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َعِقيَدٌة ِمْن �أْجل الحاِضرِ

المقدِّمة:

ـٌة لَِفْهــِم اإلنجيــِل نفِســه. يف هــذه املحــارضة  إنَّ عقيــدَة التربيــِر باإلميــاِن وحــَدہ رضوريَـّ

االفتتاحيَّــة، يجــاِدُل د. ســربول أنَّ التربيــَر باإلميــاِن وحــَدہ يظــلُّ حتَّــى يومنــا هــذا عقيــدًة ذاَت 

ــٍة. ــَب أبديَّ عواق

األهداُف التعليميَّة: 

ٌة اليوم بقدر أهميَِّتها يف وقت اإلصالح َح أنَّ عقيدة التربير باإلميان وحَدہ ُمِهمَّ أْن توضِّ

القراءُة الكتابيَّة:

يَِّئَة، لِكنَُّه الَ يُْبُِئ.  نَْب َوالسَّ الرَّبُّ طَِويُل الرُّوحِ كَِثريُ اإلِْحَساِن، يَْغِفُر الذَّ

-عدد 14: 18

الخطوُط العريضُة للمحاضرة:

ــَة عقيــدة  يَّ ُ أهمِّ ــه، مــاَّ يبــنِّ أوَّاًل. كان اإلصــالُح الربوتســتانتيُّ أعمــَق انشــقاٍق يف تاريــِخ الكنيســِة كلِّ

التربيــِر باإلميــاِن وحــَدہ.

قاَل مؤرٌِّخ كََنيسٌّ إنَّ اإلصالَح انتهى.. 1

كانــْت معركــُة القــرن الســادس عــرش معركــًة رشســًة، ولكنَّهــا َهَمــَدْت حتَّــى إنَّهــا أوَحــْت أنَّــه أ. 

مل تعــْد هنــاك حاجــٌة لِجــدال حــول عقيــدة التربيــر.

ِ
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كثريًا ما أدَّى االنشقاُق داِخَل الكنيسة إىل الُعنف.. 2

اعتلَْت عرَش إنجلرتا ملكٌة تُدعى »ماري الَدَمِويَّة«.أ. 

حاولْت إعادَة الكاثوليكيَِّة إىل إنجلرتا من خالل االضطهاد املتطرِّف.  

ــر    ــو التربي ــٌة -أال وه ــُب أبديَّ ــه عواق ــوٍع ل ــبب موض ــم بس ــاس وقَتْلُه ــُب الن ــمَّ تعذي ت

ــَدہ. ــان وح باإلمي

كان عىل الكنيسة دامئًا أن تتعامَل مع االنقسام واملناقشات الالهوتيَّة..  

يف القــرِن الرابــع، أنَْكــَر أريــوس ألوهيَّــة املســيح، مــاَّ قــاَد إىل َمْجَمــعِ نِيِقيَّــة وإصــداِر قانــوِن أ. 

ــان النيقاوي. اإلمي

ــة  .  يف القــرن الخامــس، حاربَــِت الكنيســُة أوطاخــي ونســطور عــرب َعْقــِد مجمــعِ خلقيدونيَّ

للتعريــف أكــر بشــخص املســيح.

ومــع ذلــك، فــكلُّ هــذه الخالفــات تهــوُن عنــد مقارنَِتهــا باالنشــقاِق الــذي حــدَث خــالل ت. 

اإلصــالح الربوتســتنتي.

ثانيًا. كان لوثر عىل استعداٍد ألْن يرتَك الكنيسَة تتمزَُّق حول موضوع التربير.

َسَمَح لوثر بذلَك لصالِح أولئك الذين مل يسمعوا رسالَة اإلنجيل.. 1

العبارة الالتينيَّة »post tenebras lux« )بُوْسْت تِيِنيرْبَاْس لُوكْْس( تَْعِني »بَْعَد الظُلَْمِة نُوٌر«.. 2

آمَن لوثُر أنَّ اإلنجيل مختٍف يف الظالم.أ. 

شهدِت العصوُر الوسطى فرتًة غري مسبوقة من الفساد الَكَنيس.  

اختفى اإلنجيُل وراء دسائس طقوِس الكنيسة.  

فَِهَم لوثُر اإلصالَح عىل أنَّه إعادُة انتشاٍل واسرتداٍد لإلنجيِل نفسه عىل أقلِّ تقدير..  

س مبعــزٍل عــن تفســري الكنيســة أ.  اعتقــَدْت رومــا أنَّ الســاَح للنــاس بقــراءة الكتــا  املقــدَّ

ــا  ــف، كلٌّ منه ــن الطوائ ــى م ــدٌد ال يُح ــه ع ــأُ عن «، وسينش ــرشِّ ــن ال ــا م ــيجلُب طوفانً »س

ــة. ــه الكنيســة الحقيقيَّ عــي أنَّ يدَّ

كان لوثــر مــدركًا أنَّ هــذا ســيحُدُث، ولكنَّــه اعتقــَد أنَّ إبقــاء اإلنجيــل بعيــًدا عــن متنــاوِل  . 

النــاس أمــٌر ال يُغتَفــر.

آمَن لوثر أنَّ عقيدة التربير باإلميان هي عقيدة تقوُم عليها الكنيسُة أو تسُقُط.. 4

آمَن أنَّه بدوِن عقيدة التربير باإلميان، تنهاُر املسيحيَّة.أ. 

وأنَّه بدون اإلنجيل، لن يكون هناك ما يربُِّر وجوَد الكنيسة. . 

ثالثًا. إنَّ عقيدة التربير باإلميان وحَدہ تجيُب عن سؤال: »ماذا أفَْعُل ألَْخلَُص؟«

أكرب مشكلة تقابلُنا هي أنَّ الله قدوس، ونحن لسنا كذلك.. 1

ق
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كيف يل أْن أقيَم عالقًة قوميًة معه؟أ. 

بعيًدا عن عمِل التربير، ال ميكُن لله أْن يفتدَي البرَش ببساطٍة ما مل يتنازْل عن برِّہ. . 

ميكــن للــه أن يحتفــظ بــربِّہ الخــاص ويفتــدي البــرش الخطــاة مــن خــالل يســوع املســيح ت. 

ــة  : 26(. )رومي

ليس التربيُر باإلميان عقيدًة جانبيَّة، بل تتمحوُر حول سؤال كيف يَْخلُُص اإلنساُن.. 2

لَُة التي يتحرَُّك منها كُلُّ يشء.أ.  قال كالفن إنَّ التربير ُهَو املَُفصَّ

ــا كان يف ذهــن كالفــن املــرَّات العديــدة التــي اســتخدَم فيهــا املســيُح تشــبيَه البــا     رمبَّ

للحديــث عــن الخــالص )يوحنَّــا 10: 9(.

ــِر    ــٌز »للتربي ــيٌط موَج ــا تبس ــىل أنَّه ــَدُہ« ع ــاِن َوْح ــِر ِباإِلميَ ــارَة »الترَْبِي ــن عب ــَم كالف فَِه

ــَدہ«. ــيِح وح باملس

ــر  .  ــة التربي يَّ ــايل يف أهمِّ ــاله تغ ــورة أع ــك املذك ــل تل ــريوَن أنَّ تشــبيهاٍت مث ــرُب الكث ــد يعت ق

ــم. ــرَّد ســوء فه ــه مج ــزُل اإلصــالَح يف كون ــان وحــده، وتخت باإلمي

ــْدع حــول . 1 ــرن الســادس عــرش يف إصــالح هــذا الَص ــون كلَّ محــاوالِت الق ــم يتجاهل إنَّه

ــاَءْت بالفشــل. ــي ب ــر الت التربي

فشــلَْت هــذه املحــاوالت ألنَّ االختالفــات حــول التربيــر مل تكــن ُمْختَلََقــة ووهميَّــة - بــل . 2

حقيقيَّــة وال تــزاُل كذلــك حتَّــى يومنــا هــذا.

رابًعا. إنَّ اإلمياَن بعقيدة التربير باإلميان وحَدہ تحديًدا ال يخلُِّصنا.

ــْن . 1 ــرًا َم دٍة يُتَّهــُم بــه مؤخَّ ــُص عــن طريــق اإلميــان بعقيــدٍة محــدَّ ــا ال نخلُ االنتقــاُد القائــل إِنَّن

ــح. ــكون بالالهــوت املُصلَ يتمسَّ

ــن أ.  ــَص ع ــتطيُع أْن تخلُ ــَك تس ــرَة أنَّ ــا فك ــُض فعلِيًّ ــَدہ تدَح ــاِن وح ــر باإلمي ــدَة التربي إنَّ عقي

ــده. ــان وح ــر باإلمي ــدة التربي ــان بعقي ــق اإلمي طري

العقيدُة ال تَُخلِّص، بل املسيُح هو َمْن يُخلِّص.. 2

التربير هو أن نََضَع ثقتَنا يف املسيح وحَدہ.أ. 

مجــرَُّد التأكيــد عــىل عقيــدة التربيــر باإلميــان وحــده ال يخلِّــُص أحــًدا، ولكــن مــاذا يحــدُث لــو .  

أنكــرَت عقيــدَة التربيــِر باإلميــاِن وحــَدہ؟

إْن أنكرَْت عقيدَة التربير باإلميان وحَدہ، تنِكُر أنَّ املسيَح وحَدہ يخلُِّصَك.أ. 

تؤِمــُن كلٌّ مــن كنيســة رومــا الكاثوليكيَّــة والكنيســة الربوتســتانتيَّة بــأنَّ الفهــم الصحيــح لعقيدة . 4

الخــالص رضوريٌّ لفدائِنــا األبدي.

ــة أ.  ــِم الكنيس ــة لَفْه ــل رضوريَّ ــيطًة ب ــًة بس ــْت قضيَّ ــَدہ ليس ــان وح ــر باإلمي ــدُة التربي عقي

ــه. ــِل نفِس لإلنجي
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أسئلة  للدراسة:

: »عقيــدَة التربيــر باإلميــان وحــَدہ هــي العقيــدُة التــي تقــوُم عليهــا . 1 العبــارُة الشــهرية القائلــة إنَّ

الكنيســُة وبدونهــا تســقُط« أوَُّل َمــْن قالهــا هــو ____________________.

أْر. ِس ْسرْبُولأ. 

مارْتِن لوثَر . 

جون كالِْفنت. 

جون نوكْسث. 

ــخ . 2 ــرية يف تاري ــداالت الكب ــض الج ــِهَد بع ــاره َش ــرن ___________ باعتب ــربول الق ــُر د. س يذك

ــة. الكنيس

الرابعأ. 

الخاِمس . 

الساِدَس َعرَشت. 

كّل ما سبقث. 

س يف اللغــة العاميَّــة ســيواجُه .   ـْع مارتــن لوثــر أنَّ الســاح بطباعــة الكتــا  املقــدَّ مل يتوقَـّ

صعوبــاٍت.

صحأ. 

خطأ . 

يستخدُم جون كالفن تشبيَه __________________ ليَِصَف التربير.. 4

البيتأ. 

لة .  املَُفصَّ

الِقْفلت. 

املِفتاحث. 

يََّة اإلصالح..   يتجاهُل بعُض الالهوتيِّن أهمِّ

صحأ. 

خطأ . 

ق
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أسئلة  للمناقشة:

ٌة اليوم بقدر أهميَِّتها يف وقت اإلصالح؟. 1 ملاذا نرى أنَّ عقيدَة التربيِر باإلمياِن وحَدہ ُمِهمَّ

يقوُل بعُض الالهوتيِّن املعارصين إِنَّ اإلصالح انتهى، فا الذي يتجاهلونه يف تأكيِدِهم هذا؟. 2

ما الفرُق بن َوْضعِ ثقِتنا يف عقيدِة التربير باإلميان وحَدہ ووضِعها يف املسيِح وحده؟.  

ما َخطَُر إنكاِر عقيدِة التربير باإلميان وحَدہ؟. 4
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2

ماْرتِن ُلوَثر

المقدِّمة: 

ال نبالــُغ إْن أكَّدنــا عــىل َدْور مارتــن لوثــر يف اإلصــالح. يف هــذه املحــارضة، يــرشُح د. ســربول 

ــر  ــدة التربي ــا يف عقي ــالح، ومحوريَّته ــي لإلص ــار التاريخ ــر يف اإلط ــن لوث ــاة مارت ــة حي يَّ أهمِّ

باإلميــان وحــَدہ.

األهداُف التعليميَّة: 

أْن تَْنظـُـَر اللحظــاِت املصرييَّــَة يف حيــاة مارتــن لوثــر التــي أدَّْت إىل اكتشــاِفِه الشــخيص لعقيــدِة 

التربيــِر باإلميــاِن وحــَدہ

القراءُة الكتابيَّة:

... تَأِْديُب َسالَِمَنا َعلَْيِه...

-إشعياء   :   

الخطوُط العريضُة للمحاضرة:

أوَّاًل. إنَّ فَْهَم حياة مارتن لوثر سيساعُدنا عىل فَْهِم عقيدة التربيِر باإلمياِن وحدِه بشكٍل أفضٍل.

