ُّق ِّ
.تكان ألــرت يبلـ ُغ الثالثـ َة والعرشيــن مــن عمــره فقــط  -أي أنَّــه كان صغـ ًرا جـ ًّدا عــى أن
يُ ْر َسـ َم أُ ْســقفًا.
ـب رئيــس
ـاوض ألــرت مــع البابــا وأعطــا ُه  10آالف دوكات َّيــة ذهب َّيــة مقابــل منصـ ِ
3.ومــع ذلــك ،تفـ َ
أســاقفة مينــز وحـ َد ُہ ،كــا أنَّــه ضَ ِمـ َن أيضً ــا باقــي اإليرباشـ َّيات.
فتوسطوا الصفق َة بني ِ
ألبت والبابا.
.أ ْ
كانت عائل ُة فوجرز صاحب َة أك ِرب بَ ْن ٍك يف أملانياَّ ،
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ون بِالِإ
يمان َو ْح َد ُه
ِ
ُم َت َ ِّ
ب ُر َ

4.ت َّم تقدي ُم برنامج صكوك غفران ل َج ْمعِ املال و َدفْعِ ثَ َنِ اإليرباش َّيات.
ر االعــر ِ
ــت ُصك ُ
ميكــن
اف ،وبأعــال االســتحقاقِ التــي
.أأصب َح ْ
ُ
ُــوك الغفــران مرتبطــ ًة بــ ِّ
للمــرء تأديتُهــا ل ـ َر ِّدہ إىل اإلميــانِ امل ُ َخلِّــص ،وقــد ُم ـدَّتْ أعـ ُ
ـمل
ـال االســتحقاق هــذه لتشـ َ
العطايــا املال َّيــة.
ُ
صكــوك ال ُغفْــ َرانِ مــن كَ ْونهــا قــادر ًة عــى تقليــل الوقــت الــذي يقضيــه املــر ُء يف
َــت
.بنَ ْ
املطهــر ،إىل تحريــر املــرء مــن املَطْ َهــ ِر كلِّ ًّيــا.
حس َب كعملِ استحقاقٍ .
.تكان عىل العطايا أن تُق َّد َم بص ْدقٍ من ال َقل ِْب لتُ َ
وس ِ
برنامــج صكــوك الغفــران لتُ َمكِّــ َن البابــا ليــو العــارش مــن َج ْمــعِ املــال
ــعت الكنيســ ُة
َّ 5.
َ
واســتكام ِل بنــاء كنيســة الق ِّديــس بطــرس ،وقــد أُ ِم ـ َر يُوهــا ْن تِيتْـزِل بإحضــار برنامــج صكــوك
الغفــران الجديــد إىل أملانيــا.
.أكا َن تيتــزل بائ ًعــا ماه ـ ًرا يســتخد ُم البهــاء والعظمــة يف اإلعــان عــن بَيْــع صكــوك الغف ـران
قبــل أســابيع مــن وصولــه باملرســوم البابــوي إىل ال ُق ـ َرى األملان َّيــة.
ـوي إىل البلــدة عــى
.باســتعا َن تيتــزل مبوكـ ٍ
ـب مقـ َّد ٍس ضخـ ٍـم ،فقــد كان يُ ْد ِخـ ُـل املرســو َم البابـ َّ
ـب أو وســاد ٍة مخمل َّيــة.
وســاد ٍة مطـ َّرز ٍة بالذهـ ِ
.تكان تيتزل ُ
ْس من املطهر».
يقول« :مع َرن ِني ك ُِّل ُع ْملَ ٍة َ
داخل الصندوق ،ت َ ْخ ُر ُج نَف ٌ
6.كان يُوهــا ْن تِيتْـزِل يبيـ ُع صكـ َ
ـوك الغفـران عــى مقربـ ٍة جـ ًّدا مــن دائــرة ساكســونيا االنتخاب َّيــة،
ِ
صكــوك
حيــث كانــت تَقَــ ُع ويتنــرج ،وأعضــاء كثــرون مــن كنيســة لوثــر اشــركوا يف رشا ِء
الغف ـران مــن تيتــزل.
الرعوي ،شَ ع َر بالغضب الشديد من بَيْعِ ُص ِ
كوك الغُفران.
.ألوثر ،يدف ُعه قلقُه
ُّ
َش لوثر الخمسة والتسعني احتجا ًجا ليد ُعــ َو أعضــا َء هيئــة التدريــس يف جامعــة ويتنــرج
7.ن َ َ
إىل مناقشــة موضــوع صكــوك الغف ـران.
ـر لوثــر هــذه االحتجاجـ ِ
ـب نــدو ًة
ـات بالالتين َّيــة ،وهــي عالمـ ٌة أكيــد ٌة عــى أنَّــه كان يطلـ ُ
.أنَـ َ َ
ِعلْ ِميَّـ ًة ومل يَ ُكـ ْن يقـ ُ
ـول إعالنًــا عا ًّمــا.
.ب ُذ ِهـ َـل الطل َبـ ُة يف الجامعــة باالحتجاجـ ِ
ـات الخمســة وال ِتسـ ِعني جـ ًّدا حتَّــى إنَّهــم ترجموهــا
لألملان َّيــة.
كل أملانيا مبساعد ِة مط َب َع ِة جوتنربج.
رشتْ االحتجاجاتُ الخمسة والتسعون عرب ِّ
.تانت َ
.ثمل يَ ُك ْن لوثر يتوقَّع ما سيحدثُ بَ ْع َد ذلك.
حض لوث َ ُر يف النهاية إىل امل َ ْج َمعِ اإلمرباطوري يف فورمز عام .1521
8.أُ ِ َ
.أ َرف ََض لوث َر الرتا ُجع.

تلاو ُةَسْمَخا
 – 3اًجاجتْحا َنوعْسِ
ل
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أسئلة للدراسة:
ٌ

1.تصا َر َع لوث َر مع فكرة ______________________ الله.
غضب
.أ ِ
.بعد ِل
.تب ِّر
كل ما سبق
.ث ِّ
ض املحارضات عن املزامري.
2.بداي ُة فَ ْه ِم لوثر للتربير باإلميان نَ َْت فيام كان يُ َح ِّ ُ
.أصح
.بخطأ
الواضح لـ « ِب ِّر الله».
منح مارتن لوثر الفه َم
ْ 3.
َ
كانت بصري ُة ___________ هي ما َ
.أأثناسيوس
.باإلكويني
.تأوغسطينوس
.ثأنسامل
حساب ِب ِّر املسيح للمؤ ِمن يُس َّمى ___________.
4.
ُ
.أتربي ًرا
.باسرتضا ًء
.تكفَّار ًة
.ثاحتسابًا
5.كانـ ِ
ـت االحتجاجــاتُ الخمســة والتســعون بيــا َن لوثــر الرســمي عــى عقيــدة التربيــر باإلميــان
وحــده.
.أصح
.بخطأ

ون بِالِإ
يمان َو ْح َد ُه
ِ
ُم َت َ ِّ
ب ُر َ
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رص َح ببيعِ صكوك الغفران.
َّ ___________________6.
.أيوليوس الثاين
.بيوهان تيتزل
.تألربت
.ثليو العارش
أسئلة للمناقشة:
ٌ

1.ملاذا َح ِن َق لوثر لدى بَيْعِ صكوك الغفران؟
املناصب الكنسيَّة بالسيمونيَّة؟
ِ
2.ملاذا ُس ِّميَ ْت مامرس ُة بَيْعِ
3.مــا الدليـ ُـل الــذي منل ُكــه بــأ َّن لوثــر مل يكــن يتوقَّـ ُع أ ْن يبــز َغ فَ ْجـ ُر اإلصــاح بنــره لالحتجاجــات
الخمســة والتسعني؟
4.كيف استطا َع لوثر أن يوا ِج َه نَ ْق َد الجامعة ،والكنيسة ،والعالَم فعليًّا؟

4
ه ُة النظر ِ الكاثولِي ِك َّي ُة
ُو ْج َ

دمة:
المق ِّ

إ َّن أفضـ َـل طريقـ ٍة لِ َف ْهـ ِـم ُوجهــة النظــر امل ُصلَ َحــة للتربيــر هــي مبقارنتــه بوجهـ ِة نَظَـ ِر كنيســة
رومــا الكاثوليكيَّــة لــه .يف هــذه املحــارضة ،يراجــ ُع د .ســرول وجهــ َة نظــر كنيســة رومــا
الكاثوليك َّيــة للتربيــر كــا ع َّرفَهــا مجم ـ ُع ترينــت.
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

أ ْن تق ِّد َم ُوجهة النظر الكاثوليك َّية للتربير باملقارنة مع عقيدة التربير باإلميان وحده امل ُصلَ َحة
الكتابية:
القراءة
ُ
َّ

الَّـ ِذي أَنْ َق َذنَــا ِمـ ْن ُسـ ْل َطانِ الظُّلْ َمـ ِةَ ،ونَ َقلَ َنــا إِ َل َملَكُـ ِ
ـن َم َح َّب ِتـ ِه ،الَّـ ِذي لَ َنــا ِفيـ ِه الْ ِفــدَ ا ُء،
ـوت ابْـ ِ
بِدَ ِمـ ِه ُغ ْفـ َرانُ الْ َخطَا َيــا.
كولويس 14-13 :1العريضة للمحاضرة:
الخطوط
ُ
ُ

ـاص باإلصــاح هــي مبقارنتــه بخلف َّيــة وجهــة نظ ـ ِر
أ َّوالً .إ َّن أفضــل طريقــة ل َف ْهـ ِـم مفهـ ِ
ـوم التربيــر الخـ ِّ
كنيس ـ ِة رومــا الكاثوليك َّيــة للتربيــر.
ـام العقيــد ِة املرت ِبــط
ـب مارتــن لوثــر الخمســة والتســعني احتجا ًجــا للتشــكيك بص َّحــة نظـ ِ
1.كتـ َ
بصكــوك الغف ـران.
17
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ون بِالِإ
يمان َو ْح َد ُه
ِ
ُم َت َ ِّ
ب ُر َ

.أفالخمســة والتســعون احتجا ًجــا مل تتنــاول التربيــر يف األســاس ،ولكـ َّن لوثــر أثــا َر أســئل ًة تربـ ُط
فَ ْهـ َم رومــا لصكــوك الغفـران بوجهــة نظرهــا عــن التربيــر.
2.تط َّورتْ عقيدة تربير كنيسة روما الكاثوليكيَّة عىل مدار قرون.
.أيُشا ُر إىل نظام الخالص يف روما باسم «ال َوساطَة الكهنوت َّية».
ـي
.ب«الوســاط ُة الكهنوت َّي ـ ُة» هــي الطريق ـ ُة التــي يتح ِّقـ ُـق بهــا الخـ ُ
ـاص مــن خــال خدمتَـ ْ
الكنيســة والكهنــوت.
الخاصــة برومــا بشــكلٍ كامــلٍ خــال اإلصــا ِح املضــا ِّد ذي الثالثــة
3.تـ َّم تعريــف عقيــدة التربيــر
َّ
اتِّجاهــات الــذي جــرى كــر ِّد فعــلٍ ضـ َّد الربوتســتنت َّية.
ِ
للبحث عن الربوتستنت وتعذيبِهم.
.أ َس َع ْت محاك ُم التفتيش اإلسبان َّية
ليخاطب القضايا الفكريَّة الراهنة.
.ب َّأسس إغناطيوس لويوال نظا َم الرهبنة اليسوع َّية
َ
.ت ُع ِق َد مجم ٌع مسكو ٌّين دو ٌّيل ،أي مجم ُع ترينت.