ُولَِد لوثر يف عام  148 يف إِيْسلِْب، يف أملانيا.. 1

ا 20 نوفمرب أو 7 ديسمرب(.أ.  د غرُي مؤكَّد )إمَّ تاريُخ ميالِدِہ املحدَّ

ــاك يف . 2 ــه مــاَت هن ــلِْب، إالَّ أنَّ ــًدا عــن إِيْس ــه بعي ــر قــى معظــَم حيات بالرغــم مــن أنَّ لوث

ــام 46 1. ع
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أراَد هانس لوثر، والد لوثر، أن يصبَح مارْتِن محاِميًا..  

درَس لوثَر القانوَن يف جامعة إِرْفُورْت وكان طالبًا ممتازًا.أ. 

تكِشُف حياُة لوثر أنَّه كان مييُل للمرور بأزمٍة كلَّ َخْمِس سنواٍت تقريبًا.. 4

كانَْت أوَُّل أزمٍة َمرَّ بها بدًءا من عام  0 1، وحدثَْت فيا كان طالبًا يف إِرْفُورْت.أ. 

ثانيًا. يف عام  0 1، تعهََّد مارتن لوثر أْن يصبح راهبًا.

ــٌة . 1 ــْت عاصفــٌة رعديَّ ــه مــن جامعــة إرفــورت عندمــا هبَّ ــارة والديْ ــر عــىل طريقــه لزي كان لوث

شــديدٌة.

يسة َحنَّة! فأُْصِبُح َراِهبًا«.. 2 رصَخ لوثر قائاًل: »ساِعديني يا قدِّ

يســُة حنَّــة والــدَة مريــم العــذراء، وكانــت شــفيعَة العاِملــن يف املناجــم وكلِّ َمــْن أ.  كانــت القدِّ

يعَمــُل أعــاالً خطــريًة.

نجــا لوثــر مــن العاصفــة وعندمــا عــاَد إىل جامعــة إرفــورت َجَمــَع متعلِّقاتــه الشــخصيَّة، وَودََّع .  

أصدقــاَءہ، وَذَهــَب إىل أَحــِد أديــرِة النظــام األوغســطيني يف إرفــورت.

سوف يصبُح لوثر راهبًا، بالرغم من معارضة والده.أ. 

متَّْت رسامُة لوثر يف إرفورت يف عام 07 1.. 4

مــن املُفارقــاِت يف رســامة لوثــر أنَّ األســقف الــذي َحَكــَم عــىل جــون َهــْس كان َمْدفونًــا يف أ. 

إرفــورت قبــل قــرون.

اتُِّهَم جون َهْس بالهرطقة ألنَّه أنَْكَر ِعْصَمَة الكنيسة.  

قبــل أن يَِتــمَّ َحرْقـُـُه عــىل العامــود، أْعلـَـَن َهــْس قائــاًل: »ســتأيت بعــدي بجعــٌة لــن تَْقــِدَر   

عــىل إســكاتِها«.

ــَة الصليــب عنــد قاعــدة  .  ــن الســجود مــع اتِّخــاذ جســده وضعيَّ كانــت رســاَمُة لوثــر تتضمَّ

املْذبَــح يف الديــر يف إرفــورت.

متَّْت رساَمُة لوثر فوق املوضع الذي ُدِفَن فيه األسقُف الذي َحَكَم عىل جون َهْس.  

ــة، ميكنــَك أن تتَخيَّــَل األســقَف يُجيــِب عــىل ترصيــح َهــْس    يف الجــزء املُْختَلـَـِق مــن القصَّ

قائـِـاًل: »عــىل ُجثَِّتــي!«

يُعترَبُ لوثُر البجعَة التي تنبَّأَ َهْس مبجيِئها.ت. 

ثالثًا. كانْت حياُة مارتن لوثر كراهٍب مليئًة بالقلق والعذا  الشديديْن.

كان لوثر كاهًنا َحَسَن الترصُّف وُمْنِتًجا للغاية، ولكنَّه كاَن شديَد التدقيق يف اعرتافاتِه اليوميَِّة.. 1

ٍة . 2 ُعــرَِف عــن لوثــر أنَّــه كان يعــرتُف بالخطايــا التــي كان يرتكبُهــا عــىل مــداِر اليــوِم الســابِق ملــدَّ

تَِصــُل إىل الســاعتْن.
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يف الكثــري مــن األحيــاِن كان لوثــُر يتذكَّــُر خطيَّــًة كان قــد نـَـيِسَ االعــرتاَف بهــا، ويفقــُد الســالَم أ. 

الــذي حصــَل عليــه مــن الغفــراِن حتَّــى قبــل العــودِة إىل غرفَِتــه.

اعتقــَد بعــُض املؤرِّخــن أنَّ ســلوَك لوثــر خــالل هــذه الفــرتة كاَن دليــاًل عــىل جنونــه، ولكــنَّ  . 

لوثــر كان يقــَرأُ نامــوَس اللــه بعقليَّــِة رَُجــِل القانــون.

فَِهــَم لوثــر أنَّــه يســتحيُل أْن يحــبَّ اللــَه بــكلِّ قلِبــِه، ونفِســِه، وِفْكــرِِہ، وقُْدرَتِــِه ويِحــبَّ قريبَــه .  

كنفِســِه.

ــد أ.  ــا هــي بالتأكي ــِه عــىل إطاَعِته ــى، وعــدم قُْدرَتِ ــُة الُعظْم ــر أنَّ هــذه هــي الوصيَّ ــَم لوث فَِه

ــى. ــٌة ُعظَْم خطيَّ

مل يستطْع لوثر الهروَ  من الشعور بالذنب الذي كان يالحُقه بسبب كَْسِ ناموِس الله.. 4

كان لوثــر يدخــُل يف فــرتاٍت مــن َجلـْـِد الــذاِت والَصــْوِم القــاس بــدون راحــٍة، وحتَّــى َدْعَوتـُـُه أ. 

الدينيَّــُة مل تســتَِطْع أَْن تَُواِســيَُه.

رابًعا. يف عام 10 1، طُلَِب من مارتن لوثر أن مُيَثَِّل َديَْر إرفورت يف زيارٍة لروما.

فـَـِرَح لُوثـَـر الختيــاره ألنَّــه آَمــَن أنَّ أحــَد أَهــمِّ األشــياِء الَِّتــي ميكُنــُه القيــاُم بهــا الكتســاِ  خالِصــِه . 1

. هــي القيــاُم برحلَــِة َحجٍّ

ن للَحجِّ ها أورَشليم وروما.أ.  كان املَْوقعاِن املهاَّ

يٍَّة كبريٍة من صكوِك الغفران. .  ُر بكمِّ َسِة، تُقدَّ كانَْت رحلُة الحجِّ إىل روما، املدينِة املقدَّ

مل يَُكْن باستطاعة لوثر أْن يستَْخِدَم هذه الصكوَك بنفسه، فَكرََّس هذا الحجَّ ألجداده.ت. 

ــرَب . 2 ــا إىل رومــا فقــط ليخت ــق مــن أملاني ــرْيًا عــىل األقــدام كلَّ الطري ــُهٍر َس ِة أَْش ــر ملــدَّ ســافَر لوث

ــَة أمــٍل عميقــٍة. َخيْبَ

كان الكهنُة يف روما ُمْنَخرِِطن عالنيًَة مع كلٍّ من العاِهرين والعاِهرات.أ. 

ِع مــا مُيِْكُنهــم ليزيــدوا  .  اَس مقاِبــَل رُســوٍم وكانــوا يقيمونــه بــأْسَ كاَن الَكَهَنــُة يقيمــون القــدَّ

مــن َمْكَســِبِهم الشــخيص.

كان يوليــوس الثــاين، مــن آل بورجيــا، هــو البابــا يف وقــِت َحــجِّ لُوثـَـر، وقــد كان أحــَد أكــر ت. 

البطارِكَــِة فســاًدا يف التاريــخ.

ِس يف كنيســة .   ــِل الُعظَْمــى للوثــر يف زيارتــه إىل ْســكاال ســاكرا، الــَدَرِج املُقــدَّ ــُة األَم ــْت خيْبَ متثَّلَ

التــريان.

كان الْســكاال ســاكرا هــو الــَدَرُج الــذي َصِعــَد عليــه الــر ُّ يســوُع ونَزِلـَـُه أثنــاء محاكمِتــه أمــام أ. 

ــس البُْنطي. بيالط

فَكَّ الصليبيُّون الَدَرَج وأحرضوه إىل روما. . 
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كان الَدَرُج هو املوقُع املركزيُّ أليَِّة رحلة حجٍّ إىل روما.ت. 

ــَك يف كلِّ َدرجــٍة    ــَت عــىل ُركبتيْ ــم« وأن ــا مري ــِك ي ــذي« و«الســالُم علي ــا ال ــالوُة »أبان ت

ــر. ــة يف املَطَْه ــِت العائل ــِل َوقْ ــران لتقلي ــي مــن صكــوك الغف ــا يكف ــبَُك م يُْكِس

ــُن عــن عــدِد    ــى اليــوم يــزورون الْســكاال ســاكرا، وتوَجــُد لوحــٌة تُْعلِ مــا زال النــاُس حتَّ

صكــوِك الغفــراِن التــي تكَســبُها بصعــوِدَك الــدرج.

ــاًل: ث.  ــَم قائ ــه، وعندمــا وصــَل إىل أعــاله، وقــف ومَتْتَ ــه وُركبتيْ ــدرَج عــىل يديْ ــر ال ــَد لوث َصِع

ــا«. ــدري مــا إذا كاَن هــذا صحيًح ــْن ي »َم

أسئلة  للدراسة:

تعهََّد مارتن لوثر لـ____________________ أن يصبح كاهًنا.. 1

مريمأ. 

يسة حنَّة .  القدِّ

يسة أجاثات.  القدِّ

يسة مرثاث.  القدِّ

كان مارتن لوثر ينتمي إىل الدير __________________ يف ِويِتْنرِبج.. 2

البنيديكتيأ. 

الدومينيكاين . 

األوغسطينيت. 

الفرنسيسكاينث. 

متَّت رسامُة مارتن لوثر يف _________________________..  

ِويِتْنرِبجأ. 

إِيْسلِْب  . 

إرفورتت. 

روماث. 

اتُِّهَم جون َهْس بالهرطقة بسبِب منظورِه للتربير باإلميان وحَدہ.. 4

صحأ. 

خطأ . 
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ه إىل روما لـ________________..   كرََّس مارتن لوثر َحجَّ

ديرهأ. 

أجداده . 

هت.  أمِّ

أبيهث. 

بُِنَي السكاال ساكرا يف األصل يف روما.. 6

صحأ. 

خطأ . 

أسئلة  للمناقشة:

كيف يردُّ د. سربول عىل اتِّهام مارتن لوثَر بالجنون العرتاِفِه املُستَِمرِّ بالخطيَّة؟. 1

ما الذي نتَعلَُّمُه من حياة لوثر كراهٍب حول الَنظَِر إىل خطيَّتنا الشخصيَّة؟. 2

ملاذا أحزنْت حياُة الكهنِة يف روما لوثَر إىل هذه الدرجة؟.  

يَّة املستمرَّة لإلصالح؟. 4 ما الذي يكشُفُه السكاال ساكرا عن األهمِّ
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3

الَخْمَسُة والتِْسعوَن اْحتجاًجا

المقدِّمة: 

َ كُلَّ يشٍء. يف هــذه املحــارضة، د.  إنَّ اكتشــاف مارتــن لوثــر الحتســاِ  ِبــرِّ املســيح للمؤِمــن َغــريَّ

ســربول يــرشُح كيــف َســبََق هــذا االكتشــاُف اإلصــالَح.

األهداُف التعليميَّة: 

يََّة تحوُّل مارتن لوثر لإلميان. 1 أن توِصَل أهمِّ

أن تستكِشَف التاريَخ الذي أدَّى إىل الخمَسِة والتسعَن احتجاًجا. 2

القراءُة الكتابيَّة:

أَْن ِفيِه ُمْعلٌَن ِبرُّ اللِه ِبإِميَاٍن، إِلميَاٍن.

-رومية 1: 17أ

الخطوُط العريضُة للمحاضرة:

ته. أوَّاًل. يف عام  1 1، اخترَب مارتن لوثر أزمًة كربى َدفََعتُْه يف النهاية إىل اإلصالح برمَّ

كان لوثر يدرُس الالهوَت والدراساِت الكتابيََّة بَهَدِف الحصول عىل الدكتوراه يف إرفورت.. 1

يف عام 10 1، أنشأَ فريدريك، أمرُي ساكسونيا، جامعًة جديدًة يف ويتنربج.. 2

أراَد فريدريك طاقََم تدريٍس استثنايئٍّ وطَلََب من لوثَر أْن يحارِضَ يف الجامعة.أ. 

ة سنتْنِ ورََجَع إىل إيرفورت. .  حارَضَ لوثَُر يف الجاِمَعِة ملدَّ
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عــاَد لوثــر إىل ويتنــربج، وبــدأ سلســلَة محــارضاٍت عــِن املزامــري. ويف عــام  1 1، بدأَ سلســلَة ت. 

محــارضاٍت عــن رســالِة رومية.

يــِس أوغســطينوس .   ُ محارضاتِــِه عــن رســالة روميــة عندمــا قــرأَ أطروَحــًة للقدِّ كان لوثــُر يحــرضِّ

عــن الَحــرِْف والــروح.

ــَو أ.  ــَا ُه ــاٍن، كَ ــاٍن، إِلميَ ــِه ِبِإميَ ــرُّ الل ــٌن ِب ــِه ُمْعلَ ــة 1: 17: »ألَْن ِفي ــَس أوغســطينوس رومي اقتب

ــا««. ــاِن يَْحيَ ــارُّ فَِباإِلميَ ــا الْبَ ــوٌ : »أَمَّ َمْكتُ

كتــَب أوغســطينوس أنَّ الــربَّ الــذي يشــرُي إليــه الرســوُل بولـُـُس هــو الــربُّ الــذي يوفِّــرُُہ اللــُه  . 

لغــري األبــرار.

اعترَب لوثر أنَّ إدراكَه الحتساِ  ِبرِّ املسيح هي لحظُة إميانه.. 4

ــَف أ.  ــُر بســبب اإلميــان أن يَِق بعــد كلِّ هــذه الســنوات مــن الذنــب والعــذا ، اســتطاع لوث

ــِم أْجَمــع، كــا بــدا لــه. ضــدَّ العــداء الــذي القــاه مــن العالَ

ــه  .  ــٍد لَفْهِم ِس كتأكي ــدَّ ــا  املق ــن صفحــات الكت ــٍة م ــَر يف كلِّ صفح ــرى التربي ــر ي ــدأ لوث ب

ــة 1. ــد لرومي الجدي

ــا. يف عــام 17 1، علَّــَق مارتــن لوثــر االحتجاجــاِت الخمســَة والتســعن عــىل بــاِ  كنيســِة الَقلَْعــِة  ثانيً

يف ويتنــربج فيــا يختــصُّ ببَيْــعِ الصكــوك.

َرِغبَْت أسُة آل ُهوِهْنزُولِرْن الحاكمُة بسلطٍة أْعىَل وتأثريٍ أكرب يف كلِّ أنحاء أملانيا.. 1

يف عــام  1 1، أصبَحــْت ثــالُث إيرباشــيَّاٍت شــاغرًة )ماْجِدبُــوْرج، وَهلرِْبْْشــتَاْت، وِميْنــز(، وأراَد أ. 

ألــربت، وهــو أمــرٌي مــن آِل ُهوِهْنزُولـِـرْن، أن يشــَغَل املناصــَب الثالثــَة كلَّهــا.

ِتها. .  كان رئيُس أساقفة ِميْنز يَُعدُّ صاِحَب أعىل منصِب سلطٍة كنسيٍَّة يف أملانيا ِبرُمَّ

ــيَّات . 2 ــىل اإليرباش ــول ع ــدُة للحص ــُة الوحي ا، والطريق ــدًّ ــدًة ج ــذاَك فاس ــُة آن ــِت البابويَّ كان

الثــالِث كلِّهــا كانــْت برشائِهــا مــن البابــا، ولكــنَّ بَيْــَع املناِصــِب الكنســيَّة انتهــَك املحظــورات 

ــة والكنســيَّة. الكتابيَّ

ــيمون أ.  ــِة س ــبًة إىل حادث ــيُمونِيََّة نس ى الِس ــمَّ ــيَِّة تُس ــِب الكنس ــعِ املناص ــُة بَيْ ــْت مارَس كان

ــل 8: 24-9(. ــال الرس ــُدس )أع ــروح الُق ِة ال ــوَّ ــاوَل رِشاَء ق ــذي ح ــاحر ال الس

ال يِحقُّ أليِّ َشْخٍص تويلِّ رئاسة أكر من إيبارشيَّة واحدة يف الوقت َعيِْنه. . 

ا عــىل أن ت.  كان ألــربت يبلــُغ الثالثــَة والعرشيــن مــن عمــره فقــط - أي أنَّــه كان صغــريًا جــدًّ

يُرَْســَم أُْســقًفا.

ومــع ذلــك، تفــاوَض ألــربت مــع البابــا وأعطــاُه 10 آالف دوكاتيَّــة ذهبيَّــة مقابــل منصــِب رئيــس .  

أســاقفة مينــز وحــَدُہ، كــا أنَّــه َضِمــَن أيًضــا باقــي اإليرباشــيَّات.

طوا الصفقَة بن ألرِبت والبابا.أ.  كانْت عائلُة فوجرز صاحبَة أكرِب بَْنٍك يف أملانيا، فتوسَّ
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تمَّ تقديُم برنامج صكوك غفران لَجْمعِ املال وَدفْعِ َثَِن اإليرباشيَّات.. 4

ــُن أ.  ــي ميك ــتحقاِق الت ــال االس ــرتاِف، وبأع ــسِّ االع ــًة ب ــران مرتبط ــوُك الغف ــْت ُصُك أصبَح

ْت أعــاُل االســتحقاق هــذه لتشــمَل  ــص، وقــد ُمــدَّ ــا لــرَدِّہ إىل اإلميــاِن املَُخلِّ للمــرء تأديتُه

ــة. ــا املاليَّ العطاي

ــرُء يف  .  ــه امل ــذي يقضي ــت ال ــل الوق ــىل تقلي ــادرًة ع ــا ق ــن كَْونه ــرَاِن م ــوُك الُغْف ــْت صك َنَ

ــا. ــِر كلِّيًّ ــن املَطَْه ــرء م ــر امل ــر، إىل تحري املطه

َم بصْدٍق من الَقلِْب لتُحَسَب كعمِل استحقاٍق.ت.  كان عىل العطايا أن تُقدَّ

ــال .   ــعِ امل ــن َجْم ــارش م ــو الع ــا لي ــَن الباب ــران لتَُمكِّ ــوك الغف ــَج صك ــُة برنام ــعِت الكنيس وسَّ

يــس بطــرس، وقــد أُِمــَر يُوهــاْن تِيتْــزِل بإحضــار برنامــج صكــوك  واســتكاِل بنــاء كنيســة القدِّ

ــا. ــد إىل أملاني ــران الجدي الغف

ــع صكــوك الغفــران أ.  كاَن تيتــزل بائًعــا ماهــرًا يســتخدُم البهــاء والعظمــة يف اإلعــالن عــن بَيْ

ــة. قبــل أســابيع مــن وصولــه باملرســوم البابــوي إىل الُقــَرى األملانيَّ

ٍس ضخــٍم، فقــد كان يُْدِخــُل املرســوَم البابــويَّ إىل البلــدة عــىل  .  اســتعاَن تيتــزل مبوكــٍب مقــدَّ

وســادٍة مطــرَّزٍة بالذهــِب أو وســادٍة مخمليَّــة.

كان تيتزل يقوُل: »مع رَنِن كُلِّ ُعْملٍَة داخَل الصندوق، تَْخُرُج نَْفٌس من املطهر«.ت. 

ا مــن دائــرة ساكســونيا االنتخابيَّــة، . 6 كان يُوهــاْن تِيتـْـزِل يبيــُع صكــوَك الغفــران عــىل مقربــٍة جــدًّ

ــوِك  ــرتكوا يف رشاِء صك ــر اش ــة لوث ــن كنيس ــريون م ــاء كث ــربج، وأعض ــُع ويتن ــت تََق ــث كان حي

الغفــران مــن تيتــزل.

، َشعَر بالغضب الشديد من بَيْعِ ُصكوِك الُغفران.أ.  لوثر، يدفُعه قلُقه الرعويُّ

ليدُعــَو أعضــاَء هيئــة التدريــس يف جامعــة ويتنــربج . 7 نرََشَ لوثر الخمسة والتسعن احتجاًجا 

إىل مناقشــة موضــوع صكــوك الغفــران.

نـَـرَشَ لوثــر هــذه االحتجاجــاِت بالالتينيَّــة، وهــي عالمــٌة أكيــدٌة عــىل أنَّــه كان يطلــُب نــدوًة أ. 

ــا. ِعلِْميَّــًة ومل يَُكــْن يقــوُل إعالنـًـا عامًّ

ا حتَّــى إنَّهــم ترجموهــا  .  ُذِهــَل الطلبَــُة يف الجامعــة باالحتجاجــاِت الخمســة والِتســِعن جــدًّ

لألملانيَّــة.

انترَشْت االحتجاجاُت الخمسة والتسعون عرب كلِّ أملانيا مبساعدِة مطبََعِة جوتنربج.ت. 

مل يَُكْن لوثر يتوقَّع ما سيحدُث بَْعَد ذلك.ث. 

أُحرِضَ لوثَُر يف النهاية إىل املَْجَمعِ اإلمرباطوري يف فورمز عام 21 1.. 8

رَفََض لوثَر الرتاُجع.أ. 
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أسئلة  للدراسة:

تصاَرَع لوثَر مع فكرة ______________________ الله.. 1

غضِبأ. 

عدِل . 

برِّت. 

كلِّ ما سبقث. 

ُ املحارضات عن املزامري.. 2 بدايُة فَْهِم لوثر للتربير باإلميان َنَْت فيا كان يَُحرضِّ

صحأ. 

خطأ . 

كانْت بصريُة ___________ هي ما منَح مارتن لوثر الفهَم الواضَح لـ »ِبرِّ الله«..  

أثناسيوسأ. 

اإلكويني . 

أوغسطينوست. 

أنساملث. 

ى ___________.. 4 حساُ  ِبرِّ املسيح للمؤِمن يُسمَّ

تربيرًاأ. 

اسرتضاًء . 

ارًةت.  كفَّ

احتسابًاث. 

كانــِت االحتجاجــاُت الخمســة والتســعون بيــاَن لوثــر الرســمي عــىل عقيــدة التربيــر باإلميــان .  

وحــده.

صحأ. 

خطأ . 
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َح ببيعِ صكوك الغفران.. 6 ___________________ رصَّ

يوليوس الثاينأ. 

يوهان تيتزل . 

ألربتت. 

ليو العارشث. 

أسئلة  للمناقشة:

ملاذا َحِنَق لوثر لدى بَيْعِ صكوك الغفران؟. 1

يَْت مارسُة بَيْعِ املناصِب الكنسيَّة بالسيمونيَّة؟. 2 ملاذا ُسمِّ

مــا الدليــُل الــذي نلُكــه بــأنَّ لوثــر مل يكــن يتوقَّــُع أْن يبــزَغ فَْجــُر اإلصــالح بنــرشه لالحتجاجــات .  

ــة والتسعن؟ الخمس

كيف استطاَع لوثر أن يواِجَه نَْقَد الجامعة، والكنيسة، والعالَم فعليًّا؟. 4
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4

ُوْجَهُة النظرِ الكاثولِيِكيَُّة

المقدِّمة:

إنَّ أفضــَل طريقــٍة لَِفْهــِم ُوجهــة النظــر املُصلََحــة للتربيــر هــي مبقارنتــه بوجهــِة نَظَــِر كنيســة 

ــا  ــة روم ــر كنيس ــَة نظ ــربول وجه ــُع د. س ــارضة، يراج ــذه املح ــه. يف ه ــة ل ــا الكاثوليكيَّ روم

ــت. ــُع ترين ــا مجم ــا عرَّفَه ــر ك ــة للتربي الكاثوليكيَّ

األهداُف التعليميَّة: 

َم ُوجهة النظر الكاثوليكيَّة للتربير باملقارنة مع عقيدة التربير باإلميان وحده املُصلََحة أْن تقدِّ

القراءُة الكتابيَّة:

الَّــِذي أَنَْقَذنـَـا ِمــْن ُســلْطَاِن الظُّلَْمــِة، َونََقلََنــا إَِل َملَكُــوِت ابْــِن َمَحبَِّتــِه، الَّــِذي لََنــا ِفيــِه الِْفــَداُء، 

ِبَدِمــِه ُغْفــَراُن الَْخطَايَــا.

-كولوس 1:  14-1

الخطوُط العريضُة للمحاضرة:

ــة وجهــة نظــِر  ــِم مفهــوِم التربيــر الخــاصِّ باإلصــالح هــي مبقارنتــه بخلفيَّ أوَّالً. إنَّ أفضــل طريقــة لَفْه

ــة للتربيــر. كنيســِة رومــا الكاثوليكيَّ

ــط . 1 ــدِة املرتِب ــة نظــاِم العقي ــا للتشــكيك بصحَّ ــر الخمســة والتســعن احتجاًج ــَب مارتــن لوث كت

بصكــوك الغفــران.
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فالخمســة والتســعون احتجاًجــا مل تتنــاول التربيــر يف األســاس، ولكــنَّ لوثــر أثــاَر أســئلًة تربــُط أ. 

فَْهــَم رومــا لصكــوك الغفــران بوجهــة نظرهــا عــن التربيــر.

تطوَّرْت عقيدة تربير كنيسة روما الكاثوليكيَّة عىل مدار قرون.. 2

يُشاُر إىل نظام الخالص يف روما باسم »الَوساطَة الكهنوتيَّة«.أ. 

ــْي  .  ــن خــالل خدمتَ ــا الخــالُص م ــُق به ــي يتحقِّ ــُة الت ــُة« هــي الطريق »الوســاطُة الكهنوتيَّ

ــوت. ــة والكهن الكنيس

ــة برومــا بشــكٍل كامــٍل خــالل اإلصــالِح املضــادِّ ذي الثالثــة .   تــمَّ تعريــف عقيــدة التربيــر الخاصَّ

اتِّجاهــات الــذي جــرى كــردِّ فعــٍل ضــدَّ الربوتســتنتيَّة.