ثان ًيا .الدور ُة السادس ُة ملجمع ترينت تعا َملت مع منظور كنيسة روما الكاثولييك للتربير.
بعض النقاط امله َّمة التي يجب مالحظتُها قَ ْبل مناقش ِة وجهة نظر روما للتربير.
ُ 1.
.أاإلشارة إىل قرارات ترينت تُس َّمى أحيانًا «تْ َرايْ ِدنْ ِتي ِني».
.بما ز ِ
الت البابويَّة تؤكِّ ُد بدون لَ ْب ٍس عىل مراسيم مجمع ترينت وقوانينه.
الخاصــة باآلخــر
وعــرض عقيــدة التربيــر
متثيــل
َ
.تيــي ُء الربوتســتنت والكاثوليــك
َ
َّ
(فالربوتســتنت يؤمنــون أنَّــه ال دور لإلميــان يف نظــام التربيــر الكاثوليــي).
رس املعموديَّة.
2.تعلِّم روما أ َّن الخطوة األوىل يف التربير هي ُّ
.أاملعموديَّة هي «العلَّة الوسيل َّية للتربير».
•يف مناقشــة التربيــر ،يشــي ُع اســتخدام متييــز أرســطو للعلــل واألســباب (العلَّــة املا ِّديَّــة،
والرســم َّية ،والف َّعالــة ،والنهائ َّيــة).
•املعموديَّة هي الوسيلة التي يت َّرب ُر بها املر ُء أ َّو ًل.
.بيُغ َر ُس يف الشخص ب ُّر املسيح خالل املعموديَّة.
•يُس َّمى هذا «النعم ُة امل َ ُِّب َرة».
تنسكب عىل النفس ث َّم تسك ُنها.
•تستخد ُم روما لغة الجوهر (النعمة) التي
ُ
إلهي.
•ال يفكِّر الربوتستنت يف النعمة بلغة الجوهر بل كعملٍ ٍّ
•تُ َؤث ِّـ ُر املعموديَّـ ُة فيــا تَ ْنـوِي التأثـ َر بــه  :ex opere operatoإنِ اعتمـدْتَ  ،تنـ ُ
ـكيب
ـال سـ َ
ـت يف حالــة تربيـرٍ.
النعمــة وأنـ َ
ـت ،لــي يبقــى يف حالــة
انغرسـ ْ
ـب عــى املــرء بعــد ذلــك أن يتعــاون مــع النعم ـ ِة التــي َ
3.يجـ ُ
التربيــر.
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.أإ ْن تعاو َن املر ُء مع النعم ِة املغروس ِة ،فهو با ٌّر يف نَظَ ِر الله ،ألنَّه با ٌّر بشكلٍ أصيلٍ .
يرتكب خط َّي ًة مميت ًة.
.بيبقى املر ُء يف حال ِة تربي ٍر حتَّى
َ
 4.تف ِّر ُق روما ما بني الخطيَّة العرضيَّة ،والخطيَّة امل ُ ِميتة.
ـب االعـر ُاف بهــا ونـ ُ
الص ْفــح عنهــا ولك َّنهــا ال
ـوال َ
.أالخط َّيــة العرض َّيــة هــي خط َّيـ ٌة حقيق َّيـ ٌة يجـ ُ
تد ِّمـ ُر النعمـ َة امل ُخل َِّصــة.
متيت نعمة التربير املغروسة يف النفس.
.بالخط َّية امل ُميتَة ُ
ـص ومــع ذلــك يقـ ُ
ـرف خطيَّـ ًة ُمميتَـ ًة ،ولكــن إنِ
.تميكـ ُن لإلنســان أن يكــون لــه إميــا ٌن مخلِّـ ٌ
اقـ َ
ـيذهب إىل الجحيــم.
ـرف خط َّيـ ًة مميتـ ًة ومــاتَ فيهــا ،سـ
ُ
رضوري للتربير ولك َّنه ليس رشطًا كاف ًيا.
5.ترى روما أ َّن اإلميا َن رش ٌط
ٌّ
حقيقي ولك َّنه غري م ِّربر.
.أيؤم ُن الكاثوليك أنَّه ميكن أن يكون للمرء إميا ٌن
ٌّ
حقيقي فإميانه ي ِّرب ُرہ.
.بيؤم ُن الربوتستنت أ َّن َم ْن له إميان
ٌّ
6.تعلِّ ُم روما أ َّن لإلميان وظيف ًة ثالث َّي ًة من حيث عالقته بالتربير.
.أاإلميا ُن هو بدا َء ُة التربير ،أي الخطو ُة األوىل.
األساس الذي يُ ْبنى عليه التربير.
.باإلميا ُن هو
ُ
وأصل التربير.
.تاإلميا ُن هو جِذ ُرُ ،
لب الجدال ومرك َزہ يف القرن السادس عرش.
رس التوبة واالعرتاف َّ
ثالثًا .كان ُّ
يجيــب عــن ســؤال« :كيــف يســرج ُع املــرء تربيــ َرہ بعــد ارتــكاب
رس التوبــة واالعــراف
ُ
ُّ 1.
الخطيَّــة امل ُميتــة؟»
.أال ميك ُن أن تُعا َد معموديَّ ُة املرء ألنَّها عالم ٌة ال تُ حى وال ميكن أن تُفقَد أب ًدا.
يحتاج «خشب َة التربي ِر الثانية» ليسرت َّد حالة التربير.
.بأعل َن ْت روما يف ترينت أ َّن املرء
ُ
رس االعرتاف والتوبة.
2.االعرت ُاف هو الجز ُء األ َّول من ِّ
.أيجب أن َ
يعرتف املر ُء بخطيَّته لكاهنٍ .
.بيجب أن يكو َن االعرت ُاف صادقًا.
ُ
الخوف هي التوب ُة النابع ُة من الخوف من العقاب.
•توبة
ُنكس وامل ِ
الحقيقي هو التوبة التي تنب ُع من القلب امل ِ
ُنسحق (مزمور .)51
•الند ُم
ُّ
ِ 3.
رس التوبة واالعرتاف.
الح ُّل الكهنويتُّ هو الجزء الثاين من ِّ
ـاب املق ـ َّدس أنَّــه علينــا أن نعـ َ
ـرف بخطايانــا بعضنــا لبعــض وأ َّن اللــه أم ـ ٌن أن
.أيعلِّ ُمنــا الكتـ ُ
يغفــر ،إذًا ال رضر يف االع ـراف وتأكيــد الغف ـران (يعقــوب 16 :5؛  1يوحنــا .)9 :1
ـارس الكاه ـ ُن ســلط ًة داخل َّي ـ ًة مــا لغف ـران الخطايــا .بــل كونــه كاه ًنــا مك َّر ًســا ،فهــذا
.بال ميـ ُ
يعطيــه الســلط َة إلعــانِ مغفــر ِة اللــه للتائــب.

ون بِالِإ
يمان َو ْح َد ُه
ِ
ُم َت َ ِّ
ب ُر َ
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ُ 4.
س التوبة واالعرتاف.
أعامل االستحقاق هي الجزء الثالث من ِ ِّ
.أأعـ ُ
الخاصــة بكنيســة رومــا
ـال االســتحقاق هــي حــن تدخـ ُـل األعــال يف معادلــة التربيــر
َّ
الكاثوليكيَّــة.
ِ
الص َدقــات
.بتــاو ُة تســبحة «الســا ُم
عليــك يــا مريــم» وصــاة «أبانــا الــذي» ،وتقديــ ُم َ
والت ُّربعــات ،والقيــام باألعــال الصالحــة األخــرى كلِّهــا هــي جــز ٌء مــن أعــال االســتحقاق
ـاب التربيــر.
الكتسـ ِ
.ت ُ
الشخص ْاس ِت ْحقَاقًا ُم َعا ِد ًل.
أعامل االستحقاق تعطي
َ
ُ
السخي هو لألعامل التي تتطلَّب برك َة الله أو مكافأتَه.
االستحقاق
•
ُّ
•االسـ ُ
ـتحقاق امل ُعــا ِد ُل هــو لألعــال التــي ِمــن امل ُ َن ِاســب أَ ْن يُكَا ِفئَهــا اللـ ُه بإعــادة الشــخص
إىل حالــة التربيــر.
5.ميكــن أن يبقــى املــر ُء يف حالــة تربيـ ٍر فقــط إ ْن مل يرتكــب خطيَّـ ًة ُمميتـ ًة ولك َّنــه قــد يرجـ ُع دامئًــا
ر التوبــة واالعـراف املـ َّرة تِلــو األخرى.
إىل اللــه بـ ِّ
يذهب إىل الجحيم.
شخص ما وهو يف الخط َّية امل ُميتة،
.أإ ْن مات ٌ
ُ
يذهب إىل املَطْ َهر.
إثم
أي ٍ
.بإ ْن مات ٌ
شخص ما وفيه ُّ
ُ
الشخص من آثامه.
•املَطْ َهر هو املكان الذي يط ِّه ُر
َ
يدخل املر ُء إىل السامء َّإل إذا كان با ًّرا بالطبيعة.
6.يف النهاية ،لن َ
.أهذه هي نسخ ُة روما لإلنجيل.
.بإنَّــه يف تناقـ ٍ
ْري مــع وجهــة نظــر اإلصــاح للتربيــر ،حيــث إ َّن الســاء مــن نصيــب
ـض َجـذ ٍّ
َمـ ْن لــه إميــانٌ.
أسئلة للدراسة:
ٌ

رضوري ٍ
وكاف للخالص.
1.وجهة نَظَ ِر كنيسة روما الكاثوليكيَّة لإلميان هي أنَّه
ٌّ
.أصح
.بخطأ
2.مل يت َّم التعريف رسم ًّيا بعقيد ِة للتربير يف كنيسة روما الكاثوليك َّية حتَّى ______________.
.أالتريان األول
.بترينت
.تفاتيكان األ َّول
.ثفاتيكان الثاين
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َّ 3.أسس إغناطيوس لويوال ______________________ كجز ٍء من اإلصالح املضا ِّد.
.أاملحاك َم التفتيش َّي َة اإلسبان َّي َة
.بمجم َع ترينت
.تنظا َم الرهبنة اليسوع َّية
كل ما َس َب َق
.ث َّ
رس _______________.
4.مرك ُز الجدال يف القرن السادس عرش كان َّ
.أاملعموديَّة
.بالتثبيت
.تاإلفخارستيَّة
.ثالتوبة واالعرتاف
5.املعموديَّــ ُة هــي العلَّــ ُة ________________ للتربيــر يف نظــام الخــاص يف كنيســة رومــا
الكاثوليك َّيــة.
.أالوسيل َّية
.باملا ِّديَّة
.تالرسميَّة
.ثالنهائ َّية
تعاليم كنيس ِة روما الكاثوليكيَّة.
6.التربي ُر هو باالستحقاق فقط بحسب
ِ
.أصح
.بخطأ
أسئلة للمناقشة:
ٌ

1.ما أه ِّميَّة إعادة التأكيد عىل مجمع ترينت يف تعاليم الكنيسة الكاثوليكيَّة يف عام 1992؟
متثيل وجهة نظر كنيسة روما الكاثوليكيَّة للتربير؟
2.كيف ييس ُء الربوتستنت َ
يختص ِ
بالح ِّل الكهنويت؟
3.ما الذي ييس ُء الربوتستنت فه َمه بشكلٍ شائعٍ فيام ُّ
4.كيف تَ ِق ُف نسخة روما لإلنجيل يف ٍ
جذري مع نسخة اإلصالح؟
تناقض
ٍّ

5
تعريف ُم ْص َط َلحاتِنا
ُ

دمة:
المق ِّ

إ َّن تعريــف املصطلحــات هــو أمـ ٌر ِ
حاسـ ٌم ل َف ْهـ ِـم وتوصيــلِ املوقــف الربوتســتانتي بشــأن التربير.
يف هــذه املحــارضة ،يختتـ ُم د .ســرول دراسـتَنا لوجهــة نظــر كنيســة رومــا الكاثوليكيَّــة ويبــدأ
يف تعريــف املصطلحــات يف تعبــر التربيـ ُر باإلميــانِ وحــدَ ہ.
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

1.أ ْن تخت َم النظر َة العا َّمة األساس َّية ل َف ْه ِم كنيسة روما الكاثوليك َّية للتربير
2.أ ْن تع ِّر َف مصطلحات «التربير» و«بـ» يف تعبري «التربير باإلميان وحده»
تقابل بني وجهة نظر كنيسة روما الكاثوليك َّية ووجهة النظر الربوتستنت َّية عن التربير
3.أن َ
الكتابية:
القراءة
ُ
َّ

السـ َـا َو ِ
 ...لِ ِمـ َر ٍ
ـس َوالَ َيضْ َم ِحـ ُّـلَ ،م ْح ُفـ ٌ
ـم الَّ ِذيـ َن
ـم ،أَنْ ُتـ ُ
ات ألَ ْجلِكُـ ْ
اث الَ َي ْف َنــى َوالَ َيتَدَ نَّـ ُ
ـوظ ِف َّ
وســونَ ِ ،بإِميَــانٍ ...
ِب ُقـ َّو ِة اللـ ِه َم ْح ُر ُ
 1بطرس 5-4 :1العريضة للمحاضرة:
الخطوط
ُ
ُ