َسَعْت محاكُم التفتيش اإلسبانيَّة للبحِث عن الربوتستنت وتعذيِبهم.أ. 

س إغناطيوس لويوال نظاَم الرهبنة اليسوعيَّة ليخاطَب القضايا الفكريَّة الراهنة. .  أسَّ

ُعِقَد مجمٌع مسكوينٌّ دويلٌّ، أي مجمُع ترينت.ت. 

ثانيًا. الدورُة السادسُة ملجمع ترينت تعاَملت مع منظور كنيسة روما الكاثولييك للتربير.

ة التي يجب مالحظتُها قَبْل مناقشِة وجهة نظر روما للتربير.. 1 بعُض النقاط املهمَّ

ى أحيانًا »تْرَايِْدنِْتيِني«.أ.  اإلشارة إىل قرارات ترينت تُسمَّ

ما زالِت البابويَّة تؤكُِّد بدون لَبٍْس عىل مراسيم مجمع ترينت وقوانينه. . 

باآلخــر ت.  ــة  الخاصَّ التربيــر  عقيــدة  وعــرَض  متثيــَل  والكاثوليــك  الربوتســتنت  يــيسُء 

الكاثوليــيك(. التربيــر  نظــام  يف  لإلميــان  دور  ال  ـه  أنَـّ يؤمنــون  )فالربوتســتنت 

تعلِّم روما أنَّ الخطوة األوىل يف التربير هي سُّ املعموديَّة.. 2

املعموديَّة هي »العلَّة الوسيليَّة للتربير«.أ. 

ــة،    ــة املادِّيَّ يف مناقشــة التربيــر، يشــيُع اســتخدام متييــز أرســطو للعلــل واألســبا  )العلَّ

ــة(. ــة، والنهائيَّ ال والرســميَّة، والفعَّ

املعموديَّة هي الوسيلة التي يتربَُّر بها املرُء أوَّاًل.  

يُغرَُس يف الشخص برُّ املسيح خالل املعموديَّة. . 

ى هذا »النعمُة املرَُبِّرَة«.   يُسمَّ

تستخدُم روما لغة الجوهر )النعمة( التي تنسكُب عىل النفس ثمَّ تسكُنها.  

  . ال يفكِّر الربوتستنت يف النعمة بلغة الجوهر بل كعمٍل إلهيٍّ

ِّــُر املعموديَّــُة فيــا تَْنــِوي التأثــرَي بــه ex opere operato: إِن اعتمــْدَت، تنــاُل ســكيَب    تُؤَث

النعمــة وأنــَت يف حالــة تربيــٍر.

ــة .   ــيك يبقــى يف حال ــْت، ل ــي انغرَس ــِة الت ــع النعم ــاون م ــك أن يتع ــرء بعــد ذل يجــُب عــىل امل

ــر. التربي
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إْن تعاوَن املرُء مع النعمِة املغروسِة، فهو بارٌّ يف نَظَِر الله، ألنَّه بارٌّ بشكٍل أصيٍل.أ. 

يبقى املرُء يف حالِة تربيٍر حتَّى يرتكَب خطيًَّة مميتًة. . 

 تفرُِّق روما ما بن الخطيَّة العرضيَّة، والخطيَّة املُِميتة.. 4

الخطيَّــة العرضيَّــة هــي خطيَّــٌة حقيقيَّــٌة يجــُب االعــرتاُف بهــا ونــواُل الَصْفــح عنهــا ولكنَّهــا ال أ. 

ــُر النعمــَة املُخلَِّصــة. تدمِّ

الخطيَّة املُميتَة متيُت نعمة التربير املغروسة يف النفس. . 

ميكــُن لإلنســان أن يكــون لــه إميــاٌن مخلِّــٌص ومــع ذلــك يقــرتُف خطيَّــًة ُمميتَــًة، ولكــن إِن ت. 

اقــرتَف خطيَّــًة مميتــًة ومــاَت فيهــا، ســيذهُب إىل الجحيــم.

ترى روما أنَّ اإلمياَن رشٌط رضوريٌّ للتربير ولكنَّه ليس رشطًا كافيًا..  

يؤمُن الكاثوليك أنَّه ميكن أن يكون للمرء إمياٌن حقيقيٌّ ولكنَّه غري مربِّر.أ. 

يؤمُن الربوتستنت أنَّ َمْن له إميان حقيقيٌّ فإميانه يربِّرُہ. . 

تعلُِّم روما أنَّ لإلميان وظيفًة ثالثيًَّة من حيث عالقته بالتربير.. 6

اإلمياُن هو بداَءُة التربير، أي الخطوُة األوىل.أ. 

اإلمياُن هو األساُس الذي يُبْنى عليه التربير. . 

اإلمياُن هو ِجذُر، وأصُل التربير.ت. 

ثالثًا. كان سُّ التوبة واالعرتاف لبَّ الجدال ومركزَہ يف القرن السادس عرش.

ــكا  . 1 ــد ارت ــرَہ بع ــرء تربي ــرتجُع امل ــف يس ــؤال: »كي ــن س ــُب ع ــرتاف يجي ــة واالع سُّ التوب

ــة؟« ــة املُميت الخطيَّ

ال ميكُن أن تُعاَد معموديَُّة املرء ألنَّها عالمٌة ال مُتحى وال ميكن أن تُفَقد أبًدا.أ. 

أعلَنْت روما يف ترينت أنَّ املرء يحتاُج »خشبَة التربيِر الثانية« ليسرتدَّ حالة التربير. . 

االعرتاُف هو الجزُء األوَّل من سِّ االعرتاف والتوبة.. 2

يجب أن يعرتَف املرُء بخطيَّته لكاهٍن.أ. 

يجب أن يكوَن االعرتاُف صادقًا. . 

توبة الخوُف هي التوبُة النابعُة من الخوف من العقا .  

الندُم الحقيقيُّ هو التوبة التي تنبُع من القلب املُنكِس واملُنسِحق )مزمور 1 (.  

الِحلُّ الكهنويتُّ هو الجزء الثاين من سِّ التوبة واالعرتاف..  

س أنَّــه علينــا أن نعــرتَف بخطايانــا بعضنــا لبعــض وأنَّ اللــه أمــٌن أن أ.  يعلُِّمنــا الكتــاُ  املقــدَّ

ــا 1: 9(. ــد الغفــران )يعقــو   : 16؛ 1 يوحن يغفــر، إًذا ال رضر يف االعــرتاف وتأكي

ــا مكرًَّســا، فهــذا  .  ــا. بــل كونــه كاهًن ــًة مــا لغفــران الخطاي ال ميــارُس الكاهــُن ســلطًة داخليَّ

يعطيــه الســلطَة إلعــالِن مغفــرِة اللــه للتائــب.
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أعاُل االستحقاق هي الجزء الثالث من ِسِّ التوبة واالعرتاف.. 4

ــة بكنيســة رومــا أ.  ــة التربيــر الخاصَّ أعــاُل االســتحقاق هــي حــن تدخــُل األعــال يف معادل

ــة. الكاثوليكيَّ

ــات  .  ــُم الَصَدق ــذي«، وتقدي ــا ال ــالة »أبان ــم« وص ــا مري ــِك ي ــالُم علي ــبحة »الس ــالوُة تس ت

والتربُّعــات، والقيــام باألعــال الصالحــة األخــرى كلِّهــا هــي جــزٌء مــن أعــال االســتحقاق 

ــر. ــاِ  التربي الكتس

أعاُل االستحقاق تعطي الشخَص اْسِتْحَقاقًا ُمَعاِداًل.ت. 

االستحقاُق السخيُّ هو لألعال التي تتطلَّب بركَة الله أو مكافأتَه.  

االســتحقاُق املُعــاِدُل هــو لألعــال التــي ِمــن املَُناِســب أَْن يَُكاِفئَهــا اللــُه بإعــادة الشــخص   

إىل حالــة التربيــر.

ميكــن أن يبقــى املــرُء يف حالــة تربيــٍر فقــط إْن مل يرتكــب خطيَّــًة ُمميتــًة ولكنَّــه قــد يرجــُع دامئـًـا .  

إىل اللــه بــسِّ التوبــة واالعــرتاف املــرَّة تِلــو األخرى.

إْن مات شخٌص ما وهو يف الخطيَّة املُميتة، يذهُب إىل الجحيم.أ. 

إْن مات شخٌص ما وفيه أيُّ إثٍم يذهُب إىل املَطَْهر. . 

املَطَْهر هو املكان الذي يطهُِّر الشخَص من آثامه.  

يف النهاية، لن يدخَل املرُء إىل الساء إالَّ إذا كان بارًّا بالطبيعة.. 6

هذه هي نسخُة روما لإلنجيل.أ. 

إنَّــه يف تناقــٍض َجــْذريٍّ مــع وجهــة نظــر اإلصــالح للتربيــر، حيــث إنَّ الســاء مــن نصيــب  . 

َمــْن لــه إميــاٌن.

أسئلة  للدراسة:

وجهة نَظَِر كنيسة روما الكاثوليكيَّة لإلميان هي أنَّه رضوريٌّ وكاٍف للخالص.. 1

صحأ. 

خطأ . 

مل يتمَّ التعريف رسميًّا بعقيدِة للتربير يف كنيسة روما الكاثوليكيَّة حتَّى ______________.. 2

التريان األولأ. 

ترينت . 

فاتيكان األوَّلت. 

فاتيكان الثاينث. 
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س إغناطيوس لويوال ______________________ كجزٍء من اإلصالح املضادِّ..   أسَّ

املحاكَم التفتيشيََّة اإلسبانيََّةأ. 

مجمَع ترينت . 

نظاَم الرهبنة اليسوعيَّةت. 

كلَّ ما َسبََقث. 

مركُز الجدال يف القرن السادس عرش كان سَّ _______________.. 4

املعموديَّةأ. 

التثبيت . 

اإلفخارستيَّةت. 

التوبة واالعرتافث. 

ــا .   ــة روم ــالص يف كنيس ــام الخ ــر يف نظ ــُة ________________ للتربي ــي العلَّ ــُة ه املعموديَّ

الكاثوليكيَّــة.

الوسيليَّةأ. 

املادِّيَّة . 

الرسميَّةت. 

النهائيَّةث. 

التربيُر هو باالستحقاق فقط بحسب تعاليِم كنيسِة روما الكاثوليكيَّة.. 6

صحأ. 

خطأ . 

أسئلة  للمناقشة:

يَّة إعادة التأكيد عىل مجمع ترينت يف تعاليم الكنيسة الكاثوليكيَّة يف عام 1992؟. 1 ما أهمِّ

كيف ييسُء الربوتستنت متثيَل وجهة نظر كنيسة روما الكاثوليكيَّة للتربير؟. 2

ما الذي ييسُء الربوتستنت فهَمه بشكٍل شائعٍ فيا يختصُّ بالِحلِّ الكهنويت؟.  

كيف تَِقُف نسخة روما لإلنجيل يف تناقٍض جذريٍّ مع نسخة اإلصالح؟. 4
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5

تعريُف ُمْصَطَلحاتِنا

المقدِّمة: 

إنَّ تعريــف املصطلحــات هــو أمــٌر حاِســٌم لَفْهــِم وتوصيــِل املوقــف الربوتســتانتي بشــأن التربير. 

يف هــذه املحــارضة، يختتــُم د. ســربول دراســتَنا لوجهــة نظــر كنيســة رومــا الكاثوليكيَّــة ويبــدأ 

يف تعريــف املصطلحــات يف تعبــري التبيــُر باإلميــاِن وحــَدہ.

األهداُف التعليميَّة: 

ة األساسيَّة لَفْهِم كنيسة روما الكاثوليكيَّة للتربير. 1 أْن تختَم النظرَة العامَّ

أْن تعرَِّف مصطلحات »التبير« و»بـ« يف تعبري »التبير باإلميان وحده«. 2

أن تقابَل بن وجهة نظر كنيسة روما الكاثوليكيَّة ووجهة النظر الربوتستنتيَّة عن التربير.  

القراءُة الكتابيَّة:

ــَاَواِت ألَْجلِكُــْم، أَنُْتــُم الَِّذيــَن  ، َمْحُفــوٌظ ِف السَّ ... لِِمــريَاٍث الَ يَْفَنــى َوالَ يََتَدنَّــُس َوالَ يَْضَمِحــلُّ

ِة اللــِه َمْحُروُســوَن، ِبإِميَــاٍن... ِبُقــوَّ

-1 بطرس 1: 4- 

الخطوُط العريضُة للمحاضرة:

ــَة لنظــام التربيــر بكنيســة رومــا  أوَّاًل. يجــُب أن ننظــر إىل موضــوع َزَوائـِـد الَْفَضائـِـل لنخِتــَم النظــرَة العامَّ

الكاثوليكيَّة.