ـب أن ننظــر إىل موضــوع َز َوائِــد الْفَضَ ائِــل لنخ ِتـ َم النظــر َة العا َّمـ َة لنظــام التربيــر بكنيســة رومــا
أ َّو ًل .يجـ ُ
الكاثوليك َّية.
ِ
صكوك الغفران بر َّمته.
ملفهوم
1.زوائ ُد الفضائل جوهريَّ ٌة
ِ
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.أعندمــا طَــ َر َح لوثــر احتجاجاتِــ ِه الخمســ َة والتســعني كان ال يــز ُال مؤ ِم ًنــا بنظــام كنيســة
ـكل إخــاص ،ولكـ َّن زوائــد الفضائــل كانــت أحــد املجــاالت التــي جعلَـ ِ
ـت الشـ َ
ـكوك
رومــا وبـ ِّ
تســاو ُر ُہ بج ِّديَّــة.
2.لقد تط َّور مفهوم صكوك الغفران بالتدريج عرب تاريخ الكنيسة الكاثوليك َّية بروما.
ـيح لبطــرس يف إعطائــه مفاتيــح امللكــوت
.أكان يســتن ُد ً
أساســا إىل الســلطة التــي أعطاهــا املسـ ُ
(متَّــى .)19 :16
.ب َما ترتَّب عليه سلطة توزيع صكوك الغفران.
3.زوائــد الفضائــل موجــود ٌة لتوفــر االســتحقاقات مل َـ ْن ليــس لديــه مــا يكفــي مــن االســتحقاقات
الشــخص َّية.
.أاملســيح هــو امل ُــو ِدع الرئيــي لزوائــد الفضائــل ،ولكــ َّن مفهــوم زوائــد الفضائــل مــا زال
موجــو ًدا يف رشكــة الكنيســة برومــا.
.باستحقاق مريم واستحقاقات الق ِّديسني تُضاف إىل زوائد الفضائل.
4.زوائ ُد الفضائل موجود ٌة حتى متكِّن الناس من الدخول إىل السامء.
ــل هــم الذيــن ميوتــون ويذهبــون
.أبحســب وجهــة نظــر كنيســة رومــا الكاثوليك َّيــة ،قالئِ ُ
مبــارشة إىل الســاء.
.بمعظم الذين ميوتون يذهبون إىل املطهر ليت َّم تطهريهم من إمثهم.
•املطهر ليس هو الجحيم .وليس هو مكان العقاب.
كاف ِ
استحقاق ٍ
ٌ
ليصلَهم إىل السامء مبارشةً.
•ليس مل َ ْن هم يف املطهر
.تإ َّن لألقلِّيَّــة الذيــن يذهبــون إىل الســاء مبــارش ًة مــا يكفــي مــن االســتحقاق ،باإلضافــة إىل
االســتحقاق الفائــق.
تنتج استحقاقًا فائقًا.
•األعامل التي تتجاو ُز تلبية الواجب ُ
ُ
يســمح
مــا
•
االســتحقاق الفائِ ُ
مــا هــو مطلــوب للدخــول إىل الســاءَّ ،
ــق هــو أكــر َّ
ُ
بإيــداع الفائِــض يف خزانــة االســتحقاق.
حب من خزانة االستحقاق لهؤالء الذين يف املطهر.
.ثعند رشاء صكوك الغفران ،يت ُّم َ
الس ُ
5.تبــدو وجهــة نظــر الكنيســة الكاثوليك َّيــة برومــا بشــأن التربيــر يف تناقـ ٍ
رش مــع التربيــر
ـض مبــا ٍ
باإلميــان وحــده.
ثان ًيــا .نبــدأُ يف تقديــم وجهــة النظــر الربوتســتنت َّية بشــأن التربيــر عــن طريــق تعريــف املصطلحــات يف
جملــة «التربيــر باإلميــان وحــده».
1.كلمــة «التربيــر» باإلنجليزيَّــة مشــتقَّة مــن الكلمــة الالتين َّيــة  ،iustificareوالتــي تعنــي حرف ًّيــا
«يجعــل صال ًحــا» أو «يجعــل بــا ًرا».
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2.ط َّور اآلبا ُء الالتين ُّيون عقيد َة التربير من دراستهم للفولجاتا الالتين َّية.
.أالكلمة الالتين َّية  iustificareمستم َّدة من الصيغة القانون َّية لنظام القانون الروماين.
.ب«يجعل با ًّرا» يعني أ َّن الشخص غري البا ِّر يُج َع ُل با ًّرا يف ح ِّد ذاته ومن ذاته.
•من املنظور امل ُصلَح ،عمل َّي ُة أن نُج َع َل أبرا ًرا حقًا تُس َّمى التقديس.
•نحن نؤم ُن أ َّن التربير يتب ُع ُه التقديس.
ـخصا مــا بــا ًّرا إ ْن
ـس يسـ ُ
ـبق التربيــر أل َّن اللــه لــن يعلـ َن شـ ً
.تيف منظــور كنيســة رومــا ،التقديـ ُ
مل يكــن قــد أصبــح بــا ًّرا بالفعــل.
3.الكلمة اليونان َّية «ديكايو» ( )Dikaioōتعني ِ
«احتساب» ٍ
شخص ما با ًّرا.
«ح ْسبانَ» أو
َ
.أ«ديكايــو» ( )Dikaioōتــؤ ِّدي إىل املنظــور امل ُصلَــح أنَّــه فيــا ال نـز ُال غـ َر أبـرارٍ ،أعلـ َن اللــه
أنَّنــا أبـرا ٌر عــن طريــق تطبيــق بـ ِّر املســيح علينــا مــن خــال احتســابه لنــا.
4.شــعا ُر لوثــر ِ
وســتُوس إِتْ بِيكَاتُــور» ( )simul justus et peccatorيُعــ ِّرف الحالــ َة
«ســي ُمول يُ ْ
التــي يحتس ـ ُبنا الل ـ ُه بهــا أب ـرا ًرا بالرغــم مــن أنَّنــا لســنا أب ـرا ًرا يف ذواتنــا ومــن ذواتنــا.
ِ
وس ـتُوس إِتْ بِيكَاتُــور» (ُ « )simul justus et peccatorخطَــا ٌة َوأَبْ ـ َرا ٌر ِف آنٍ
.أ
تعني»ســي ُمول يُ ْ
َو ِ
احـ ٍـد».
.بهــذا ال ينتهـ ُـك قانــو َن عــدم التعــا ُرض ،والــذي يقــول إنَّــه ال ميكــن للــيء أن يكــون «أ»
وض ـ َّد «أ» يف آنٍ واحـ ٍـد ويف العالقــة ع ْينهــا.
نظل من ذواتنا ويف ذواتنا خطاةً ،ولك َّننا أبرا ٌر بفضل ب ِّر املسيح.
.ت ُّ
لحل الرصاع الالهو ِّيت لإلصالح.
5.دامئًا ما كان ال َغ ْر ُس املتس ِّب ُب يف فشل الكثري من املحاوالت ِّ
.ألطاملا رفضَ ْت كنيس ُة روما فكر َة أنَّنا نت َّربر عىل أساس ب ٍّر ُمحتَ َس ٍب.
ــب بتعبــر «آليينــوم يوســتيتيام» ( ،)alienum iustitiamأي
.بأشــا َر لوثــر إىل الــ ِّر
املحتس ِ
َ
«بِــ ًّرا َخا ِر ِج ًّيــا» ،بِــ َّر إكســرا نــوس ( ،)extra nosأي «خار َجنــا».
ـاج إىل تعريفهــا هــي حــرف
ثالثًــا .الكلمــة الثانيــة يف جملــة «التربيــر باإلميــان وحــده» والتــي نحتـ ُ
الجر«بـ».
1.حرف الجر«بـ» هو ٌ
يعب عن الوسيلة التي يحدثُ من خاللها يش ٌء.
حرف بسي ٌط ِّ ُ
.أتذكَّر أ َّن العلَّة الوسيل َّية للتربير هي املعموديَّة يف منظور كنيسة روما الكاثوليك َّية.
.بمــن املهــ ِّم أن ننظــ َر إىل اللغــة الفلســفيَّة امل ُســتخد َمة لوصــف الحركــة والتغيــر لفهــم
جملــة مثــل العلَّــة الوســيل َّية.
لوصـ ِ
2.ط ـ َّور أرســطو نظــا َم تصنيـ ٍ
ـر بهــا األشــيا ُء باســتخدام املِثــال
ـف ْ
ـف الطريقــة التــي تتغـ َّ ُ
التوضيحــي لتمثــا ٍل.
ِّ
الجوهري للت ْغيِري وهي ال َن َّحات.
السبب
.أالعلَّة الفاعلة ،هي
ُّ
ُ

حَلَ طْصُم ُفيرعت
 – 5انِتا
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يتغي منها يش ٌء ،وهي ِقطْ َع ُة ال ُر َخام.
.بالعلَّ ُة املا ِّديَّ ُة التي هي املا َّدة التي َّ
• ِ
كل مــن العلَّــة الفاعلــة والعلَّــة
الحــظ أنَّــه ال توجــد علَّ ـ ٌة ما ِّديَّـ ٌة للخليقــة ،فاللــه هــو ٌّ
ـدم» (.)ex nihilo
الكافيــة ألنَّــه َخلَـ َـق العالَــم «مــن العـ ِ
.تالعلَّـ ُة الصوريَّــة ،هــي الصــورة التــي يتغـ َّـر إليهــا الــيء ،وهــي الفكــرة أو املخطَّــط الــذي
لص ْنــع التمثــال.
يف ِذهــن الن َّحــات ُ
تغي يش ٍء ،وهي القصد من التمثال.
.ثالعلَّة الغائ َّية هي الغرض من ُّ
.جالعلَّة الوسيليَّة هي األدوات امل ُستخ َد َمة إلحداث التغيري ،وهي املطرقة واإلزميل.
ـرس النعمــة يف
•تؤمـ ُن كنيسـ ُة رومــا أ َّن املعموديَّــة هــي العلَّــة الوســيل َّية التــي بهــا تنغـ ُ
الشــخص ويتـ َّرر.
•يؤم ُن الربوتستنت أ َّن اإلميان هو العلَّة الوسيل َّية للتربير.
وســعوا فئــات متييــز أرســطو بإضاف ـ ِة علَّ ـ ٍة دقيق ـ ٍة أخــرى
ٌّ 3.
كل مــن الكاثوليــك والربوتســتنت َّ
تُس ـ َّمى «علَّــة االســتحقاق».
ـخصا مــا
.أبالنســبة إىل وجهــة نظــر كنيســة رومــا ،فــإ َّن علَّــة االســتحقاق لــي يعلـ َن اللــه أ َّن شـ ً
هــو بــا ٌّر هــي أل َّن هــذا الشــخص بــا ٌّر.
ـخصا مــا
.ببالنســبة إىل وجهــة النظــر امل ُصل َحــة ،فــإ َّن علَّــة االســتحقاق لــي يعلـ َن اللــه أ َّن شـ ً
هــو بــا ٌّر هــي بســبب بـ ِّر املســيح.
4.إ َّن عبارة التربير باإلميان وحده هي ببساط ٍة تلخيص لعبارة التربير باملسيح وحدَ ہ.
.أالتربير هو بالنعمة وحدها ،باإلميان وحده ،ويف املسيح وحده.
أسئلة للدراسة:
ٌ

1.املَطْ َه ُر هو مكا ٌن للعقاب.
.أصح
.بخطأ
2.األشخاص الذين يذهبون لل َمطْ َهر ال ميلكون االستحقاق __________ ل َي ِصلوا إىل السامء.
.أالرضوري
.بالكايف
السخي
.ت َ
.ثاملسيح
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3.االستحقاق ___________ يت ُّم إيداعه يف خزانة االستحقاق.
.أالسخي
.بامل ُعا ِدل
.تالفائِق
كل ما سبق
.ث ُّ
4.أعظم إيدا ٍع لخزينة االستحقاق هو مجموع كل استحقاق الق ِّديسني.
.أصح
.بخطأ
5.ديكايو ( )Dikaioōتعني «_________ الرب».
.أ ُص ْن َع
.بإعال َن
.تأن يصبح
مم سبق
.ثال يشء َّ
6.حرف الجر «بـ» يف عبارة التربير باإلميان وحده ترتب ُط بشكلٍ وثيقٍ بالعلَّة ____________.
.أالغائ َّية
الص َو ِريَّة
.ب ُ
.تاملاديَّة
.ثالوسيل َّية
أسئلة للمناقشة:
ٌ

1.مــا تَبِعــاتُ خزينـ ِة االســتحقاق التــي ال تحتــوي عــى اســتحقاقِ املســيح فقــط بــل اســتحقاقِ
العــذراء مريــم والق ِّديســن أيضً ــا؟
2.كيــف يتشــاب ُه منظــو ُر كنيســة رومــا للتربيــر مــع املنظــور الربوتســتنتي للتقديــس؟ وكيــف
يختلـ ُـف عنــه؟
الالتيني للتربير عن املصطلح اليوناين للتربير؟
املصطلح
يختلف
3.كيف
ُ
ُ
ُّ
4.كيــف ميكــن لشــعار لوثــر ِ
وس ـتُوس إِتْ بِيكَاتُــور» (َّ )simul justus et peccatorأل
«ســي ُمول يُ ْ
ينتهـ َـك قانــو َن عــدم التناقــض؟

6
وحدہ
باإليمان
ِ
َ

دمة:
المق ِّ

رص األساسـ َّية لإلميــان املخلِّــص؟ ومــا هــو موض ُعهــا؟ يف هــذه املحــارضة ،يواصـ ُـل
مــا هــي العنــا ُ
د .ســرول تعريـ َـف املصطلحــات يف عبــارة التربيــر باإلميــانِ وحــدَ ہ عــن طريــق النظــر عــن
كثــب إىل اإلميــان املخلِّــص الــذي يف املســيح وحــده.
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

مصطلحي «اإلميان» و «وحدَ ہ» يف عبارة «التربير باإلميان وحده»
1.أن تع ِّر َف
ْ
تبي الفروقات داخل اإلميان املخلِّص
2.أن ِّ َ
3.أن تش ِّد َد عىل أه ِّم َّية االحتساب
الكتابية:
القراءة
ُ
َّ

ألَنَّك ُْم بِال ِّن ْع َم ِة ُم َخل َُّصونَ  ،بِا ِإلميَانِ َ ،وذ ِلكَ لَ ْي َس ِم ْنك ُْمُ .ه َو َع ِط َّي ُة الل ِه.

-أفسس 8 :2

العريضة للمحاضرة:
الخطوط
ُ
ُ

أ َّولً  .ما معنى كلمة «اإلميان» يف صيغة «التربير باإلميان وحده»؟
1.اعتق ـ َد ِت الكنيس ـ ُة الكاثوليكيَّ ـ ُة برومــا أ َّن لوثــر يعلِّــم نَ ْو ًعــا مــن التح ـ ُّر ِر ِ
الفاسـ ِـد أَ ْو يُنــادي
ب ِإلغــا ِء النامــوس.
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.أمل يكــ ْن لوثــر يُعلِّــ ُم بأنَّــه ميكــن للنــاس أن يعيشــوا كيفــا شــاؤوا ،وبــأ َّن األعــال غــر
رضوريَّــة للتربيــر.
.بكان عىل لوثر مأموريَّة تعريف املعنى الحقيقي لإلميان املخلِّص.
لعناص ا ِإلميانِ امل ُ َخل ِِّص.
2.تاريخ ًّيا،
ُ
يختلف العلام ُء حول كيف َّية ت َو ُّس َع امل ُصلحني يف فَ ْه ِمهم ِ ِ
رص دقيق ًة لإلميانِ امل ُ َخل ِِّص.
أدرج فر ْ
.أ َ
انسوا توريتيني ،حتَّى مثاني َة عنا َ
.بآم َن ُجو ْر ُدون كْال ْرك أ َّن هناك عنرصيْنِ فقط يف اإلميان املخلِّص.
اص ُمتَ َم ِي َز ٍة.
.تاملفهو ُم امل ُصلَح امل ُ ْعتَا ُد ل ِإلميَانِ امل ُ َخل ِِّص هو أ َّن به ث َالث َ َة َع َن ِ َ
رص الثالث ـ ُة املتام ِيــز ُة لإلميــان املخلِّــص هــي نُوتِي ْت ِش ـ َيا (َ )notitiaو َأ ِس ْن ُســوس ()assensus
ثان ًيــا .العنــا ُ
َو ِفيدُ وكْيــا (.)fiducia
يجب أن يؤم َن بها املر ُء ليت َّربر.
1.نُوتِي ْت ِش َيا هي املعلوماتُ التي ُ
ِ
املعلومات األساس َّي َة عن املسيح لنت َّربر.
نحتاج
.أ ُ
.بتتك َّون نُوتِي ْت ِش َيا من أساس َّيات اإلنجيل.
2.أَ ِس ْن ُسوس هي املوافق ُة عىل حقيقة تلك املعلومات.
بالرب يسوع بشخصه وأعامله هي حقيقة.
.أعلينا أن نص ِّدق أ َّن املعلومات
َّ
املختصة ِّ
قبول فكريًّا ومعرف ًّيا لحقيقة املعلومات.
.باإلميا ُن امل ُخلِّص يتطلَّب ً
ني لديهــم نُوتِي ْت ِش ـ َيا وأَ ِس ْن ُســوس أيضً ــا ألنَّهــم يعرفــون املعلومــات ويعلمــون
.تالشــياط ُ
أنَّهــا صحيحــة.
ِ 3.فيدُ وكْيا هي وضع الثقة يف املعلومات الصحيحة.
.أ ِفيدُ وكْيا تتطلَّب الثقة إىل جانب الوعي الفكري واملوافقة.
محوري لعقيدة التربير باإلميان.
•هذا أم ٌر
ٌّ
رص يف اإلقرار باإلميان.
.بثقتُنا واعتام ُدنا عىل َع َملِ املسيح وح َدہ هو أه ُّم عن ٍ
•مشكل ٌة عظيم ٌة هي التفرقة بني اإلميان واالعرتاف باإلميان.
•ح َّذ َر يسو ُع من االعرتاف املزيَّف (متَّى .)8 :15 ،23-21 :7
ُ
تحاول التال ُع َب بالبرش.
ضح خط ُر االعرتاف املزيَّف يف طُ ُرق الكرازة القراريَّة التي
•يتَّ ُ
.تنُوتِي ْت ِش َيا َوأَ ِس ْن ُسوس رضوريَّان ألجل ِفيدُ وكْيا.
•فَ ِه ـ َم ِدي ِفيــد ِهيُــوم أنَّــه ميكــن للبــر اتِّخــا ُذ الق ـرارات لفعــل أشــياء لجميــع ألســباب
متن ِّوعــة ،لك ـ ْن ال ميك ـ ُن للبــر اتِّخــا ُذ ق ـرار اإلميــان بــي ٍء ال يؤمنــو َن بــه.
ـرب ومخلِّـ ٍ
ـص ومــن ث ـ َّم يت ـ ُّم
•ال ميكــن لإلنســان أن يق ـ ِّرر ببســاط ٍة أن يؤمــن بيســوع كـ ٍّ
إقناعــه ومتكينــه حتَّــى يثــق بــه.

و ناميإلا ب
َ – 6دح
ِ

29

ثالثًا .ما معنى كلمة «وحدَ ہ» يف صيغة التربير باإلميان وحده؟
ـج مــن األعــال يف إمياننــا كأسـ ٍ
ـاس إلعــان اللــه أنَّنــا
1.كلمــة «وحــده» تعنــي أنَّــه ال يوجــد مزيـ ٌ
أبـرا ٌر.
2.طريقــ ٌة لتبســيط اآلراء املتعــ ِّددة حــول التربيــر هــي عــر كتابــة معادلــة حســاب َّية بســيطة
عبــار ٌة عــن .4=2+2
.أاملعادل ُة الحساب َّية لكنيسة روما الكاثوليك َّية هي اإلميان  +األعامل = التربير
.باملعادل ُة الحسابيَّة إللغاء الناموس هي اإلميان = التربير  -األعامل.
أي
•آمـ َن أتبــا ُع إلغــاء النامــوس أنَّــه ميكــن للشــخص أن يكــون مؤ ِم ًنــا حقيق ًّيــا وألَّ يعمـ َـل َّ
أعــا ٍل صالحـ ٍة عــى اإلطــاق.
.تصيغة اإلصالح هي اإلميان = التربير  +األعامل.
•اإلميان الحقيقي سيُظ ِه ُر ذاتَه بأعام ِل الطاعة بعد التربير.
ُ
األعامل نفسها ال تساه ُم يف التربير أل َّن التربير قد ت َّم بالفعل.
•
• َ
يظل وح َدہ».
«التبي ُر باإلميانِ وح َدہ ولك ْن ليس بإميانٍ ُّ
قال لوثر بوضو ٍحْ :
3.التربي ُر باإلميان وح َدہ هو تربي ٌر باملسيح وحده.
نضيف شيئًا أو أ ْن ننقص شيئًا منِ استحقاق املسيح.
.أال ميك ُننا أ ْن َ
املسيحِ ،
لنقد َر أ ْن َ
نقول حقًّا« :نحن نؤم ُن بالتربير باألعامل» ،ألنَّها أعامله.
.بيخل ُِّصنا
ُ
املسيح الناموس بر َّمته يف طاعته العا ِملَة ،والله مي ِّر ُر ب َّر املسيح لنا.
أكمل
.ت َ
ُ
ـح أنَّــه « ِبأَ ْعـ َـا ِل ال َّنا ُمـ ِ
ـر ُر أَ َما َم ـ ُه» (روميــة  20 :3أ) ،ومــع
.ثصحيـ ٌ
ـوس ك ُُّل ِذي َج َسـ ٍـد لَ يَتَـ َ َّ
ـال النامـ ِ
َذلِـ َـك فَ ِإنَّ َنــا م ـ َّررو َن بِا ِإلميــانِ بال َواحـ ِـد الــذي َح ِف ـ َظ أَعـ َ
ـوس.
راب ًعــا .املزي ـ ُد مــن الفروقــات بــن وجهــة نظــر كنيســة رومــا الكاثوليك َّيــة ووجهــة النظــر امل ُصلَحــة
بخصــوص التربيــر واالحتســاب.
يل.
1.املنظو ُر الكاثولي ُّ
يك لكنيسة روما هو منظو ٌر تحلي ٌّ
الترصيح
ي ال يضيـ ُـف شــيئًا إىل خـ ٍر مل يكــن موجــو ًدا بالفعــل يف املبتــدأ أل َّن
َ
.أالترصيــح التحليـ ُّ
ـح يف معناه.
ـح صحيـ ٌ
ي ترصيـ ٌ
التحليـ َّ
ي ،أل َّن األعــزب بتعريفــه هــو
•«األعـ َز ُب يكــون إنســانًا غــر متــز ِّو ٍج» ،هــذا ترصيـ ٌ
ـح تحليـ ٌّ
إنســا ٌن غـ ُر متــز ِّوج.
الشخص با ًّرا فقط إ ْن كان با ًّرا.
يل أل َّن الله يعل ُن
َ
.بمنظور كنيسة روما الكاثوليك َّية تحلي ٌّ
يل.
2.املنظور امل ُصلَح منظو ٌر تكا ُم ٌّ
ترصيــح يُ ُ
ضــاف فيــه يش ٌء إىل املعلومــات يف الخــر ،وهــو غــ ُر
ي هــو
.أ
ٌ
ُ
الترصيــح التكامــ ُّ
موجــو ٍد يف املبتــدأ.

ون بِالِإ
يمان َو ْح َد ُه
ِ
ُم َت َ ِّ
ب ُر َ
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ي ،أل َّن كَـ ْو َن املــرء أعزبًــا ال يشـ ُر ضمن ًّيــا إىل
•«األعـ َز ُب رجـ ٌـل ث َـر ٌِّي» ،هــو ترصيـ ٌ
ـح تكا ُمـ ٌّ
أنَّــه غنــي.
يضيف ب َّر املسيح إىل خطا ٍة غريِ أبرار.
يل أل َّن الله ُ
.باملنظور امل ُصلَح هو منظو ٌر تكا ُم ٌّ
مصطلح «التربير القضايئ».
كل من الربوتستنت والكاثوليك
3.يستخد ُم ٌّ
َ
.أإ َّن مصطلــح «التربيــر القضــايئ» يُســتخ َد ُم أل َّن التربيــر هــو إعــا ٌن قانــو ٌّين يعل ـ ُن بــه اللــه
قضائِ ًّيــا أنَّنــا أب ـرار.
.ب«التربي ُر القضا ُّيئ» ت َّم استخدامه كاختصا ٍر لوصف املنظور الربوتستنتي للتربير.
ـن الل ـ ُه أ َّن اإلنســان بــا ٌّر بحســب منظــور كنيســة رومــا
•يحــدثُ التربيــر عندمــا يُعلـ ُ
الكاثوليك َّيــة ،لــذا ميكــن للكاثوليــك أن يســتخدموا مصطلــح «القضــايئ» لوصــف
التربيــر أيضً ــا.
الحالتي.
•الله هو َم ْن يعلن أ َّن الشخص با ٌّر يف كال
ْ
•االختالف يك ُم ُن فيام إذا كان الشخص ُ
ميلك ب ًّرا ذات ًّيا أو ب ًّرا غري ًبا.
توصلوا إىل اتِّفاقٍ
يخص التربير.
موضوعي فيام ُّ
4.اعتق َد اإلنجيل ُّيون والكاثوليك م ًعا أنَّهم َّ
ٍّ
.أالحـ ُّـق هــو أ َّن كنيســة رومــا كانــت تعلـ ُم بالتربيــر القضــايئ دامئًــا وموضــوع االحتســاب هــو
ـب املوضــوع.
لـ ُّ
•فإ َّما أ ْن نت َّربر ب ِّربنا أو ب ِّرب ٍ
شخص آخر.
.بكلم ُة وحدَ ہ تؤكِّد عىل ب ٍّر موجو ٍد يف املسيح وحده.
أسئلة للدراسة:
ٌ

1.اإلميان املخلِّص يتك َّون من _____________ عنارص متم ِّيزة.
اثني
.أ ْ
.بثالثة
.تسبعة
.ثمثانية
2.أَ ِس ْن ُسوس هي التأكيد عىل املعلومات الذهن َّية لإلميان املخلِّص.
.أصح
.بخطأ
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املختص بالتربير هو _____________.
3.منظو ُر اإلصالح
ُّ
.أتحلييل
.بقضايئ
.تتكاميل
.ث َج َديل
يل.
غني» هي
«األعزب هو ٌ
4.
ٌ
ُ
ترصيح تحلي ٌّ
رجل ٌّ
.أصح
.بخطأ
مصطلح _____________.
مصطلح «قضايئ» يف عبارة «التربير القضايئ» هي
5.إ َّن
ٌ
َ
.أكنيس
.بالهويت
.تتاريخي
.ثقضايئ
يفصل الربوتستنت عن الكاثوليك.
 ________________6.هو املوضوع املِفتاحي الذي ُ
.أاإلميان
.باالحتساب
.تالتربير القضايئ
كل ما سبق
.ث ُّ
أسئلة للمناقشة:
ٌ

ـب عــى
1.مــا االت َّهــا ُم الشــائ ُع املو َّجــه مل َـ ْن يؤمنــون بــأ َّن التربيــر هــو باإلميــان وحــده؟ كيــف تجيـ ُ
مثــل هــذا االتِّهــام؟
رص يف اإلميان املخلِّص؟
2.ملاذا نعت ُرب ِفي ُدوكْيا أه َّم عن ٍ
األسايس يف الكرازة القراريَّة؟
القلق
3.ما ُ
ُّ
4.كيف ميك ُن للربوتستنت أن يعلنوا بأمان ٍة أنَّهم مت ِّربرون باألعامل؟

7
بولس إلى أهل ُر ِ
وم َي َة
رسالة
ُ
َ

دمة:
المق ِّ

يتنـ ُ
ـس عقيــد َة التربيــر باإلميــان بشــكلٍ أشــمل يف رســال ِت ِه إىل أهــل روميــة .يف هــذه
ـاول بولـ ُ
ويتوســع يف املفاهيــم
املحــارضة ،يأخذُنــا د .ســرول عــر املقاطــع األه ـ ِّم مــن رســالة روميــة
َّ
الالهوت َّيــة التــي يف عقيــدة التربيــر.
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

1.أ ْن تنظ َر إىل عقيدة التربير باإلميان وحده كام وردَتْ يف الكتاب املق َّدس
ـمل االســرضاء والك َّفــارة باإلضافــة إىل طاعــة املســيح الباذلــة
تتوســع يف عقيــدة التربيــر لتشـ َ
2.أن َّ
والفاعلة
الكتابية:
القراءة
ُ
َّ

 ...لِ َيكُونَ َبا ًّرا َو ُي َ ِّب َر َم ْن ُه َو ِم َن ا ِإلميَانِ ِب َي ُسو َع.

-رومية 26 :3ب

العريضة للمحاضرة:
الخطوط
ُ
ُ

بإســهاب عــن عقيــدة التربيــر
أ َّو ًل .يف رســالة الرســول بولــس إىل أهــل روميــة ،يتــ ُّم التحــ ُّدث
ٍ
باإلميــان وحــده.
مخص ًصا لعقيدة التربير باإلميان.
1.يع ُّد الجزء األ َّول من رسالة رومية َّ
.أيبدأُ الرسول بولس بفكرة الدينونة العامل َّية لله عىل البرشيَّة الساقطة التي تحج ُز معرفته.
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كل الناس ،يهو ًدا ويونان ِّيني عىل ح ٍّد سواء.
يبي بولس كيف أ َّن تأثريات الخط َّية طالت َّ
.ب ِّ ُ
بولس العالَم كلَّه عىل ميزان عدل الله.
.تيض ُع ُ
يرشح بولس الطبيعة الخاطئة للبرش باالقتباس من املزامري.
ُ 2.
.أتبدأُ اقتباساته من املزامري يف رومية  11 :3وتنتهي يف رومية .18 :3
3.استخد َم بولس تشبيه «الفم امل ُستَ ّد» أمام كريس دينونة الله.
.أال يُ ْجــدي نف ًعــا أبــ ًدا تقديــم األعــذار للــه عــن عــدم طاعتنــا عنــد اســتعالن قداســته،
وعدلــه ،ودينونتــه.
ثان ًيــا .كانــت روميــة  20 :3محـ َّـل الكثــر مــن النقاشــات يف تاريــخ الالهــوت وهــي آي ـ ٌة مه َّم ـ ٌة لفهــم
عقيــدة التربيــر.
1.يعتق ُد البعض أنَّه « ِبأَ ْع َم ِل ال َّنا ُم ِ
وس» تش ُري إىل املتطلَّبات الطقسيَّة لناموس العهد القديم.
.أال أحد سيت َّربر بنظام الذبائح والطقوس الدين َّية املرتبطة بخيمة االجتامع والهيكل.
النص للغاية.
.بهذا التطبيق يح ِّد ُد َّ
املفسيــن أ َّن « ِبأَ ْعـ َـا ِل ال َّنا ُمـ ِ
كل نامــوس اللــه مبــا
ـوس» تشـ ُر إىل ِّ
2.يعتقــد الغالبيــة العظمــى مــن ِّ
فيهــا االلتزامــات األخالقيَّة.
أي عملٍ صال ٍح من أسباب التربير.
.أيت ُّم استبعا ُد َّ
3.يعتق ُد آخرون أ َّن « ِبأَ ْع َم ِل ال َّنا ُم ِ
وس» تش ُري إىل أعامل الطاعة قبل التجديد.
.أيبــدو أ َّن هنــاك تناقــض بــن املنظــور الربوتســتنتي ومنظــور كنيســة رومــا للتربيــر يف هــذه
النقطــة إذ يُعــا ُد إدخــال األعــال إىل مشــهد التربيــر.
•ميكن لألعامل أن تسه َم يف مكافأتنا يف السامء ،ولك َّنها ليست أب ًدا جز ًءا من تربيرنا.
ثالثًا .يوج ُد ٌ
فرق بني املغفرة والتربير.
1.ليس التربير مج َّرد مغفرة إله َّية.
.أاملغفــرة تصــد ُر بعــد أن يت ـ َّم إعــان الشــخص مذن ًبــا ،ولكــن جوهــر التربيــر هــو إعــان
الشــخص بــا ًّرا.
ٍ
لشخص أُعل َن با ًّرا.
.باملغفرة ليست رضوريَّة
2.التربير يتخطَّى غفران الخطايا.
.أنحن ال يُغفر لنا فقط ،بل نُعلَ ُن أبرا ًرا أمام الله.
أسايس لفهمنا للتربير.
3.إ َّن احتساب ب ِّر املسيح
ٌّ
.أروميــة  22-21 :3يعــو ُد ملوضــوع «بـ ِّر اللــه» املوجــود يف روميــة  17 :1أي الـ ِّر الــذي يعطيــه
اللــه لنــا.
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ون بِالِإ
يمان َو ْح َد ُه
ِ
ُم َت َ ِّ
ب ُر َ