ته.. 1 زوائُد الفضائل جوهريٌَّة ملفهوِم صكوِك الغفران برمَّ
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ــة أ.  ــام كنيس ــا بنظ ــزاُل مؤِمًن ــعن كان ال ي ــَة والتس ــِه الخمس ــر احتجاجاتِ ــَرَح لوث ــا طَ عندم

رومــا وبــكلِّ إخــالص، ولكــنَّ زوائــد الفضائــل كانــت أحــد املجــاالت التــي جعلَــِت الشــكوَك 

ــة. يَّ تســاورُُہ بجدِّ

لقد تطوَّر مفهوم صكوك الغفران بالتدريج عرب تاريخ الكنيسة الكاثوليكيَّة بروما.. 2

كان يســتنُد أساًســا إىل الســلطة التــي أعطاهــا املســيُح لبطــرس يف إعطائــه مفاتيــح امللكــوت أ. 

)متَّــى 16: 19(.

َما ترتَّب عليه سلطة توزيع صكوك الغفران. . 

زوائــد الفضائــل موجــودٌة لتوفــري االســتحقاقات ملـَـْن ليــس لديــه مــا يكفــي مــن االســتحقاقات .  

الشــخصيَّة.

ــا زال أ.  ــل م ــد الفضائ ــوم زوائ ــنَّ مفه ــل، ولك ــد الفضائ ــيس لزوائ ــوِدع الرئي ــو املُ ــيح ه املس

ــا. ــة بروم ــة الكنيس ــوًدا يف رشك موج

يسن تُضاف إىل زوائد الفضائل. .  استحقاق مريم واستحقاقات القدِّ

زوائُد الفضائل موجودٌة حتى متكِّن الناس من الدخول إىل الساء.. 4

ــون أ.  ــون ويذهب ــن ميوت ــم الذي ــُل ه ــة، قالئِ ــا الكاثوليكيَّ ــة روم ــر كنيس ــة نظ ــب وجه بحس

ــاء.  ــارشة إىل الس مب

معظم الذين ميوتون يذهبون إىل املطهر ليتمَّ تطهريهم من إثهم. . 

املطهر ليس هو الجحيم. وليس هو مكان العقا .  

ليس ملَْن هم يف املطهر استحقاٌق كاٍف ليِصلَهم إىل الساء مبارشًة.  

إنَّ لألقلِّيَّــة الذيــن يذهبــون إىل الســاء مبــارشًة مــا يكفــي مــن االســتحقاق، باإلضافــة إىل ت. 

االســتحقاق الفائــق.

األعال التي تتجاوُز تلبية الواجب تنتُج استحقاقًا فائًقا.  

ــمُح    ــاَّ يس ــاء، م ــول إىل الس ــو  للدخ ــو مطل ــاَّ ه ــر م ــو أك ــُق ه ــتحقاُق الفائِ االس

ــتحقاق. ــة االس ــض يف خزان ــداع الفائِ بإي

عند رشاء صكوك الغفران، يتمُّ الَسحُب من خزانة االستحقاق لهؤالء الذين يف املطهر.ث. 

ــة برومــا بشــأن التربيــر يف تناقــٍض مبــارٍش مــع التربيــر .   تبــدو وجهــة نظــر الكنيســة الكاثوليكيَّ

باإلميــان وحــده.

ثانيًــا. نبــدأُ يف تقديــم وجهــة النظــر الربوتســتنتيَّة بشــأن التربيــر عــن طريــق تعريــف املصطلحــات يف 

جملــة »التربيــر باإلميــان وحــده«.

ــا . 1 ــة iustificare، والتــي تعنــي حرفيًّ ة مــن الكلمــة الالتينيَّ كلمــة »التربيــر« باإلنجليزيَّــة مشــتقَّ

»يجعــل صالًحــا« أو »يجعــل بــاًرا«.
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طوَّر اآلباُء الالتينيُّون عقيدَة التربير من دراستهم للفولجاتا الالتينيَّة.. 2

ة من الصيغة القانونيَّة لنظام القانون الروماين.أ.  الكلمة الالتينيَّة iustificare مستمدَّ

»يجعل بارًّا« يعني أنَّ الشخص غري البارِّ يُجَعُل بارًّا يف حدِّ ذاته ومن ذاته. . 

ى التقديس.   من املنظور املُصلَح، عمليَُّة أن نُجَعَل أبراًرا حًقا تُسمَّ

نحن نؤمُن أنَّ التربير يتبُعُه التقديس.  

يف منظــور كنيســة رومــا، التقديــُس يســبُق التربيــر ألنَّ اللــه لــن يعلــَن شــخًصا مــا بــارًّا إْن ت. 

مل يكــن قــد أصبــح بــارًّا بالفعــل.

الكلمة اليونانيَّة »ديكايو« )Dikaioō( تعني »ِحْسباَن« أو »احتساَ « شخٍص ما بارًّا..  

»ديكايــو« )Dikaioō( تــؤدِّي إىل املنظــور املُصلَــح أنَّــه فيــا ال نــزاُل غــرَي أبــراٍر، أعلــَن اللــه أ. 

أنَّنــا أبــراٌر عــن طريــق تطبيــق بــرِّ املســيح علينــا مــن خــالل احتســابه لنــا.

ــَة . 4 ــرِّف الحال ــور« )simul justus et peccator( يُع ــتُوس إِْت ِبيَكاتُ ــيُمول يُوْس ــر »ِس ــعاُر لوث ش

ــا. ــا ومــن ذواتن ــراًرا يف ذواتن ــا لســنا أب ــراًرا بالرغــم مــن أنَّن ــُه بهــا أب التــي يحتســبُنا الل

ــرَاٌر يِف آٍن أ.  ــاٌة َوأَبْ ــور« )simul justus et peccator( »ُخطَ ــتُوس إِْت ِبيَكاتُ ــيُمول يُوْس تعني«ِس

َواِحــٍد«.

هــذا ال ينتهــُك قانــوَن عــدم التعــارُض، والــذي يقــول إنَّــه ال ميكــن للــيء أن يكــون »أ«  . 

وضــدَّ »أ« يف آٍن واحــٍد ويف العالقــة عيْنهــا.

نظلُّ من ذواتنا ويف ذواتنا خطاًة، ولكنَّنا أبراٌر بفضل برِّ املسيح.ت. 

دامئًا ما كان الَغرُْس املتسبُِّب يف فشل الكثري من املحاوالت لحلِّ الرصاع الالهويتِّ لإلصالح..  

لطاملا رفَضْت كنيسُة روما فكرَة أنَّنا نتربَّر عىل أساس برٍّ ُمحتََسٍب.أ. 

ــتيتيام« )alienum iustitiam(، أي  .  ــوم يوس ــري »آليين ــِب بتعب ــربِّ املحتَس ــر إىل ال ــاَر لوث أش

ــا«. ــوس )extra nos(، أي »خارَجن ــرتا ن ــرَّ إكس ــا«، ِب ــرًّا َخارِِجيًّ »ِب

ــا هــي حــرف  ــاُج إىل تعريفه ــي نحت ــان وحــده« والت ــر باإلمي ــة »التربي ــة يف جمل ــة الثاني ــا. الكلم ثالثً

الجر»بـ«.

ُ عن الوسيلة التي يحدُث من خاللها يشٌء.. 1 حرف الجر»بـ« هو حرٌف بسيٌط يعربِّ

تذكَّر أنَّ العلَّة الوسيليَّة للتربير هي املعموديَّة يف منظور كنيسة روما الكاثوليكيَّة.أ. 

ــم  .  ــري لفه ــة والتغي ــف الحرك ــتخدَمة لوص ــفيَّة املُس ــة الفلس ــَر إىل اللغ ــمِّ أن ننظ ــن امله م

ــة الوســيليَّة. ــل العلَّ ــة مث جمل

ــال . 2 ــتخدام املِث ــياُء باس ــا األش ُ به ــريَّ ــي تتغ ــة الت ــِف الطريق ــٍف لوْص ــاَم تصني ــوَّر أرســطو نظ ط

ــاٍل. ــيِّ لتمث التوضيح

ات.أ.  العلَّة الفاعلة، هي السبُب الجوهريُّ للتْغِيري وهي الَنحَّ
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العلَُّة املادِّيَُّة التي هي املادَّة التي يتغريَّ منها يشٌء، وهي ِقطَْعُة الرَُخام. . 

ــة    ــة الفاعلــة والعلَّ ــٌة للخليقــة، فاللــه هــو كلٌّ مــن العلَّ ــٌة مادِّيَّ الِحــظ أنَّــه ال توجــد علَّ

.)ex nihilo( »ــم »مــن العــدِم ــَق العالَ ــه َخلَ الكافيــة ألنَّ

العلَّــُة الصوريَّــة، هــي الصــورة التــي يتغــريَّ إليهــا الــيء، وهــي الفكــرة أو املخطَّــط الــذي ت. 

ــات لُصْنــع التمثــال. يف ِذهــن النحَّ

العلَّة الغائيَّة هي الغرض من تغريُّ يشٍء، وهي القصد من التمثال.ث. 

العلَّة الوسيليَّة هي األدوات املُستخَدَمة إلحداث التغيري، وهي املطرقة واإلزميل.ج. 

تؤمــُن كنيســُة رومــا أنَّ املعموديَّــة هــي العلَّــة الوســيليَّة التــي بهــا تنغــرُس النعمــة يف   

الشــخص ويتــربَّر.

يؤمُن الربوتستنت أنَّ اإلميان هو العلَّة الوسيليَّة للتربير.  

ــٍة أخــرى .   ــٍة دقيق ــِة علَّ ــز أرســطو بإضاف ــات متيي ــعوا فئ ــك والربوتســتنت وسَّ ــن الكاثولي كلٌّ م

ــة االســتحقاق«. ى »علَّ ــمَّ تُس

بالنســبة إىل وجهــة نظــر كنيســة رومــا، فــإنَّ علَّــة االســتحقاق لــيك يعلــَن اللــه أنَّ شــخًصا مــا أ. 

. هــو بــارٌّ هــي ألنَّ هــذا الشــخص بــارٌّ

بالنســبة إىل وجهــة النظــر املُصلَحــة، فــإنَّ علَّــة االســتحقاق لــيك يعلــَن اللــه أنَّ شــخًصا مــا  . 

هــو بــارٌّ هــي بســبب بــرِّ املســيح.

إنَّ عبارة التبير باإلميان وحده هي ببساطٍة تلخيص لعبارة التبير باملسيح وحَدہ.. 4

التربير هو بالنعمة وحدها، باإلميان وحده، ويف املسيح وحده.أ. 

أسئلة  للدراسة:

املَطَْهُر هو مكاٌن للعقا .. 1

صحأ. 

خطأ . 

األشخاص الذين يذهبون للَمطَْهر ال ميلكون االستحقاق __________ ليَِصلوا إىل الساء.. 2

الرضوريأ. 

الكايف . 

الَسخيت. 

املسيحث. 
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االستحقاق ___________ يتمُّ إيداعه يف خزانة االستحقاق..  

السخيأ. 

املُعاِدل . 

الفائِقت. 

كلُّ ما سبقث. 

يسن.. 4 أعظم إيداٍع لخزينة االستحقاق هو مجموع كل استحقاق القدِّ

صحأ. 

خطأ . 

ديكايو )Dikaioō( تعني »_________ الرب«..  

ُصْنَعأ. 

إعالَن . 

أن يصبحت. 

ال يشء ماَّ سبقث. 

حرف الجر »بـ« يف عبارة التبير باإلميان وحده ترتبُط بشكٍل وثيٍق بالعلَّة ____________.. 6

الغائيَّةأ. 

الُصَوِريَّة . 

املاديَّةت. 

الوسيليَّةث. 

أسئلة  للمناقشة:

مــا تَِبعــاُت خزينــِة االســتحقاق التــي ال تحتــوي عــىل اســتحقاِق املســيح فقــط بــل اســتحقاِق . 1

يســن أيًضــا؟ العــذراء مريــم والقدِّ

ــف . 2 ــس؟ وكي ــع املنظــور الربوتســتنتي للتقدي ــر م ــا للتربي ــف يتشــابُه منظــوُر كنيســة روم كي

ــه؟ ــُف عن يختل

كيف يختلُف املصطلُح الالتينيُّ للتربير عن املصطلح اليوناين للتربير؟.  

كيــف ميكــن لشــعار لوثــر »ِســيُمول يُوْســتُوس إِْت ِبيَكاتُــور« )simul justus et peccator( أالَّ . 4

ينتهــَك قانــوَن عــدم التناقــض؟
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6

باإليمان وحَدہ

المقدِّمة: 

مــا هــي العنــارُص األساســيَّة لإلميــان املخلِّــص؟ ومــا هــو موضُعهــا؟ يف هــذه املحــارضة، يواصــُل 

ــق النظــر عــن  ــر باإلميــاِن وحــَدہ عــن طري ــارة التبي ــَف املصطلحــات يف عب د. ســربول تعري

كثــب إىل اإلميــان املخلِّــص الــذي يف املســيح وحــده.

األهداُف التعليميَّة: 

أن تعرَِّف مصطلحْي »اإلميان« و »وحَدہ« يف عبارة »التبير باإلميان وحده«. 1

َ الفروقات داخل اإلميان املخلِّص. 2 أن تبنِّ

يَّة االحتسا .   َد عىل أهمِّ أن تشدِّ

القراءُة الكتابيَّة:

ألَنَّكُْم ِبالنِّْعَمِة ُمَخلَُّصوَن، ِباإِلميَاِن، َوذلَِك لَْيَس ِمْنكُْم. ُهَو َعِطيَُّة اللِه.