االس ِ ْتضَ اء َوالْ َكفَّا َرة.
راب ًعا .يجب أن من ِّيز بني طاعة املسيح البا ِذلة والفا ِعلة وبني ْ
1.تش ُري طاعة املسيح البا ِذلَة إىل استعداده أن ميوت عن خطايانا طاع ًة لآلب.
قائل« :بِالْ ِف َدا ِء ال َِّذي ِبيَ ُسو َع الْ َم ِسي ِح» (رومية .)24 :3
.أيش ُري بولس إىل هذا ً
2.االســرضاء والك َّفــارة يتحقَّقــان يف مــوت املســيح عــى الصليــب ،والصليــب هــو أيضً ــا طريق ـ ٌة
بســيط ٌة ل َو ْصـ ِ
ـف الفــرق بــن االثنـ ْـن.
.أميكــن اســتخدام شَ ــك ُْل الصليــب بعموديْــه الــرأيس واألفقــي ل َو ْصــف الفــرق بــن
االســرضاء والكفَّــارة.
تصف الخشبة الرأس َّية االسرتضا َء كعمل َّي ٍة رأس َّي ٍة يت ُّم بها استيفا ُء َمطالِ ِب ِب ِّر الل ِه.
.ب ُ
رص من طاعته الفا ِعلة.
•مبا أ َّن املسيح هو ذبيح ٌة كامل ٌة فهذا أيضً ا عن ٌ
ـيح خطايانــا ع َّنــا ك ُب ْعـ ِـد
ـي يَ ِصـ ُـف الك َّفــار َة كعمل َّي ـ ٍة أفق َّي ـ ٍة يبع ـ ُد بهــا املسـ ُ
.تالعمــو ُد األفقـ ُّ
ـرق عــن املغــرب.
املَـ ْ
3.يت ُّم تصوير االسرتضاء والكفَّارة يف نظام ذبائح العهد القديم يف يوم الكفَّارة.
.أكان يُســكَب د ُم أحــد التيــوس عــى غطــاء تابــوت العهــد ككفَّــارة ومصالحــة الســتيفاء
عدالــة اللــه.
.بكان الكاهــن يَضَ ـ ُع يديْــه عــى التيــس الثــاين ،تيــس عزازيــل ،لينقـ َـل خطايــا النــاس رمزيًّــا
لــه ويطلقــه إىل ال ِّربيَّــة.
•كانت ال ِّربيَّة خارج املحلَّة ،وخارج حضور الله.
الشــعب عليــه ،ومــاتَ ميتــ ًة
ــت خطايــا
•تألَّــ َم
ِ
املســيح خــارج املحلَّــة عندمــا ُو ِض َع ْ
ُ
ملعونــ ًة عــى الصليــب.
4.تش ُري طاع ُة املسيح الفا ِعلة إىل حياتِ ِه الكامل ِة تحت الناموس.
ـاش حيــا َة الطاعــة الكاملــة ،بعكــس آدم القديــم ،الــذي
ـيح هــو آد ُم الجدي ـ ُد ،وقــد عـ َ
.أاملسـ ُ
ســق َط يف العصيــان والهــاك.
يعيش حيا َة الطاعة الكا ِملَة حتَّى يستطي َع أن ينقل استحقاقه لنا.
.بكان عىل املسي ِح أن َ
•فعـ َـل املســيح أكــر مــن مجـ َّرد َدفْــع مثــن خطايانــا ،فهــو بـ ً
ـي بــأن يــأيتَ
ـدل مــن أ ْن يكتفـ َ
ليمــوت ع َّنــا ،قــا َم إضافـ ًة إىل ذلــك بعيـ ِ
ـش حيــا ٍة كاملـ ٍة.
•لقد خض َع بالكامل لناموس الله.
5.يف تربيرنا ،ينت ِق ُل ب ُّر املسيح إلينا ،وتنتقل خطيَّتنا إىل املسيح عىل الصليب.
.ألقــد أظهــر الل ـ ُه أ َّن ذبيحــة املســيح كانــت مرض َّي ـ ًة أمامــه عــن طريــق إقامتــه مــن بــن
األمــوات مــن أجــل تربيرنــا (روميــة .)25 :4
اآلب.
•إن طاعته الباذلة والفاعلة أ ْرضَ َيا َ
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جلب املصالحة بالفعل.
•لقد أقامه ُ
اآلب من بني األموات ِّ
ليبي أ َّن عمل الفداء َ
6.ملاذا كان عىل الله أن يخل َِّصنا بهذه الطريقة؟
.أالله لن يساو َم عىل ب ِّرہ أب ًدا وسيخل ُِّصنا بطريق ٍة ميكنه أن يحتف َظ بها ب ِّربہ الشخيص.
.بالله يحتف ُظ بعدله عن طريق احتساب خط َّيتنا عىل املسيح واحتساب ب ِّرہ لنا.
يثبت بولس ح َّجته للتربير باإلميان بدون أعامل الناموس عرب االستشهاد بحياة إبراهيم.
خامساُ .
ً
ـر ُر بِا ِإلميَــانِ ِبـ ُدونِ أَ ْعـ َـا ِل ال َّنا ُم ِ
وس»
ـس َ
فحصــه إلبراهيــم بعدمــا اسـ َ
ـتنتج أ َّن املــرء «يَتَـ َ َّ
1.يبــدأُ بولـ ُ
(رومية .)28 :3
ليس ما يدعو لالفتخار.
.أ َ
2.آم َن إبراهي ُم مبواعيد الله ،و ُحسب له ب ًّرا (تكوين .)6 :15
حسب إبراهيم با ًّرا يف اللحظة التي َوضَ َع فيها إميانَه وثقتَه بالله.
.أالح ْظ أ َّن الل َه
َ
َ
إسحاق عىل املذبح.
ُ 3.ح ِس َب إبراهيم با ًّرا قبل أن يُخت َنت وقبل أن يق ِّد َم
.أالتربي ُر يرتب ُط بالنعمة بشكلٍ ٍ
ثابت.
«ســوال
«ســوال ِفيـ ِدي» ا ْرتِباطًــا َوثي ًقــا ِب ِعبــا َر ِة بِال ِن ْع َمـ ِة َو ْحدَ َهــا ُ
1.ترتبـ ُط عبــارة بِا ِإلميَــانِ َو ْحــدَ ُہ ُ
ـكل تأكيـ ٍـد.
ْج َراتِيــا» يف التقليــد امل ُصلَــح ،أل َّن التربيــر الــذي ننالُــه هــو بالنعمــة بـ ِّ
ـرب يســوع
ـب لنــا الخطايــا التــي نســتحقُّها ،بــل باألحــرى يحتس ـ ُبها عــى الـ ِّ
.أاللــه ال يحتسـ ُ
الــذي يس ـ ُرنا (مزمــور .)2-1 :32
2.إ َّن مفهو َم السرت موجو ٌد عرب الكتاب املقدس.
ليست عا َر آدم وح َّواء بعد السقوط.
.أالل ُه صن َع ثيابًا ُ َ
ِ
تابوت العهد يف يوم الكفَّارة.
.بالد ُم يغطِّي غطا َء
املسيح يس ُرت ُع ْريَنا ،وردا َءنا القذر ،من خالل ردا ِء ب ِّرہ.
.ت
ُ
لنقف أمام الل ِه ت َّم توفريه لنا.
3.ال ُّرب الوحي ُد الذي
نحتاج إليه َ
ُ
أسئلة للدراسة:
ٌ

1.تفه ُم كنيسة روما أ َّن «أعامل الناموس» يف رومية  20 :3تش ُري إىل _____________________.
كل أعامل الناموس
.أ ِّ
.بأعامل الناموس األخالق َّية
.تأعامل الناموس الطقسيَّة
تسبق التجديد
.ثأعامل الناموس التي ُ
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2.التربير مرتب ٌط ارتباطًا وثيقًا بفكرة الغفران اإللهي.
.أصح
.بخطأ
3.إ َّن الله وهو يبع ُد ع َّنا خطايانا ك ُبعد املرشق عن املغرب هو صورة _________________.
.أللكفَّارة
.بلالسرتضاء
.تللتربير
.ثلالحتساب
يشتمل عىل استيفاء متطلَّبات الله العادلة.
ُ
______________4.
.أالكفَّارة
.باالسرتضاء
.تالتربير
.ثاالحتساب
5.االسرتضاء والكفَّارة كالهام جز ٌء من طاعة املسيح الفاعلة.
.أصح
.بخطأ
ليثبت ح َّجته للتربير باإلميان.
بولس ____________
َ
6.يستخد ُم ُ
.أإسحاق
.بداود
.تراحاب
.ثإبراهيم
أسئلة للمناقشة:
ٌ

الصليب كتشبي ٍه لتعليم الفرق بني االسرتضاء والكفَّارة؟
1.كيف يُستخ َد ُم
ُ
شكل ُمسبَقًا للمسيح؟
2.كيف نرى يف تيس عزازيل ً
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3.ما أه ِّم َّية القيامة يف عقيدة التربير؟
4.كيــف ميكنـ َـك أن تجيــب عــن شـ ٍ
ـرض عــى الطريقــة التــي قـ َّرر بهــا اللــه أن يخلِّصنــا،
ـخص يعـ ُ
م َّدع ًيــا أنَّــه ميكــن أن توجــد طريقــة أفضــل؟

8
نتائج ال َت ْبي�ر
ُ

دمة:
المق ِّ

التربي ـ ُر باإلميــان يعطينــا ســا ًما مــع اللــه الق ـ ِّدوس ،وإمكان َّي ـ َة الدخــول إليــه ،ورجــا ًء فيــه .يف
هــذه املحــارضة ،يكمـ ُـل د .ســرول دراسـتَه للتربيــر يف رســالة الرســول بولــس إىل أهــل روميــة
عــن طريــقِ تقديـ ِـم نتائــج التربيــر يف حيــاة املؤمــن.
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

1.أن تستطل َع فوائد التربير
2.أن تض َع التربير يف ترتيبه املالئم كسابقٍ للتقديس
الكتابية:
القراءة
ُ
َّ

َفبِاألَ ْو َل كَ ِث ًريا َونَ ْح ُن ُم َت َ ِّب ُرونَ اآلنَ بِدَ ِم ِه نَ ْخل ُُص ِب ِه ِم َن الْغَضَ ِب!

-رومية 9 :5

العريضة للمحاضرة:
الخطوط
ُ
ُ

نتائج التربير؟
أ َّو ًل .ما هي ُ
الســؤال البســيط« :مــاذا يف ذلِ َ
َ
َ
ــك؟» عنــد التفكــر يف
نســأل
1.أحيانًــا مــن الــروري أن
األمــور الالهوتيَّــة.
ـص بالتربيــر ،فإنَّنــا نُ ْعنــى بنتائــج أو
.أعنــد النظــر إىل ســؤال «مــاذا يف ذلِـ َـك؟» فيــا يختـ ُّ
مغــزى التربيــر.
38

 – 8ريرْبَتلا ُجئاتن

39

2.بعــد إثبـ ِ
ـس الرسـ ُ
اإلصحاح
ـول
ـات عقيــدة التربيــر باإلميــان وحـ َدہ يف حيــاة إبراهيــم ،يسـ ُّ
َ
ـتهل بولـ ُ
ـس يف رســالته إىل أهــل روميــة بكلمــة «فَ ِإذْ».
الخامـ َ
قيل قبلَها.
كل ما َ
.أ«فَ ِإذْ» تش ُري إىل استنباط ح َّج ٍة أو نقط ٍة ها َّم ٍة ج ًّدا تعتم ُد عىل ِّ
قائل« :قَ ْد ت َ ََّب ْرنَا بِا ِإلميَانِ ».
بولس ً
3.بعد «فَ ِإذْ» ُ
يكمل ُ
بكل وضو ٍح أ َّن التربير هو َح َدثٌ يف املايض ت َّم بالفعل.
يبي ِّ
.أهذا ِّ ُ
نتائج تربيرنا هذه العبارة.
.بتتب ُع َ
ثان ًيا .أ َّو ُل نتيج ٍة لتربيرنا هي أ َّن « لَ َنا َسالَ ٌم َم َع الل ِه ِب َربِّ َنا يَ ُسو َع الْ َم ِسي ِح» (رومية .)1 :5
املفاهيم املتعلِّق ِة بفكرة السالم مع الله هي فكر ُة امل ُصالَحة.
1.أح ُد أه ِّم
ِ
اب مه ـ ٌّم مــن أجــل فَ ْهـ ِـم املصالحــة ،أل َّن األشــخاص غــر املنفصلــن ال يحتاجــون إىل
.أاالغ ـر ُ
املصالحــة.
ـح العهـ ُد الجديـ ُد أنَّــه يف حالــة ســقوطنا الطبيع َّيــة نحــن يف عــداو ٍة مــع اللــه وال نريــد
.بيوضِّ ـ ُ
أن تكــون لنــا عالقـ ٌة بــه.
.ت َمــ ْن ينكــرون وجــود اللــه يعلمــون فعل ًّيــا أنَّــه موجــود .مشــكلتُهم مــع اللــه أخالق َّيــ ٌة
ويحتاجــون للمصالحــة معــه.
.ثالصــورة التــي يوصلُهــا الكتــاب املق ـ َّدس هــي أنَّــه يف حال ِتنــا الطبيع َّيــة ،نحــن نكــر ُه اللــه
ـرب معــه.
ويف حـ ٍ
2.عندما أعل َن الل ُه السال َم ،تصال ْحنا معه لألبد.
.أعندمــا انت َهـ ِ
ـرب العامليَّــة الثانيــة ،كان إعــا ُن الســام مفر ًحــا ومناســب ًة ُمبهجـ ًة ،ولكـ َّن
ـت الحـ ُ
الســا َم الذيــن تتمتَّـ ُع بــه األمـ ُم ال يــدو ُم أبـ ًدا.
سالم ،ال ميكن أن يعو َد هناك خط ُر حرب مج َّد ًدا أب ًدا.
.بعندما يعق ُد الل ُه معاهد َة ٍ
•هنــاك لــدى املســيح ِّيني ســا ُم رئيـ ِ
ـام ولك َّنهــم يف الكثــر مــن األحيــان يتجاهلــون
ـس السـ ِ
الحديــث عــن أه ِّميَّتــه (يوح َّنــا .)27 :14
يرتجف من حفيف الورقة ألنَّه يف عداوته لل ِه يخىش غض َبه.
الوثني
•قال لوثر إ َّن
ُ
َّ
الخــاص هــو مــن اللــه وبواســطة اللــه يف الوقــت نفســه ،لــذا ،ال دا ٍع ألن يخــاف
•
ُ
املســيحي مــن غضبــه.
ثالثًــا .ثــاين نتيجــة لتربيرنــا هــي أنَّــه « ِبـ ِه أَيْضً ــا قَـ ْد َصــا َر لَ َنــا ال ُّد ُخـ ُ
ـول بِا ِإل َميــانِ  ،إِ َل هـ ِـذ ِہ ال ِّن ْع َمـ ِة الَّ ِتــي
نَ ْحـ ُن ِفي َهــا ُم ِقي ُمــونَ» (روميــة .)2 :5
ٍ
ملتهب ليمن َعهم من العودة.
بسيف
1.عندما طُ ِر َد آد ُم وح َّواء من ج َّنة عدنَ ،وضَ َع الل ُه مالكًا
ٍ
ِ
السيف امل ُلتهِب.
.أباملسيح ،مت َّْت إزال ُة هذا
حجاب الهيكل.
انشق
.بوباملثلَّ ،
ُ
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2.لديْنا إمكان َّية الدخول بصفتنا أوال ًدا ت َّم تب ِّنيهم إىل عائلة الله.
.أميكننا اآلن أ ْن ندع َو الله «أبانا».
نقرتب إىل الله وأن نستع َّد للدخول إىل محرضه.
3.يدعونا الكتاب املق َّد ُس أ ْن
َ
خاص ٌة ملحرضه.
.أالله موجو ٌد يف ِّ
كل مكانٍ ومع ذلك توج ُد تجلِّياتٌ َّ
خاص يف الكنيسة.
.بالله يعل ُن عن حضوره بشكلٍ ٍّ
ـس بهــا للعبــادة ،ألنَّنــا نــأيت إىل محــر الق ـ ُّدوس
•هــذا يؤثِّــر عــى الطريقــة التــي نلبـ ُ
الــذي طُ ِر ْدنــا مــن أمامــه م ـ َّر ًة و ُم ِن ْعنــا م ـ َن الدخــول.
•يجــب أ ْن نــأيت إىل الكنيســة بــرو ِح املخافــة واإلك ـرام ،وبــرو ِح الفــرح والراحــة بســبب
الســام الــذي لنــا مــع اللــه.
نقرتب إىل الله يف املسيح.
نقرتب إىل الله ،فإنَّنا
.تعندما
ُ
ُ
حضنا إىل محرض الله.
•فادينا يُ ِ ُ
4.يعلِّ ُمنا الكتاب املق َّدس «بِالْ ِميَانِ ِف» املسيح.
.أحرف الجر اليوناين  eisقد يُفهم مثل التح ُّرك عرب الباب من غرف ٍة ألخرى.
بالرب يسوع من أجل تربيرنا.
.بباملثل ،نحن مدع ُّوون لإلميان ِّ
ُ
«ف الْ َم ِسي ِح» مرا ًرا وتكرا ًرا.
5.يستخد ُم
بولس لغ َة ك ْونِنا ِ
الرسول ُ
واملسيح فينا.
.أنحن يف املسيح
ُ
ينتقل من الخارج إىل الداخل.
كل َم ْن يت َّربر ُ
.ب ُّ
.تيجب أن يعلِّ َمنا هذا كيف يجدر باملسيح ِّيني أن يح ُّبوا بعضهم بعضً ا.
أنت أيضً ا يف املسيح؟
كنت َ
شخصا موجو ًدا يف املسيح إ ْن َ
•كيف تكر ُه ً
ض املسيح ُّيون إىل عائل ٍة م ًعا.
•أُ ْح ِ َ
.ثإ َّن تَ َح ُّو َل الرسول بولس لإلميان يعلِّمنا عن الوحدة القويَّة املوجودة بني املسيح واملؤمنني.
•عندمــا كا َن الرسـ ُ
ـرب يســوع قائـ ًـا:
ـس يرتحـ ُـل عــى الطريــق إىل دمشــق ،ســألَ ُه الـ ُّ
ـول بولـ ُ
«شَ ــا ُو ُل ،شَ ــا ُو ُل! لِـ َـاذَا ت َضْ طَ ِهـ ُد ِن؟» (أعــال الرســل .)4 :9
•كان بولس ،يف اضطها ِد ِہ للمؤمنني ،يضطه ُد املسيح.
•إ َّن االتِّحا َد الذي للمؤمن مع املسيح هو ات ِّحا ٌد مع مؤمنني آخرين أيضً ا.
راب ًعا .ثالثُ نتيج ٍة لتربيرنا هي أنَّنا « نَ ْفتَ ِخ ُر َع َل َر َجا ِء َم ْج ِد الل ِه» (رومية .)2 :5
نتاج اإلميانِ والتربيرِ.
1.الرجا ُء هو ُ
ِ
2.يف ِ
الجديد ،الرجا ُء ليس شعو ًرا يرتب ُط برغب ٍة أو مت ِّني.
العهد
.أالرجاء هو يق ٌني من جهة ما سيأيت يف املستقبل.
.بالرجاء يعطي يقي ًنا ثابتًا للمؤمنني أنَّهم س َري ْون َم ْج َد الله.
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ُ
الرسول بولس قولَهَ « :وال َّر َجا ُء لَ يُ ْخزِي» (رومية .)5 :5
3.يك ِم ُل
.أرجا ُؤنا ال يُخ َزى أل َّن الله يحف ُظ وعوده.
أساس ِ
تقد ِ
يسنا.
4.ضام ُن وعو ِد الله هي ُ
ٍ
بخوف ورعد ٍة وكأ َّن هناك شكًّا (فيلبي .)14-12 :2
خالصنا
.أنحن ال نت ِّم ُم َ
.بضام ُن الخالص يؤ ِّدي إىل التش ُّبه باملسيح يف تقديسنا ( 2بطرس .)10 :2
5.العالقــ ُة بــن التربيــر والتقديــس ُم ِه َّمــ ٌة للتوفيــق بــن تعاليــم الرســول بولــس عــن التربيــر
وتعاليــم رســالة يعقــوب.
أسئلة للدراسة:
ٌ

 ______________________1.ليس نتيج ًة لتربيرنا.
.أالسالم
.بإمكان َّية الدخول
.تالرجاء
.ثاإلميان
2.املفهوم امله ُّم لِ َف ْهم املصالحة هو ______________________.
.أاالغرتاب
.بالتم ُّرد
.تالحرب
.ثالسبي
3.األشخاص الذين يشكِّكون يف وجود الله لديهم يف الغالب مشكلة فكريَّة مع الله.
.أصح
.بخطأ
4.يف الكثــر مــن األحيــان ،ال يــرز املســيح ُّيون مبــا يكفــي أه ِّم َّيــة ______________ كنتيج ـ ٍة
للتربيــر.
.أالسالم
.باإلميان
.تالرجاء
.ثاملح َّبة
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5.ي ْخلُص املؤمنون يف النهاية من ___________________.
.أالخط َّية
.بالجحيم
.تاملوت
.ثالله
6.الجز ُء الكب ُري من إمكان َّية الدخول التي لنا مع الله يف تربيرنا هو __________________.
.أالتقديس
.بالتب ِّني
.تالسالم
.ثالرجاء
أسئلة للمناقشة:
ٌ

مفهومي امل ُصال َحة واالغرتاب للدفاع عن اإلميان املسيحي أمام غري املؤمنني؟
1.ما أه ِّم َّية
ْ
2.ما أه ِّم َّية أن يكون الله هو َم ْن يعل ُن السالم معنا؟
3.كيف ميكن «إلمكان َّية الدخول إىل الله» أن تعلِّ َمنا وتؤث ِّر يف عبادتنا؟
نتعامل بها مع مسيح ِّيني آخرين؟
ُ
يغي فَ ْه ُم التربير الطريق َة التي
4.كيف ِّ ُ

9
يعقوب
بولس مقاب ِل
ُ
َ
َ

دمة:
المق ِّ

ـض مــع رســالة يعقــوب .يف هــذه املحــارضة،
إ َّن رســال َة الرســول بولــس إىل أهــل روميــة ال تتناقـ ُ
ـب علينــا أ ْن نفهـ َم الجزئـ ْـن اللذيْــن يبــدوان متناقضـ ْـن يف الكتــاب
يـ ُ
ـرح د .ســرول كيــف يجـ ُ
املقـ َّدس واللذيْــن يتنــاوالن عقيــدة التربيــر.
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

1.أن توفِّق بني تعاليم بولس عن التربير ورسالة يعقوب
تتوسع يف طبيعة التجديد واإلميان
2.أن َّ
الكتابية:
القراءة
ُ
َّ

ك نَكُونَ َباكُو َر ًة ِم ْن َخالَئِ ِق ِه.
شَ ا َء َف َولَدَ نَا ِبكَلِ َم ِة الْ َح ِّق لِ َ ْ