-أفسس 2: 8

الخطوُط العريضُة للمحاضرة:

أوَّاًل. ما معنى كلمة »اإلميان« يف صيغة »التبير باإلميان وحده«؟

ــادي . 1 ــِد أَْو يُن ِر الفاِس ــن التحــرُّ ــا م ــم نَْوًع ــر يعلِّ ــا أنَّ لوث ــُة بروم ــَدِت الكنيســُة الكاثوليكيَّ اعتق

ــوس. ــاِء النام بِإلغ

ِ
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ــري أ.  ــال غ ــأنَّ األع ــاؤوا، وب ــا ش ــوا كيف ــاس أن يعيش ــن للن ــه ميك ــُم بأنَّ ــر يُعلِّ ــْن لوث مل يك

ــر. ــة للتربي رضوريَّ

كان عىل لوثر مأموريَّة تعريف املعنى الحقيقي لإلميان املخلِّص. . 

َع املُصلحن يف فَْهِمهم لعنارِصِ اإِلمياِن املَُخلِِّص.. 2 تاريخيًّا، يختلُف العلاُء حول كيفيَّة تَوسُّ

أدرَج فرانْسوا توريتيني، حتَّى ثانيَة عنارَص دقيقًة لإلمياِن املَُخلِِّص.أ. 

آمَن ُجورُْدون كْالرْك أنَّ هناك عنرصيِْن فقط يف اإلميان املخلِّص. . 

املفهوُم املُصلَح املُْعتَاُد لإِلميَاِن املَُخلِِّص هو أنَّ به ثاَلثََة َعَنارِصَ ُمتََاِيزٍَة.ت. 

 )assensus( َوأَِسْنُســوس )notitia( ــص هــي نُوتِيْتِشــَيا ــزُة لإلميــان املخلِّ ــُة املتاِي ــا. العنــارُص الثالث ثانيً

 .)fiducia( ــا َوِفيُدوكْي

نُوتِيْتِشَيا هي املعلوماُت التي يجُب أن يؤمَن بها املرُء ليتربَّر.. 1

نحتاُج املعلوماِت األساسيََّة عن املسيح لنتربَّر.أ. 

تتكوَّن نُوتِيْتِشَيا من أساسيَّات اإلنجيل. . 

أَِسْنُسوس هي املوافقُة عىل حقيقة تلك املعلومات.. 2

ة بالر ِّ يسوع بشخصه وأعاله هي حقيقة.أ.  ق أنَّ املعلومات املختصَّ علينا أن نصدِّ

اإلمياُن املُخلِّص يتطلَّب قبواًل فكريًّا ومعرفيًّا لحقيقة املعلومات. . 

ــون ت.  ــات ويعلم ــون املعلوم ــم يعرف ــا ألنَّه ــوس أيًض ــَيا وأَِسْنُس ــم نُوتِيْتِش الشــياطُن لديه

أنَّهــا صحيحــة.

ِفيُدوكْيا هي وضع الثقة يف املعلومات الصحيحة..  

ِفيُدوكْيا تتطلَّب الثقة إىل جانب الوعي الفكري واملوافقة.أ. 

هذا أمٌر محوريٌّ لعقيدة التربير باإلميان.  

ثقتُنا واعتاُدنا عىل َعَمِل املسيح وحَدہ هو أهمُّ عنرٍص يف اإلقرار باإلميان. . 

مشكلٌة عظيمٌة هي التفرقة بن اإلميان واالعرتاف باإلميان.  

َر يسوُع من االعرتاف املزيَّف )متَّى 7: 21- 2،  1: 8(.   حذَّ

يتَّضُح خطُر االعرتاف املزيَّف يف طُرُق الكرازة القراريَّة التي تحاوُل التالُعَب بالبرش.  

نُوتِيْتِشَيا َوأَِسْنُسوس رضوريَّان ألجل ِفيُدوكْيا.ت. 

ــه ميكــن للبــرش اتِّخــاُذ القــرارات لفعــل أشــياء لجميــع ألســبا     ــوم أنَّ ــَم ِديِفيــد ِهيُ فَِه

عــة، لكــْن ال ميكــُن للبــرش اتِّخــاُذ قــرار اإلميــان بــيٍء ال يؤمنــوَن بــه. متنوِّ

ــٍص ومــن ثــمَّ يتــمُّ    ال ميكــن لإلنســان أن يقــرِّر ببســاطٍة أن يؤمــن بيســوع كــر ٍّ ومخلِّ

إقناعــه ومتكينــه حتَّــى يثــق بــه.
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ثالثًا. ما معنى كلمة »وحَدہ« يف صيغة التربير باإلميان وحده؟

كلمــة »وحــده« تعنــي أنَّــه ال يوجــد مزيــٌج مــن األعــال يف إمياننــا كأســاٍس إلعــالن اللــه أنَّنــا . 1

أبــراٌر.

ــيطة . 2 ــابيَّة بس ــة حس ــة معادل ــرب كتاب ــي ع ــر ه ــول التربي دة ح ــدِّ ــيط اآلراء املتع ــٌة لتبس طريق

ــن 2+2=4. ــارٌة ع عب

املعادلُة الحسابيَّة لكنيسة روما الكاثوليكيَّة هي اإلميان + األعال = التربيرأ. 

املعادلُة الحسابيَّة إللغاء الناموس هي اإلميان = التربير - األعال. . 

آمــَن أتبــاُع إلغــاء النامــوس أنَّــه ميكــن للشــخص أن يكــون مؤِمًنــا حقيقيًّــا وأالَّ يعمــَل أيَّ   

أعــاٍل صالحــٍة عــىل اإلطــالق.

صيغة اإلصالح هي اإلميان = التربير + األعال.ت. 

اإلميان الحقيقي سيُظِهُر ذاتَه بأعاِل الطاعة بعد التربير.  

األعاُل نفسها ال تساهُم يف التربير ألنَّ التربير قد تمَّ بالفعل.  

قاَل لوثر بوضوٍح: »الترْبيُر باإلمياِن وحَدہ ولكْن ليس بإمياٍن يظلُّ وحَدہ«.  

التربيُر باإلميان وحَدہ هو تربيٌر باملسيح وحده..  

ال ميكُننا أْن نضيَف شيئًا أو أْن ننقص شيئًا مِن استحقاق املسيح.أ. 

ا: »نحن نؤمُن بالتربير باألعال«، ألنَّها أعاله. .  يخلُِّصنا املسيُح، لنقِدَر أْن نقوَل حقًّ

ُر برَّ املسيح لنا.ت.  ته يف طاعته العاِملَة، والله ميرِّ أكمَل املسيُح الناموس برمَّ

ــة  : 20 أ(، ومــع ث.  ــُه« )رومي ــرَبَُّر أََماَم ــٍد اَل يَتَ ــوِس كُلُّ ِذي َجَس ــَاِل النَّاُم ــه »ِبأَْع ــٌح أنَّ صحي

ــا مــربَّروَن ِباإِلميــاِن بالَواحــِد الــذي َحِفــَظ أَعــاَل النامــوِس.  َذلِــَك فَِإنََّن

ــة  ــة ووجهــة النظــر املُصلَح ــا الكاثوليكيَّ ــن وجهــة نظــر كنيســة روم ــات ب ــُد مــن الفروق ــا. املزي رابًع

ــر واالحتســا . بخصــوص التربي

1 .. املنظوُر الكاثولييكُّ لكنيسة روما هو منظوٌر تحلييلٌّ

الترصيــح التحليــيلُّ ال يضيــُف شــيئًا إىل خــرٍب مل يكــن موجــوًدا بالفعــل يف املبتــدأ ألنَّ الترصيَح أ. 

التحليــيلَّ ترصيــٌح صحيــٌح يف معناه.

، ألنَّ األعــز  بتعريفــه هــو    »األعــزَُ  يكــون إنســانًا غــري متــزوٍِّج«، هــذا ترصيــٌح تحليــيلٌّ

إنســاٌن غــرُي متــزوِّج.

منظور كنيسة روما الكاثوليكيَّة تحلييلٌّ ألنَّ الله يعلُن الشخَص بارًّا فقط إْن كان بارًّا. . 

2 .. املنظور املُصلَح منظوٌر تكاُميلٌّ

ــرُي أ.  ــو غ ــرب، وه ــات يف الخ ــه يشٌء إىل املعلوم ــاُف في ــٌح يُض ــو ترصي ــيلُّ ه ــُح التكام الترصي

ــدأ. ــوٍد يف املبت موج

ق
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، ألنَّ كَــْوَن املــرء أعزبـًـا ال يشــرُي ضمنيًّــا إىل    «، هــو ترصيــٌح تكاُمــيلٌّ »األعــزَُ  رجــٌل ثـَـِريٌّ

أنَّــه غنــي.

املنظور املُصلَح هو منظوٌر تكاُميلٌّ ألنَّ الله يضيُف برَّ املسيح إىل خطاٍة غريِ أبرار. . 

يستخدُم كلٌّ من الربوتستنت والكاثوليك مصطلَح »التبير القضايئ«..  

ــه أ.  ــه الل ــُن ب ــوينٌّ يعل ــر هــو إعــالٌن قان ــتخَدُم ألنَّ التربي ــر القضــايئ« يُس ــح »التبي إنَّ مصطل

ــرار. ــا أب ــا أنَّن قضائِيًّ

»التربيُر القضايئُّ« تمَّ استخدامه كاختصاٍر لوصف املنظور الربوتستنتي للتربير. . 

ــا    ــارٌّ بحســب منظــور كنيســة روم ــُه أنَّ اإلنســان ب ــُن الل ــا يُعل ــر عندم يحــدُث التربي

الكاثوليكيَّــة، لــذا ميكــن للكاثوليــك أن يســتخدموا مصطلــح »القضــايئ« لوصــف 

ــا. ــر أيًض التربي

الله هو َمْن يعلن أنَّ الشخص بارٌّ يف كال الحالتْن.  

االختالف يكُمُن فيا إذا كان الشخص ميلُك برًّا ذاتيًّا أو برًّا غريًبا.  

لوا إىل اتِّفاٍق موضوعيٍّ فيا يخصُّ التربير.. 4 اعتقَد اإلنجيليُّون والكاثوليك مًعا أنَّهم توصَّ

الحــقُّ هــو أنَّ كنيســة رومــا كانــت تعلــُم بالتربيــر القضــايئ دامئـًـا وموضــوع االحتســا  هــو أ. 

لــبُّ املوضــوع.

ا أْن نتربَّر بربِّنا أو بربِّ شخٍص آخر.   فإمَّ

كلمُة وحَدہ تؤكِّد عىل برٍّ موجوٍد يف املسيح وحده. . 

أسئلة  للدراسة:

اإلميان املخلِّص يتكوَّن من _____________ عنارص متميِّزة.. 1

اثنْنأ. 

ثالثة . 

سبعةت. 

ثانيةث. 

أَِسْنُسوس هي التأكيد عىل املعلومات الذهنيَّة لإلميان املخلِّص.. 2

صحأ. 

خطأ . 
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منظوُر اإلصالح املختصُّ بالتربير هو _____________..  

تحلييلأ. 

قضايئ . 

تكاميلت. 

َجَديلث. 

4 .. « هي ترصيٌح تحلييلٌّ »األعزُ  هو رجٌل غنيٌّ

صحأ. 

خطأ . 

إنَّ مصطلَح »قضايئ« يف عبارة »التربير القضايئ« هي مصطلٌح _____________..  

كنيسأ. 

الهويت . 

تاريخيت. 

قضايئث. 

________________ هو املوضوع املِفتاحي الذي يفصُل الربوتستنت عن الكاثوليك.. 6

اإلميانأ. 

االحتسا  . 

التربير القضايئت. 

كلُّ ما سبقث. 

أسئلة  للمناقشة:

ــه ملـَـْن يؤمنــون بــأنَّ التربيــر هــو باإلميــان وحــده؟ كيــف تجيــُب عــىل . 1 مــا االتَّهــاُم الشــائُع املوجَّ

مثــل هــذا االتِّهــام؟

ملاذا نعترُب ِفيُدوكْيا أهمَّ عنرٍص يف اإلميان املخلِّص؟. 2

ما القلُق األساسُّ يف الكرازة القراريَّة؟.  