-يعقوب 18 :1أ

العريضة للمحاضرة:
الخطوط
ُ
ُ

ُ
الرسول بولس يف رسالته إىل أهل رومية وبني رسالة يعقوب؟
أ َّولً  .كيف نوف ُِّق بني ما يعلِّ ُمه
ـتخدمت كنيسـ ُة رومــا الكاثوليك َّيــة األصحــاح الثــاين مــن رســالة يعقــوب ل َد ْحــض تأكيـ ِـد أ َّن التربير
1.اسـ
ْ
ـر ُر ا ِإلن َْســانُ ،الَبِا ِإلميَــانِ َو ْح َد ُہ» (يعقــوب .)24 :2
هــو باإلميــان وحــده« :تَـ َر ْو َن إِذًا أَنَّـ ُه بِاألَ ْعـ َـا ِل يَتَـ َ َّ
.أيبــدو أ َّن هــذه العبــار َة الرصيحـ َة مــن الكتــاب املقـ َّدس تو ِّجـ ُه رضبـ ًة قاضيـ ًة لعقيــدة التربير
باإلميــان وحده.
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2.يؤمـ ُن كثــرون أنَّــه ال ميكــن التوفيــق بــن مــا يعلِّ ُمــه بولــس يف الرســالة إىل أهــل روميــة وبــن
رســالة يعقــوب.
.ألــي نفهــم كيــف ميكــن ملثــل هــذا التناقــض الظاهــري أن ينشــأ ،اعتقــد البعــض أنَّــه مــن
ـب أ َّو ًل.
امله ـ ِّم أن نعــرف أيُّهــا كُ ِتـ َ
ـض كالم يعقــوب ،بينــا جــادل البعــض اآلخــر بــأ َّن يعقوب
ـض بــأ َّن بولــس يدحـ ُ
.بجــادل البعـ ُ
ـض كالم بولس.
يدحـ ُ
ـض
ـض كالم يعقــوب ،وال يعقــوب يدحـ ُ
.تيفيـ ُد التعليــم القويــم الكالســييك أ َّن بولــس ال يدحـ ُ
كالم بولــس وبــأ َّن املوقفـ ْـن غــر متناقضـ ْـن.
ثان ًيــا .يكمــ ُن جــز ٌء مــن الصعوبــة يف أ َّن بولــس ويعقــوب يســتخدمان كلمــة «التربيــر» نفســها
والشــخصيَّة نفســها لدعــم قضيَّتهــا.
كل من بولس ويعقوب كلمة  dikaiosunēللتربير ،ومثال إبراهيم إلثبات فكرتهام.
1.يستخد ُم ٌّ
.أيشــ ُر بولــس إىل تربيــر إبراهيــم كــا ور َد يف تكويــن  15بينــا يشــ ُر يعقــوب إىل تربيــر
إبراهيــم كــا ور َد يف تكويــن .22
كل مــن بولــس ويعقــوب دف َعــت لوثــر ذات م ـ َّرة للتشـ ِ
ـكيك يف
كالم ٍّ
2.صعوبــة التوفيــق بــن ِ
قانون َّيــة رســالة يعقــوب.
قش».
تاب لوثر عن ُحك ِمه عىل رسالة يعقوب عىل أنَّها «رسالة من ٍّ
.أ َ
.بحـ َ
ـاول الالهوت ُّيــون أن يح ِّرفــوا تشــكيك لوثــر يف قانون َّيــة رســالة يعقــوب ليثبتــوا أنَّــه مل
يكــن يؤم ـ ُن بعصمــة الكتــاب املق ـ َّدس.
.تكان لوثــر يشـك ُِّك ببســاطة مبــا إذا كان الكتــاب املقـ َّدس يضـ ُّم رســالة يعقــوب ،ومل يشـك ِّْك
يف عصمــة الكتــاب املقـ َّدس.
ثالثًا .ميكن أن يكون لكلمة  dikaiosunēأك ُرث من مع ًنى.
ـيح كلمــة  dikaiosunēعندمــا قـ َ
ـن َج ِمي ـعِ بَ ِني َهــا»
ـر َرتْ ِمـ ْ
1.اســتخد َم املسـ ُ
ـال« :ال ِْح ْك َم ـ ُة تَـ َ َّ
(لوقــا .)35 :7
ـت
ـت مــع اللــه بإنجــاب األطفــال بــل أنَّهــا أثبتَـ ْ
ـح أ َّن هــذا ال يعنــي أ َّن الحكمــة تصالحـ ْ
.أواضـ ٌ
أنَّهــا حكمــة مــن خــال مثرهــا.
•كملحوظــة جانبيَّــة ،يعت ـ ُر كثــرون مــن علــاء العهــد الجديــد رســالة يعقــوب جــز ًءا
مــن أدب الحكمــة يف الكتــاب املق ـ َّدس.
•فهــي تتبــ ُع العديــد مــن الصيــغ األدب َّيــة نفســها املوجــودة يف أســفار الحكمــة يف
العهــد القديــم.
ش ٍء َما.
.باستخدام املسيح لكلمة «ت َ ََّب َرتْ » يعني يُثْبُ ُت أَ ْو يُظْ ِه ُر َح ِقي َق َة َ ْ
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راب ًعا .من امله ِّم أن نسأل« :ما امل ِ
يعقوب حلَّها؟»
ُعضل ُة التي يحا ِو ُل
ُ
أي مثــار
1.يتعا َمـ ُـل يعقــوب مــع مســأل ِة األَشــخاص الذيــن يعرتِفــو َن با ِإلميــان ،لك َّنهــم ال يظ ِهــرون َّ
لــه( .يعقــوب .)14 :2
.أبولــس ،مــن الناحيــة األخــرى ،يتعامـ ُـل مــع ســؤال كيــف ِإلنســانٍ فاجـ ٍر الوقــوف يف محــر
إلـ ٍه بــا ٍّر وقـ ُّد ٍ
وس.
.بفاهتــا ُم بولــس يف النهايــة هــو بتربيـ ِر اإلنســانِ أمــا َم اللـ ِه بينــا يهتـ ُّم يعقــوب باعـراف
اإلنســان باإلميــان.
الحي (يعقوب .)17 :2
2.يهت ُّم يعقوب بالتمييز بني اإلميان امل ِّيت واإلميان ِّ
ـمح للنــاس أن يعيشــوا
.أمتَّــت مواجهــة لوثــر با ِّدعــاء أ َّن عقيــدة التربيــر باإلميــان وحــده تسـ ُ
كــا يحلــو لهــم.
.بآمـ َن لوثــر أ َّن اإلميــان الــذي يـ ِّرر هــو  ،fides vivaأي إميــان حــي ،وهــو يُســتعلَن يف مثــر
الطاعــة.
.تمتَّت مواجهة بولس أيضً ا بهذه األسئلة فأجاب بقو ٍل مد ٍّوَ « :حاشَ ا!» (رومية 2 :6أ).
3.ينظ ُر يعقوب إىل التربير من منظو ٍر مختلِ ٍف.
.أالطريقــة الوحيــدة لتقييــم ِص ـ ْدق إميــان شـ ٍ
ـخص آخــر هــي مــن خــال كيفيَّــة ترجمتــه
وإظهــاره لهــذا اإلميــان يف حياتــه (متَّــى .)20 :7
ُ
.بالله ُ
ويعرف متى يكو ُن االعرتاف باإلميان حقيق ًّيا.
القلب
يعرف
َ
ٍ
أوقات مختلف ٍة من حياته.
خامسا .استعا َن يعقوب وبولس مبثا ِل إبراهيم يف
ً
ـح بولــس أ َّن التربيــر هــو باإلميــان عــن طريــق اإلشــارة إىل تكويــن  15حيــث احتُســب
1.يوضِّ ـ ُ
إبراهيــم بــا ًّرا ألنَّــه آم ـ َن بوعــد اللــه.
2.يوضِّ ــح يعقــوب تربي ـ َر إبراهيــم باألعــال باإلشــارة إىل تكويــن  22حيــث أبــدى اســتعدا ًدا أن
يق ـ ِّدم إســحاق ذبيح ـ ًة عــى املذبــح.
.أال يشـ ُر يعقــوب إىل تربيــر إبراهيــم أمــام اللــه ولكــن إىل الدليــل عــى إميــان إبراهيــم أمــام
النــاس.
ـت
ـي الظاهـ ُر باألعــال ،إذًا فإبراهيــم يثبـ ُ
.بنوع َّيـ ُة اإلميــان الوحيــد املخلِّــص هــو اإلميــا ُن الحـ ُّ
صـ َ
ـدق إميانــه.
يقابل ذلك مفهو ُم إلغاء الناموس ،وفكرة املسيحي الجسدي.
.ت ُ
أعامل.
3.يتح َّدثُ يعقوب عن تربي ِر إبراهيم باعرتافه باإلميان الذي يثم ُر ً
.أال يوج ُد تناقض بني بولس ويعقوب.
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ترتيب الخالص ( )ordo salutisمه ٌّم لختام مناقشتنا عن التربير باإلميان وحده.
سادسا.
ُ
ً
1.عبــار ُة «التجديــدُ َي ْسـب ُِق اإلميــانَ » ت َِصـ ُـف جوهـ َر الالهـ ِ
ـب عــن ســؤال« :مــن
ـوت امل ُصلَــح وتجيـ ُ
ـص؟»
أيــن يــأيت اإلميــا ُن امل ُ َخلِّـ ُ
عمل تعملُه إرادتُنا باستقال ٍل عن الله.
.أاإلميا ُن ليس ً
ـر اتِّجــاه قلوبنــا ومين ُحنــا اإلميــان امل ُخلِّــص مــن خــال عمــل
.باللــه يف ســيادته الكلِّ َّيــة يغـ ِّ ُ
الــروح الق ـ ُدس املبـ ِ
ـاش والخــارِق للطبيعــة.
ترتيب الخالص بالرتتيب املنطقي للخالص.
2.يُعنى
ُ
ني للخالص.
ترتيب الخالص ال يَ ِص ُف
.أ ُ
َ
الرتتيب الز َم َّ
يسبق التربير.
.بالتربي ُر متزام ٌن مع اإلميان الْ ُم َخلِّص ،ولك َّن اإلميا َن يف ترتيبه املنطقي ُ
يسبق التجديد.
3.يؤم ُن أغلب َّي ُة املسيح ِّيني اإلنجيل ِّيني أ َّن اإلميان ُ
.أإنَّهم يؤمنون أ َّن امليالد الثاين هو نتيج ُة اإلميان باملسيح.
ـخص ثاني ـ ًة ويت ـ َّم إحيــا ُؤہ روح ًّيــا ليكــون لــه إميــان (يوح َّنــا
ـب باألحــرى أن يول ـ َد الشـ ُ
.بيجـ ُ
 ،8-1 :3أفســس .)5 :2
ـض اإلميــان أن يقبـ َـل
ـخص الــذي رفـ َ
ـروح القـ ُدس اتِّجــا َه القلــب حتَّــى يســتطيع الشـ ُ
ـر الـ ُ
.تيغـ ِّ ُ
الحــق بإميان.
َّ
إلهــي وخــار ٌِق للطبيعــ ِة» تحــي عــن عمــل الــروح
4.عظــ ُة جوناثــان إدواردز بعنــوان «نــو ٌر
ٌّ
القــ ُدس يف التجديــد.
.أالــروح القـ ُدس يعمـ ُـل بطريقـ ٍة تجعلُنــا ال نــرى فقــط حـ َّـق هــذا العمــلِ بــل نتــذ َّو ُق حالوتَــه
فيخلــق الــروح القــدس اإلميــان الــذي ي ِّرب ُرنــا.
.ب نحــن نُ ْؤخ ـ ُذ مــن حالــة املــوت الروحــي إىل الحيــاة الروح َّيــة ،وبق َّيــة الحيــا ِة املســيح َّي ِة
ـرب بــن الجسـ ِـد وال ـ ُرو ِح.
هــي حـ ٌ
املختصة لرتتيب الخالص يف رومية  8تساع ُد يف زيادة فه ِمنا للتجديد.
5.قامئ ُة بولس
َ َ
.أ َم ْن َسبَ َق الل ُه فعرفَهم ،عيَّنهم أيضً ا ،ودعاهم ،وب َّر َرهم ،وم َّج َدهم (رومية .)30-29 :8
.بيش ُري بولس إىل دعوة الروح الق ُدس الداخل َّية يف مقابل الدعوة الخارج َّية لإلنجيل.
حي نت َّرب ُر من خالله.
.تدعو ُة الله الداخل َّية الف َّعالة التي نُ ْح َ ُ
ض بها ،هي إىل إميانٍ ٍّ
أسئلة للدراسة:
ٌ

أي ِس ْف ٍر كُ ِت َب أ َّو ًل حتَّى نوفِّق بني رسالة أهل رومية ورسالة يعقوب.
1.من امله ِّم أن نعرف ُّ
.أصح
.بخطأ
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كل من بولس ويعقوب مثل إبراهيم و _______________ يف حججهام.
2.يستخد ُم ٌّ
.أإسحاق
.براحاب
.تDikaiosunē
.ثIustificare
3.شك ََّك لوثر م َّر ًة يف ____________________ رسالة يعقوب.
.أأصالة
.بقانون َّية
.تدقَّة
كل ما سبق
.ث ِّ
ـي وخـ ٌ
ـارق للطبيع ـ ِة» تحــي عــن الــروح القــدس
4.عظــة جوناثــان إدواردز بعنــوان «نــو ٌر إلهـ ٌّ
و___________.
.أالتربير
.بالتقديس
.تالتجديد
.ثالتمجيد
 5.أوردو سالوتيس ( )ordo salutisتش ُري إىل الرتتيب الزمني للخالص.
.أصح
.بخطأ
 ______________6.ر َّد عــى التح ِّديــات التــي توا ِج ـ ُه التربي ـ َر باإلميــان عــن طريــق التشــديد
عــى أن اإلميــان يجــب أن يكــون فيديــس فيفــي (.)fides vive
.أبولس
.بكالفن
.تلوثر
.ثإدواردز
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أسئلة للمناقشة:
ٌ

1.مــا الدليـ ُـل الــذي لدينــا مــن حيــاة مارتــن لوثــر لنفهـ َم صعوبـ َة وتعقيـ َد إيجــاد التناغــم بــن
بولــس ويعقــوب؟
2.مــا الــذي اقرت َحــه د .ســرول كاسـراتيج َّي ٍة ل َف ْهـ ِـم رســالة يعقــوب يف عالقتهــا بتعاليــم بولــس عــن
التربير؟
يختلف االستنا ُد عىل مثال إبراهيم ما بني بولس ويعقوب؟
3.كيف
ُ
4.كيف َ
مفهوم إلغاء الناموس؟
ميكنك استخدام رسالة يعقوب ملقاوم ِة
ِ

10
� ْأسئِ َل ٌة َو� ْأجو َِب ٌة

دمة:
المق ِّ

لقــد ف َح ْصنــا اآل َن عقيــدة التربيــر تاريخ ًّيــا ،والهوت ًّيــا ،وروح ًّيــا .يف هــذه املحــارضة األخــرة،
يختتـ ُم د .ســرول دراسـتَنا باإلجابــة عــن أســئل ٍة تســاع ُد يف التشــديد عــى حقيقــة أ َّن التربيــر
هــو بالفعــل باإلميــان وحــده.
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

تجيب عن أسئل ٍة مطروح ٍة بشأن عقيدة التربير
أن
َ
الكتابية:
القراءة
ُ
َّ

ـض
ألَنَّــهُ إِنْ كَانَ ِبخ َِط َّيـ ِة الْ َوا ِحـ ِد َقــدْ َملَــكَ الْ َمـ ْو ُت بِالْ َوا ِحـ ِدَ ،ف ِبــاألَ ْو َل كَ ِثـ ًرا الَّ ِذيـ َن يَ َنالُــونَ َف ْيـ َ
ـرَ ،سـ َي ْملِكُونَ ِف الْ َح َيــا ِة بِالْ َوا ِحـ ِد َي ُســو َع الْ َم ِســيحِ!
ال ِّن ْع َمـ ِة َو َع ِط َّيـ َة الْـ ِ ِّ
رومية 17 :5العريضة للمحاضرة:
الخطوط
ُ
ُ

أ َّولً  .كيف يعل ُم املسيحي أنَّه ُم َخل ٌَّص؟
فضول الهوت ًّيا مج َّر ًدا.
1.إ َّن األمر اليقني ليس ً
ُ
شخيص بشكلٍ عميقٍ  ،إذ له عالقة بحال ِتنا الشخصيَّة أمام الله.
السؤال
.أ
ٌّ
بطرس عىل أه ِّم َّية اليقني ألجل ِ
تقديسنا ( 2بطرس .)10 :1
.بأكَّ َد ُ
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ون بِالِإ
يمان َو ْح َد ُه
ِ
ُم َت َ ِّ
ب ُر َ