كيف ميكُن للربوتستنت أن يعلنوا بأمانٍة أنَّهم متربِّرون باألعال؟. 4

ق
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7

رسالُة بولَس إلى أهل ُروِمَيَة

المقدِّمة: 

ــة. يف هــذه  ــر باإلميــان بشــكٍل أشــمل يف رســالِتِه إىل أهــل رومي ــدَة التربي ــُس عقي ــاوُل بول يتن

ــع يف املفاهيــم  ــا د. ســربول عــرب املقاطــع األهــمِّ مــن رســالة روميــة ويتوسَّ املحــارضة، يأخُذن

ــر. ــدة التربي ــة التــي يف عقي الالهوتيَّ

األهداُف التعليميَّة: 

س. 1 أْن تنظَر إىل عقيدة التربير باإلميان وحده كا ورَدْت يف الكتا  املقدَّ

ــارة باإلضافــة إىل طاعــة املســيح الباذلــة . 2 ــع يف عقيــدة التربيــر لتشــمَل االســرتضاء والكفَّ أن تتوسَّ

لفاعلة وا

القراءُة الكتابيَّة:

ا َويَُبَِّر َمْن ُهَو ِمَن اإِلميَاِن ِبَيُسوَع. ... لَِيكُوَن بَارًّ

-رومية  : 26 

الخطوُط العريضُة للمحاضرة:

ــر  ــدة التربي ــن عقي ــهاٍ  ع ث بإس ــدُّ ــمُّ التح ــة، يت ــل رومي ــس إىل أه ــول بول ــالة الرس أوَّاًل. يف رس

ــده. ــان وح باإلمي

ًصا لعقيدة التربير باإلميان.. 1 يعدُّ الجزء األوَّل من رسالة رومية مخصَّ

يبدأُ الرسول بولس بفكرة الدينونة العامليَّة لله عىل البرشيَّة الساقطة التي تحجُز معرفته.أ. 
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ُ بولس كيف أنَّ تأثريات الخطيَّة طالت كلَّ الناس، يهوًدا ويونانيِّن عىل حدٍّ سواء. .  يبنِّ

يضُع بولُس العالَم كلَّه عىل ميزان عدل الله.ت. 

يرشُح بولس الطبيعة الخاطئة للبرش باالقتباس من املزامري.. 2

تبدأُ اقتباساته من املزامري يف رومية  : 11 وتنتهي يف رومية  : 18.أ. 

استخدَم بولس تشبيه »الفم املُستَّد« أمام كرس دينونة الله..  

ــته، أ.  ــتعالن قداس ــد اس ــا عن ــدم طاعتن ــن ع ــه ع ــذار لل ــم األع ــًدا تقدي ــا أب ــدي نفًع ال يُْج

ــه. ــه، ودينونت وعدل

ــٌة لفهــم  ــا. كانــت روميــة  : 20 محــلَّ الكثــري مــن النقاشــات يف تاريــخ الالهــوت وهــي آيــٌة مهمَّ ثانيً

عقيــدة التربيــر.

يعتقُد البعض أنَّه »ِبأَْعَاِل النَّاُموِس« تشرُي إىل املتطلَّبات الطقسيَّة لناموس العهد القديم.. 1

ال أحد سيتربَّر بنظام الذبائح والطقوس الدينيَّة املرتبطة بخيمة االجتاع والهيكل.أ. 

ُد النصَّ للغاية. .  هذا التطبيق يحدِّ

يــن أنَّ »ِبأَْعــَاِل النَّاُمــوِس« تشــرُي إىل كلِّ نامــوس اللــه مبــا . 2 يعتقــد الغالبيــة العظمــى مــن املفسِّ

فيهــا االلتزامــات األخالقيَّة.

يتمُّ استبعاُد أيَّ عمٍل صالٍح من أسبا  التربير.أ. 

يعتقُد آخرون أنَّ »ِبأَْعَاِل النَّاُموِس« تشرُي إىل أعال الطاعة قبل التجديد..  

يبــدو أنَّ هنــاك تناقــض بــن املنظــور الربوتســتنتي ومنظــور كنيســة رومــا للتربيــر يف هــذه أ. 

النقطــة إذ يُعــاُد إدخــال األعــال إىل مشــهد التربيــر.

ميكن لألعال أن تسهَم يف مكافأتنا يف الساء، ولكنَّها ليست أبًدا جزًءا من تربيرنا.  

ثالثًا. يوجُد فرٌق بن املغفرة والتربير.

ليس التربير مجرَّد مغفرة إلهيَّة.. 1

ــالن أ.  ــو إع ــر ه ــر التربي ــن جوه ــا، ولك ــخص مذنبً ــالن الش ــمَّ إع ــد أن يت ــدُر بع ــرة تص املغف

ــارًّا. ــخص ب الش

املغفرة ليست رضوريَّة لشخٍص أُعلَن بارًّا. . 

التربير يتخطَّى غفران الخطايا.. 2

نحن ال يُغفر لنا فقط، بل نُعلَُن أبراًرا أمام الله.أ. 

إنَّ احتسا  برِّ املسيح أساسٌّ لفهمنا للتربير..  

روميــة  : 21-22 يعــوُد ملوضــوع »بــرِّ اللــه« املوجــود يف روميــة 1: 17 أي الــربِّ الــذي يعطيــه أ. 

اللــه لنــا.
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ارَة. رابًعا. يجب أن نيِّز بن طاعة املسيح الباِذلة والفاِعلة وبن االْسرِتَْضاء َوالَْكفَّ

تشرُي طاعة املسيح الباِذلَة إىل استعداده أن ميوت عن خطايانا طاعًة لآل .. 1

يشرُي بولس إىل هذا قائاًل: »ِبالِْفَداِء الَِّذي ِبيَُسوَع الَْمِسيِح« )رومية  : 24(.أ. 

قــان يف مــوت املســيح عــىل الصليــب، والصليــب هــو أيًضــا طريقــٌة . 2 ــارة يتحقَّ االســرتضاء والكفَّ

بســيطٌة لَوْصــِف الفــرق بــن االثنــْن.

ميكــن اســتخدام َشــْكُل الصليــب بعموديْــه الــرأس واألفقــي لَوْصــف الفــرق بــن أ. 

ــارة. والكفَّ االســرتضاء 

تصُف الخشبة الرأسيَّة االسرتضاَء كعمليٍَّة رأسيٍَّة يتمُّ بها استيفاُء َمطالِِب ِبرِّ اللِه. . 

مبا أنَّ املسيح هو ذبيحٌة كاملٌة فهذا أيًضا عنرٌص من طاعته الفاِعلة.  

ــِد ت.  ــا كبُْع ــا عنَّ ــٍة يبعــُد بهــا املســيُح خطايان ــٍة أفقيَّ ــارَة كعمليَّ ــُف الكفَّ العمــوُد األفقــيُّ يَِص

املَــرْشق عــن املغــر .

ارة..   ارة يف نظام ذبائح العهد القديم يف يوم الكفَّ يتمُّ تصوير االسرتضاء والكفَّ

ــتيفاء أ.  ــة الس ــارة ومصالح ــد ككفَّ ــوت العه ــاء تاب ــىل غط ــوس ع ــد التي ــَكب دُم أح كان يُس

ــه. ــة الل عدال

كان الكاهــن يََضــُع يديْــه عــىل التيــس الثــاين، تيــس عزازيــل، لينقــَل خطايــا النــاس رمزيًّــا  . 

لــه ويطلقــه إىل الربِّيَّــة.

كانت الربِّيَّة خارج املحلَّة، وخارج حضور الله.  

ــًة    ــاَت ميت ــه، وم ــعِب علي ــا الش ــْت خطاي ــا ُوِضَع ــة عندم ــارج املحلَّ ــيُح خ ــَم املس تألَّ

ــب. ــىل الصلي ــًة ع ملعون

تشرُي طاعُة املسيح الفاِعلة إىل حياتِِه الكاملِة تحت الناموس.. 4

املســيُح هــو آدُم الجديــُد، وقــد عــاَش حيــاَة الطاعــة الكاملــة، بعكــس آدم القديــم، الــذي أ. 

ســقَط يف العصيــان والهــالك.

كان عىل املسيِح أن يعيَش حياَة الطاعة الكاِملَة حتَّى يستطيَع أن ينقل استحقاقه لنا. . 

فعــَل املســيح أكــر مــن مجــرَّد َدفـْـع ثــن خطايانــا، فهــو بــداًل مــن أْن يكتفــَي بــأن يــأيتَ   

ليمــوت عنَّــا، قــاَم إضافــًة إىل ذلــك بعيــِش حيــاٍة كاملــٍة.

لقد خضَع بالكامل لناموس الله.  

يف تربيرنا، ينتِقُل برُّ املسيح إلينا، وتنتقل خطيَّتنا إىل املسيح عىل الصليب..  

ــن أ.  ــن ب ــه م ــق إقامت ــه عــن طري ــًة أمام ــت مرضيَّ ــُه أنَّ ذبيحــة املســيح كان ــر الل ــد أظه لق

ــة 4:  2(. ــا )رومي ــل تربيرن ــن أج ــوات م األم

إن طاعته الباذلة والفاعلة أرَْضيَا اآلَ .  
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لقد أقامه اآلُ  من بن األموات ليبنِّ أنَّ عمل الفداء جلَب املصالحة بالفعل.  

ملاذا كان عىل الله أن يخلَِّصنا بهذه الطريقة؟. 6

الله لن يساوَم عىل برِّہ أبًدا وسيخلُِّصنا بطريقٍة ميكنه أن يحتفَظ بها بربِّہ الشخيص.أ. 

الله يحتفُظ بعدله عن طريق احتسا  خطيَّتنا عىل املسيح واحتسا  برِّہ لنا. . 

ته للتربير باإلميان بدون أعال الناموس عرب االستشهاد بحياة إبراهيم. خامًسا. يثبُت بولس حجَّ

يبــدأُ بولــُس فحَصــه إلبراهيــم بعدمــا اســتنتَج أنَّ املــرء »يَتـَـرَبَُّر ِباإِلميـَـاِن ِبــُدوِن أَْعــَاِل النَّاُموِس« . 1

)رومية  : 28(.

ليَس ما يدعو لالفتخار.أ. 

آمَن إبراهيُم مبواعيد الله، وُحسب له برًّا )تكوين  1: 6(.. 2

الحْظ أنَّ اللَه حسَب إبراهيم بارًّا يف اللحظة التي َوَضَع فيها إميانَه وثقتَه بالله.أ. 

َم إسحاَق عىل املذبح..   ُحِسَب إبراهيم بارًّا قبل أن يُختنَت وقبل أن يقدِّ

التربيُر يرتبُط بالنعمة بشكٍل ثابٍت.أ. 

ترتبــُط عبــارة ِباإِلميَــاِن َوْحــَدُہ »ُســوال ِفيــِدي« ارْتِباطًــا َوثيًقــا ِبِعبــارَِة ِبالِنْعَمــِة َوْحَدَهــا »ُســوال . 1

ْجَراتِيــا« يف التقليــد املُصلَــح، ألنَّ التربيــر الــذي ننالُــه هــو بالنعمــة بــكلِّ تأكيــٍد.

ها، بــل باألحــرى يحتســبُها عــىل الــر ِّ يســوع أ.  اللــه ال يحتســُب لنــا الخطايــا التــي نســتحقُّ

ــذي يســرتُنا )مزمــور 2 : 2-1(. ال

إنَّ مفهوَم السرت موجوٌد عرب الكتا  املقدس.. 2

اللُه صنَع ثيابًا ليسرُتَ عاَر آدم وحوَّاء بعد السقوط.أ. 

ارة. .  الدُم يغطِّي غطاَء تابوِت العهد يف يوم الكفَّ

املسيُح يسرتُ ُعْريَنا، ورداَءنا القذر، من خالل رداِء برِّہ.ت. 

الربُّ الوحيُد الذي نحتاُج إليه لنقَف أمام اللِه تمَّ توفريه لنا..  

أسئلة  للدراسة:

تفهُم كنيسة روما أنَّ »أعال الناموس« يف رومية  : 20 تشرُي إىل _____________________.. 1

كلِّ أعال الناموسأ. 

أعال الناموس األخالقيَّة . 

أعال الناموس الطقسيَّةت. 

أعال الناموس التي تسبُق التجديدث. 
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التربير مرتبٌط ارتباطًا وثيًقا بفكرة الغفران اإللهي.. 2

صحأ. 

خطأ . 

إنَّ الله وهو يبعُد عنَّا خطايانا كبُعد املرشق عن املغر  هو صورة _________________..  

ارةأ.  للكفَّ

لالسرتضاء . 

للتربيرت. 

لالحتسا ث. 

______________ يشتمُل عىل استيفاء متطلَّبات الله العادلة.. 4

ارةأ.  الكفَّ

االسرتضاء . 

التربيرت. 

االحتسا ث. 

ارة كالها جزٌء من طاعة املسيح الفاعلة..   االسرتضاء والكفَّ

صحأ. 

خطأ . 

ته للتربير باإلميان.. 6 يستخدُم بولُس ____________ ليثبَت حجَّ

إسحاقأ. 

داود . 

راحا ت. 

إبراهيمث. 

أسئلة  للمناقشة:

ارة؟. 1 كيف يُستخَدُم الصليُب كتشبيٍه لتعليم الفرق بن االسرتضاء والكفَّ

كيف نرى يف تيس عزازيل شكاًل ُمسبًَقا للمسيح؟. 2
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يَّة القيامة يف عقيدة التربير؟.   ما أهمِّ

كيــف ميكنــَك أن تجيــب عــن شــخٍص يعــرتُض عــىل الطريقــة التــي قــرَّر بهــا اللــه أن يخلِّصنــا، . 4

عيًــا أنَّــه ميكــن أن توجــد طريقــة أفضــل؟ مدَّ
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8

نتائُج الَتْبي�ر

المقدِّمة: 

ــَة الدخــول إليــه، ورجــاًء فيــه. يف  وس، وإمكانيَّ التربيــُر باإلميــان يعطينــا ســالًما مــع اللــه القــدِّ

هــذه املحــارضة، يكمــُل د. ســربول دراســتَه للتربيــر يف رســالة الرســول بولــس إىل أهــل روميــة 

عــن طريــِق تقديــِم نتائــج التربيــر يف حيــاة املؤمــن.