ٍ
شــخص يشــك ُِّك يف خالصــه هــو عــر طَــ ْر ِح سلســل ٍة مــن
2.املنظــور العمــي للتعا ُمــلِ مــع
األســئلة عليــه.
كل قلبكَ ؟
تحب
املسيح من ِّ
َ
.أهل ُّ
املسيح بِالْ َقدْ ِر َذاتِ ِه الَ ِذي يَ ْن َب ِغي أَنْ تُ ِح َّبه ِب ِه؟
.بأَت ُِح ُّب
َ
املسيح كام هو مق َّد ٌم يف العهد الجديد أَ َس ًاسا؟
.تأَت ُِح ُّب
َ
تحب ال َر َّب يسوع إ ْن مل تول ْد من الروح الق ُدس؟
.ثكيف ُّ
ٍ
شــخص يشــك ُِّك يف خالصــه ينبــ ُع بالطبــع مــن األســئلة
3.املنظــور الالهــويت للتعا ُمــلِ مــع
املذكــورة أعــاه.
ـخص عــى فَ ْهـ ِـم أنَّــه ال يقــدر
ـتنتاج املالئـ ُم مــن األســئلة املذكــورة أعــاه سيســا ِع ُد الشـ َ
.أاالسـ ُ
ـب املســيح مبعــز ٍل عــن امليــاد الثــاين.
أن يحـ َّ
مبوجب اختيار الله السيادي أن يج ِّد َدہ.
.بوإنِ اخت َرب امليالد الثاين ،فإ َّن هذا
ِ
العمل الذي بدأَہ ،وبالتايل ميك ُن للشخص أن يكو َن له يق ٌني تا ٌّم بخالصه.
سيكمل َ
ُ
.تالله
ثان ًيا .هل يساه ُم الل ُه يف تقديسنا؟
ـي لإلجابــة عــن هــذا الســؤال هــو« :تَ ِّ ُمــوا َخال ََص ُكـ ْم ِب َخـ ْو ٍف َو ِر ْعـ َد ٍة ،ألَ َّن اللـ َه
1.النـ ُّ
ـص النموذجـ ُّ
ـر ِة» (فيل ِّبــي .)13-12 :2
ُهـ َو الْ َعا ِمـ ُـل ِفي ُكـ ْم أَ ْن تُرِيـ ُدوا َوأَ ْن تَ ْع َملُــوا ِمـ ْن أَ ْجــلِ الْ َمـ َ َّ
السيادي األحادي لله الروح الق ُدس.
2.التجدي ُد هو ال َع َم ُل
ُّ
.أإِ َّن « »monergismتعني « َع َم ًل ُم ْن َف ِر ًدا».
.بالل ُه هو الوحي ُد العا ِم ُل يف التجديد.
ِ
3.با ِقي عملِ
شت ٌك وتعاو ٌّين.
الخالص هو َع َم ٌل ُم َ
.أفنح ُن لسنا مج َّر َد مستسلم َني يف تقديسنا.
تقديســنا يعنــي اال ْج ِتهــا َد وال َع َمـ َـل الشـ َّ
ـاق الــذي نأخ ـ ُذ ُہ عــى عات ِقنــا عالِ ِمــن أ َّن نعمــة
.ب ُ
اللــه عامل ـ ٌة فينــا.
التعليم عن طاع ِة املسي ِح الباذل ِة وطاع ِته الفاعل ِة؟
ثالثًا .ما مدى أه ِّم َّي ِة
ِ
1.كانــت كلــات د .جيــه جريشــم ماتشــن األخــرة يف برقيَّـ ٍة لزمالئِـ ِه يف كلِّيَّـ ِة الهــوت وستمنســر
يف فيالدلفيــا« :أنــا ممـ ٌّن لطاعـ ِة املســي ِح الفاعلـ ِة .إذ ال رجــا َء بدونهــا».
ـب للوعــظ يف نــورث داكوتــا يف منتصــف
.أمــاتَ ماتشــن بســبب االلتهــاب الرئــوي عندمــا َذ َهـ َ
ـر ِد الشــديد.
فصــل الشــتاء ،بالرغــم مــن أنَّــه كان يعــاين مــن الـ َ ْ
.بفهم ماتشن أه ِّميَّ َة طاع ِة املسيح الفا ِعلَ ِة والبا ِذلَة.
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2.يف املحـ ِ
ـام حــول عقيــدة التربيــر ،حــدثَ هجــو ٌم متج ـ ِّد ٌد عــى طاعــة
ـاوالت لتخطِّــي االنقسـ ِ
ـاص.
املســيح الفاعلــة بشــكلٍ خـ ٍّ
.أاملفهــوم الوحيــد الــذي مل ميكــن حلُّــه خــال القــرن الســادس عــر ،واملســتم ُّر حتــى هــذا
اليــوم ،كان االحتســاب.
ُحتس َبة لنا ،ال أساس للتربير ،وبالتايل ال إنجيل.
.ببدون طاعة املسيح الفاعلة امل َ
3.التدبرييُّون يرفضون التمييز بني َع ْهد األعامل و َع ْهد النعمة.
.أ َرف ُْض هذا التمييز يجعلُهم يرفضون طاع َة املسي ِح الفا ِعلَة.
يل الذي قَطَ َع ُه الل ُه مع آدم وح َّواء.
4.يف الفكر امل ُصلَح ،عه ُد األعامل هو العه ُد األص ُّ
فــكل عالقــ ٍة مــع اللــه بعــد
وبســ ْحقِ الح َّيــ ِة ،لــذا ُّ
.أ َو َعــ َد اللــ ُه بتوفــر طريقــ ٍة للخــاص َ
الســقوط هــي عالقــ ُة نعمــ ٍة.
جــرا عــى قَطْــعِ العهــد معنــا مــن البدايــة،
•ميك ُننــا أن نجــادل بــأ َّن اللــه مل يكــن ُم َ ً
فالتمييــز بــن َع ْه ِ
ــد األعــال وعهــد النعمــة ليــس رضوريًّــا.
تعرتف بأ َّن التمييز يت ُّم بسبب أعامل املسيح ِ
•هذه الح َّجة ال ُ
بص َف ِت ِه آدم الثاين.
ـرب يســوع عــى نفســه مســؤول َّي َة تتميــم العهــد األصــي بصف ِت ـ ِه آد َم الثــاين يف
.بيأخ ـ ُذ الـ ُّ
طاعتــه الفاعلــة.
جلب املوت .طاع ُة املسيح أت َْت بالحياة (رومية .)21-12 :5
•عصيان آد َم َ
يحارب التميي َز بني عهد النعمة وعهد األعامل.
.تإنكا ُر طاع ِة املسيح الفاعل ِة
ُ
.ثبدون طاعة املسيح الفاعلة ،ال يوجد فداء.
يصعب علينا إدر ُاك مدى ُع ْمقِ خط َّي ِتنا؟
راب ًعا .ملاذا
ُ
رش خطيَّ ِتنا.
1.إحدى عواقب الخطيَّ ِة األصليَّ ِة هي أنَّنا نَ ْع َمى عنِ الحقيقة الكاملة ل ِّ
رش الخط َّية هو عالمة التقديس والنمو يف النعمة.
.أأن ن َِص َل إىل ٍ
فهم أعمق ل ِّ
2.لدينــا امليـ ُـل لحاميــة أنفســنا مــن اإلدر ِ
اك الكا ِمــلِ لخط َّيتنــا عــن طريــق الحكــم عــى ِ
أنفســنا
الخاصــة وبحســب َم ـ ْن ح ْولَنــا.
مبعايرينــا
َّ
.أكَشَ ـ َـف َمثَـ ُـل الرجــل الغنــي الــذي ق َّدمــه ناثــان خطيَّــة داود ،مــا قــاده إىل كتابــة الصــاة
النموذج َّيــة لالعــراف والتوبــة ،أي مزمــور .51
3.اللــه ،مــن ِغ َنــى لُطفــه ،ال يؤ ِّدبُنــا عــن طريــق الكشــف الفــوري عــن األعــاق الحقيق َّيــة
لخط َّيتنــا ،ألنَّنــا لــن نقــد َر أن نحتملهــا.
.أيشتيك الشيطان َ
الروح الق ُدس.
عليك بسبب الخطيَّة نفسها التي يبك َِّتك عليها ُ
هدف الشيطان هو تدم ُري َك ،بينام ُ
.ب ُ
هدف الروح القدس فهو فدا ُؤ َك.
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ون بِالِإ
يمان َو ْح َد ُه
ِ
ُم َت َ ِّ
ب ُر َ

4.الطريق ُة الوحيد ُة ل َف ْه ِم فداحة خط َّيتنا هو من خالل دراسة شخص الله.
نفســه أمــام الل ـ ِه الق ـ ُّدوس،
.أعندمــا وقــف إشــعيا ُء أمــام اللــه ،رأى َم ـ ْن هــو اللــه ،وفَ ِه ـ َم َ
ونَطَـ َـق بلعن ـ ٍة عــى نفســه.
رأي
5.األغلب َّي ـ ُة العظمــى مــن اإلنجيل ِّيــن والكاثوليــك مــن كنيســة رومــا تجا َوبُــوا مــع اســتطال ِع ٍ
مؤ َّخ ـ ًرا قائلــن إنَّهــم ال يؤمنــون أ َّن أصغــر خط َّيــة هــي خيانــة كون َّيــة.
.أحتَّى أصغر خط َّية هي خيانة كون َّية ،بالرغم من أ َّن الخطايا ليست كلُّها بالفداحة نفسها.
يأت بع ُد إلدر ِ
عكس ذلك مل ِ
اك شخصيَّ ِة الله بص َف ِتها املعيا َر لشخصيَّاتهم.
.ب َم ْن يظ ُّن َ

خامساَ .ما التحدِّياتُ التي توا ِج ُه عقيد َة التَ ْبِي ِر اليو َم؟
ً
1.تح ِّدي َ
أولئك الذين ال يؤمنون بحاجتهم إىل التربير.
ليس ْت مه َّم ًة بالقدر الذي ظ َّنه امل ُصلِحون.
2.تح ِّدي أ َّن عقيدة التربير َ
.أبالرغــم مــن أ َّن البــر مل يعــودوا يتقاتلــو َن بســبب موضــوع التربيــرَّ ،إل أ َّن هــذا املوضــوع
ـب اإلنجيــل.
ال يـز ُال يف لـ ِّ
3.توج ُد محاوالتٌ ملصالحة الربوتستنت والكاثوليك عىل حساب عقيدة التربير.
توصل َِت الكنيس ُة اللوثريَّ ُة إىل ٍ
بعض من االتِّفاق مع كنيسة روما بشأن التربير.
.أ َّ
ـت إىل و ْحـ َد ِة
ـت أنَّهــا وصلَـ ْ
.بمبــادر ُة «الْ ِنْجِيلِ ُّيــو َن َوالْكَاث ُولِيـ ُـك َم ًعــا» ( )ECT initiativeا َّد َعـ ْ
إِميــانٍ بِا ِإلنْجيــلِ .
ُ
الكاثوليك الذين أكَّدوا عىل مجمع ترينت مضوا عىل املبادرة.
•
.تأصــدرتْ مبــادر ُة «الْ ِنْجِي ِل ُّيــو َن َوالْكَاث ُولِ ُ
التوصــل
يــك َم ًعــا» وثيقــ ًة ثانيــ ًة ولكــن مل يتــ َّم ُّ
لحلــول بشــأن االحتســاب.
 4.أُث َري ٌ
جدل حديثٌ حول عقيدة التربير.
.أأُقيـ َـل أســتا ٌذ مــن كلِّ َّيــة الهــوت وستمنســر مــن منصبــه يف مثانين َّيــات القــرن العرشيــن ألنَّــه
رضوري مــن التربيــر.
بــدأ يؤ ِمـ ُن بــأ َّن األعــال جــز ٌء
ٌّ
.بإن .يت .رايــت هــو الهــو ٌّيت شــه ٌري يؤمـ ُن بــأ َّن التربيــر يتعلَّـ ُـق مبســأل ِة مكانـ ِة املــر ِء ِف الْ َع ْهـ ِـد
ـان.
ـر ِة يَ ُهو ِديَّـ ِة الْ َهيْـكَلِ الثَـ ِ
ِف فَـ ْ َ
ُ
الجدل مستم ًّرا حول ربوب َّية املسيح.
5.ما ز َال
الرب يسوع قد يكون مخل َِّصهم ولك َّنهم ال يقبلوه ربًّا.
.أيؤم ُن
ُ
البعض أ َّن َّ
سادسا .كيف أث ِ
َّرت األَ َز َماتُ الرع ِويَّ ُة التي م َّر بها مارتن لوثر يف الهوتِ ِهَ ،وكَ ْي َف أَث َّ َرتْ ِف َع َملِ ِه؟
ً
كل جيــلٍ أن يناضـ َـل مــن أجــل اإلنجيــل ،ألنَّــه إذا كــر َز با ِإلنْجِيــلِ بوضُ ــو ٍح
1.آ َمـ َن لوثــر أنَّــه عــى ِّ
صا ًعــا.
و ُجـ ْرأَ ٍة ،فَ ِإنَّـ ُه َسـ َي ْخل ُُق ِ َ
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َ 2.مــا جعــل لوثــر يهتـ ُّم بكتابَـ ِة ال َخ ْمسـ ِة َوال ِت ْسـ ِع َني ا ْح ِتجا ًجــا ،كان للحاميــة مــن التأثــر امل ِ
ُفســد
ـعب اللــه مــن بَ ْيـعِ صكــوك الغفـران.
امل ُحت َمــل لشـ ِ
ـب أن تُ ت ـ َد َح شــجاع ُة لوثَــر يف اســرداده لإلنجيــلَّ ،إل أنَّــه مل يط ـ ِّو ْر عقيــد ًة قويَّ ـ ًة
3.بحـ ٍّـق يجـ ُ
لشـ ِ
ـخص املســيح وعملِــه تتــاىش مــع تعاليــم مجمــع خليقدون َّيــة.
أسئلة للدراسة:
ٌ

بطرس عىل أ َّن دعوتنا واختيارنا يثبتان من أجل _____________.
1.يش ِّد ُد ُ
.أتربيرنا
.بتجديدنا
.تتقديسنا
كل ما سبق
.ث ِّ
 Synergism2.ت َ ْع ِني « َع َم ًل ُمنف ِر ًدا».
.أصح
.بخطأ
3.الطاع ُة الفاعل ُة للمسيح أساس َّي ٌة من أجل _____________.
.أاالح ِتساب
.بالتَ ْجديد
.تالتقديس
.ثاالسرتضاء
ُعتب أصغ ُر خط َّي ٍة خيان ًة _____________.
4.بحسب د .سربول ،ت َ ُ
.أيف املج َّرة
.بكونيَّة
.تعامل َّية
.ثسامئ َّية

ون بِالِإ
يمان َو ْح َد ُه
ِ
ُم َت َ ِّ
ب ُر َ
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5.الطريقة املالمئة لتعميق فه ِمنا لخط َّيتنا الشخص َّية هي من خالل النظر إىل خطايا اآلخرين.
.أصح
.بخطأ
6.الصالة النموذج َّية لالعرتاف والتوبة موجودة يف ___________.
.أمزمور 119
.بمزمور 51
.تمزمور 23
.ثمزمور 19
أسئلة للمناقشة:
ٌ

شخصا يتصار ُع مع يقني الخالص؟
1.كيف تساع ُد ً
ِ
املختص بالتربير؟
النقاش
2.ما أه ِّم َّية طاعة املسيح الفاعلة يف
ِّ
ِ
تقديس َك ونُ ُ ِّو َك يف النعمة؟
3.ما العالمة امله َّمة يف
تختلف طريقة تعا ُملِ الشيطان مع خطيَّتنا عن طريق ِة تعا ُملِ الروح القدس؟
4.كيف
ُ

ِ
ِ
راسة
اإلجابات عن
نموذج
ُ
أسئلة ال ِد َ
املحارضة 1
 .1ب
 .2ث
 .3ب
 .4ب
 .5أ

املحارضة 5
 .1ب
 .2ب
 .3ت
 .4ب
 .5ب
 .6ث

املحارضة 9
 .1ب
 .2ت
 .3ب
 .4ت
 .5ب
 .6ت

املحارضة 2
 .1ب
 .2ت
 .3ت
 .4ب
 .5ب
 .6ب

املحارضة 6
 .1ب
 .2ب
 .3ت
 .4ب
 .5ث
 .6ب

املحارضة 10
 .1ت
 .2ب
 .3أ
 .4ب
 .5ب
 .6ب

املحارضة 3
 .1ب
 .2ب
 .3ت
 .4ث
 .5ب
 .6ث

املحارضة 7
 .1ث
 .2ب
 .3أ
 .4ب
 .5أ
 .6ث

املحارضة 4
 .1ب
 .2ب
 .3ت
 .4ث
 .5أ
 .6ب

املحارضة 8
 .1ث
 .2أ
 .3ب
 .4أ
 .5ث
 .6ب