األهداُف التعليميَّة: 

أن تستطلَع فوائد التربير. 1

أن تضَع التربير يف ترتيبه املالئم كسابٍق للتقديس. 2

القراءُة الكتابيَّة:

َفِباألَْوَل كَِثريًا َونَْحُن ُمَتَبُِّروَن اآلَن ِبَدِمِه نَْخلُُص ِبِه ِمَن الَْغَضِب!

-رومية  : 9

الخطوُط العريضُة للمحاضرة:

أوَّاًل. ما هي نتائُج التربير؟

ــري يف . 1 ــد التفك ــَك؟« عن ــاذا يف ذلِ ــيط: »م ــؤاَل البس ــأَل الس ــرضوري أن نس ــن ال ــا م أحيانً

ــة. ــور الالهوتيَّ األم

ــج أو أ.  ــى بنتائ ــا نُْعن ــر، فإنَّن ــصُّ بالتربي ــا يخت ــَك؟« في ــاذا يف ذلِ ــد النظــر إىل ســؤال »م عن

ــر. مغــزى التربي
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بعــد إثبــاِت عقيــدة التربيــر باإلميــان وحــَدہ يف حيــاة إبراهيــم، يســتهلُّ بولــُس الرســوُل اإلصحاَح . 2

الخامــَس يف رســالته إىل أهــل روميــة بكلمــة »فَِإْذ«.

ا تعتمُد عىل كلِّ ما قيَل قبلَها.أ.  ٍة جدًّ ٍة أو نقطٍة هامَّ »فَِإْذ« تشرُي إىل استنباط حجَّ

بعد »فَِإْذ« يكمُل بولُس قائاًل: »قَْد ترََبَّرْنَا ِباإِلميَاِن«..  

ُ بكلِّ وضوٍح أنَّ التربير هو َحَدٌث يف املايض تمَّ بالفعل.أ.  هذا يبنِّ

تتبُع نتائَج تربيرنا هذه العبارة. . 

ثانيًا. أوَُّل نتيجٍة لتربيرنا هي أنَّ » لََنا َسالٌَم َمَع اللِه ِبَربَِّنا يَُسوَع الَْمِسيِح« )رومية  : 1(.

أحُد أهمِّ املفاهيِم املتعلِّقِة بفكرة السالم مع الله هي فكرُة املُصالَحة.. 1

ــن ال يحتاجــون إىل أ.  ــِم املصالحــة، ألنَّ األشــخاص غــري املنفصل االغــرتاُ  مهــمٌّ مــن أجــل فَْه

املصالحــة.

ــُح العهــُد الجديــُد أنَّــه يف حالــة ســقوطنا الطبيعيَّــة نحــن يف عــداوٍة مــع اللــه وال نريــد  .  يوضِّ

أن تكــون لنــا عالقــٌة بــه.

ــٌة ت.  ــه أخالقيَّ ــع الل ــكلتُهم م ــود. مش ــه موج ــا أنَّ ــون فعليًّ ــه يعلم ــود الل ــرون وج ــْن ينك َم

ــه. ــة مع ــون للمصالح ويحتاج

ــة، نحــن نكــرُه اللــه ث.  س هــي أنَّــه يف حالِتنــا الطبيعيَّ الصــورة التــي يوصلُهــا الكتــا  املقــدَّ

ويف حــرٍ  معــه.

عندما أعلَن اللُه السالَم، تصالْحنا معه لألبد.. 2

عندمــا انتَهــِت الحــرُ  العامليَّــة الثانيــة، كان إعــالُن الســالم مفرًحــا ومناســبًة ُمبهجــًة، ولكــنَّ أ. 

الســالَم الذيــن تتمتَّــُع بــه األمــُم ال يــدوُم أبــًدا.

ًدا أبًدا. .  عندما يعقُد اللُه معاهدَة سالٍم، ال ميكن أن يعوَد هناك خطُر حر  مجدَّ

هنــاك لــدى املســيحيِّن ســالُم رئيــِس الســالِم ولكنَّهــم يف الكثــري مــن األحيــان يتجاهلــون   

يَّتــه )يوحنَّــا 14: 27(. الحديــث عــن أهمِّ

قال لوثر إنَّ الوثنيَّ يرتجُف من حفيف الورقة ألنَّه يف عداوته للِه يخىش غضبَه.  

ــاف    ــذا، ال داٍع ألن يخ ــه، ل ــت نفس ــه يف الوق ــطة الل ــه وبواس ــن الل ــو م ــالُص ه الخ

ــه. ــن غضب ــيحي م املس

ُخــوُل ِباإِلميـَـاِن، إِىَل هــِذِہ النِّْعَمــِة الَِّتــي  ثالثـًـا. ثــاين نتيجــة لتربيرنــا هــي أنَّــه »ِبــِه أَيًْضــا قـَـْد َصــاَر لََنــا الدُّ

نَْحــُن ِفيَهــا ُمِقيُمــوَن« )روميــة  : 2(.

عندما طُرَِد آدُم وحوَّاء من جنَّة عدن، َوَضَع اللُه مالكًا بسيٍف ملتهٍب ليمنَعهم من العودة.. 1

باملسيح، متَّْت إزالُة هذا السيِف املُلتِهب.أ. 

وباملثل، انشقَّ حجاُ  الهيكل. . 
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لديْنا إمكانيَّة الدخول بصفتنا أوالًدا تمَّ تبنِّيهم إىل عائلة الله.. 2

ميكننا اآلن أْن ندعَو الله »أبانا«.أ. 

ُس أْن نقرتَ  إىل الله وأن نستعدَّ للدخول إىل محرضه..   يدعونا الكتا  املقدَّ

ٌة ملحرضه.أ.  الله موجوٌد يف كلِّ مكاٍن ومع ذلك توجُد تجلِّياٌت خاصَّ

الله يعلُن عن حضوره بشكٍل خاصٍّ يف الكنيسة. . 

وس    ــأيت إىل محــرض القــدُّ ــا ن ــادة، ألنَّن ــُس بهــا للعب ــر عــىل الطريقــة التــي نلب هــذا يؤثِّ

ــا مــَن الدخــول. ــا مــن أمامــه مــرًَّة وُمِنْعن الــذي طُرِْدن

ــروِح الفــرح والراحــة بســبب    ــروِح املخافــة واإلكــرام، وب ــأيت إىل الكنيســة ب يجــب أْن ن

الســالم الــذي لنــا مــع اللــه.

عندما نقرتُ  إىل الله، فإنَّنا نقرتُ  إىل الله يف املسيح.ت. 

فادينا يُحرِضُنا إىل محرض الله.  

س »ِباإْلِميَاِن يِف« املسيح.. 4 يعلُِّمنا الكتا  املقدَّ

حرف الجر اليوناين eis قد يُفهم مثل التحرُّك عرب البا  من غرفٍة ألخرى.أ. 

باملثل، نحن مدعوُّون لإلميان بالر ِّ يسوع من أجل تربيرنا. . 

يستخدُم الرسوُل بولُس لغَة كْونِنا »يِف الَْمِسيِح« مراًرا وتكراًرا..  

نحن يف املسيح واملسيُح فينا.أ. 

كلُّ َمْن يتربَّر ينتقُل من الخارج إىل الداخل. . 

يجب أن يعلَِّمنا هذا كيف يجدر باملسيحيِّن أن يحبُّوا بعضهم بعًضا.ت. 

كيف تكرُه شخًصا موجوًدا يف املسيح إْن كنَت أنَت أيًضا يف املسيح؟  

أُْحرِضَ املسيحيُّون إىل عائلٍة مًعا.  

إنَّ تََحوَُّل الرسول بولس لإلميان يعلِّمنا عن الوحدة القويَّة املوجودة بن املسيح واملؤمنن.ث. 

عندمــا كاَن الرســوُل بولــُس يرتحــُل عــىل الطريــق إىل دمشــق، ســألَُه الــر ُّ يســوع قائــاًل:   

»َشــاُوُل، َشــاُوُل! لـِـَاَذا تَْضطَِهــُديِن؟« )أعــال الرســل 9: 4(.

كان بولس، يف اضطهاِدِہ للمؤمنن، يضطهُد املسيح.  

إنَّ االتِّحاَد الذي للمؤمن مع املسيح هو اتِّحاٌد مع مؤمنن آخرين أيًضا.  

رابًعا. ثالُث نتيجٍة لتربيرنا هي أنَّنا » نَْفتَِخُر َعىَل رََجاِء َمْجِد اللِه« )رومية  : 2(.

الرجاُء هو نتاُج اإلمياِن والتربيِر.. 1

يف العهِد الجديِد، الرجاُء ليس شعوًرا يرتبُط برغبٍة أو متنِّي.. 2

الرجاء هو يقٌن من جهة ما سيأيت يف املستقبل.أ. 

الرجاء يعطي يقيًنا ثابتًا للمؤمنن أنَّهم سريَْون َمْجَد الله. . 
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يكِمُل الرسوُل بولس قولَه: » َوالرََّجاُء اَل يُْخِزي« )رومية  :  (..  

رجاُؤنا ال يُخزَى ألنَّ الله يحفُظ وعوده.أ. 

ضاُن وعوِد الله هي أساُس تقِديِسنا.. 4

ُم خالَصنا بخوٍف ورعدٍة وكأنَّ هناك شكًّا )فيلبي 2: 12-14(.أ.  نحن ال نتمِّ

ضاُن الخالص يؤدِّي إىل التشبُّه باملسيح يف تقديسنا )2 بطرس 2: 10(. . 

ــر .   ــن التربي ــس ع ــول بول ــم الرس ــن تعالي ــق ب ــٌة للتوفي ــس ُمِهمَّ ــر والتقدي ــن التربي ــُة ب العالق

ــو . ــالة يعق ــم رس وتعالي

أسئلة  للدراسة:

______________________ ليس نتيجًة لتربيرنا.. 1

السالمأ. 

إمكانيَّة الدخول . 

الرجاءت. 

اإلميانث. 

املفهوم املهمُّ لَِفْهم املصالحة هو ______________________.. 2

االغرتا أ. 

التمرُّد . 

الحر ت. 

السبيث. 

األشخاص الذين يشكِّكون يف وجود الله لديهم يف الغالب مشكلة فكريَّة مع الله..  

صحأ. 

خطأ . 

ــة ______________ كنتيجــٍة . 4 يَّ ــربز املســيحيُّون مبــا يكفــي أهمِّ ــان، ال ي ــري مــن األحي يف الكث

للتربيــر.

السالمأ. 

اإلميان . 

الرجاءت. 

املحبَّةث. 
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يْخلُص املؤمنون يف النهاية من ___________________..  

الخطيَّةأ. 

الجحيم . 

املوتت. 

اللهث. 

الجزُء الكبرُي من إمكانيَّة الدخول التي لنا مع الله يف تربيرنا هو __________________.. 6

التقديسأ. 

التبنِّي . 

السالمت. 

الرجاءث. 

أسئلة  للمناقشة:

يَّة مفهومْي املُصالَحة واالغرتا  للدفاع عن اإلميان املسيحي أمام غري املؤمنن؟. 1 ما أهمِّ

يَّة أن يكون الله هو َمْن يعلُن السالم معنا؟. 2 ما أهمِّ

كيف ميكن »إلمكانيَّة الدخول إىل الله« أن تعلَِّمنا وتؤثِّر يف عبادتنا؟.  

ُ فَْهُم التربير الطريقَة التي نتعامُل بها مع مسيحيِّن آخرين؟. 4 كيف يغريِّ
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بولُس مقابَِل يعقوَب

المقدِّمة: 

إنَّ رســالَة الرســول بولــس إىل أهــل روميــة ال تتناقــُض مــع رســالة يعقــو . يف هــذه املحــارضة، 

يــرشُح د. ســربول كيــف يجــُب علينــا أْن نفهــَم الجزئــْن اللذيـْـن يبــدوان متناقضــْن يف الكتــا  

س واللذيـْـن يتنــاوالن عقيــدة التربيــر. املقــدَّ

األهداُف التعليميَّة: 

أن توفِّق بن تعاليم بولس عن التربير ورسالة يعقو . 1

ع يف طبيعة التجديد واإلميان. 2 أن تتوسَّ

القراءُة الكتابيَّة:

َشاَء َفَولََدنَا ِبكَلَِمِة الَْحقِّ لَِكْ نَكُوَن بَاكُوَرًة ِمْن َخالَئِِقِه.

-يعقو  1: 18أ

الخطوُط العريضُة للمحاضرة:

أوَّاًل. كيف نوفُِّق بن ما يعلُِّمه الرسوُل بولس يف رسالته إىل أهل رومية وبن رسالة يعقو ؟

اســتخدمْت كنيســُة رومــا الكاثوليكيَّــة األصحــاح الثــاين مــن رســالة يعقــو  لَدْحــض تأكيــِد أنَّ التربير . 1

هــو باإلميــان وحــده: »تـَـَرْوَن إًِذا أَنَّــُه ِباألَْعــَاِل يَتـَـرَبَُّر اإلِنَْســاُن، الَِباإِلميَــاِن َوْحَدُہ« )يعقــو  2: 24(.

ــُه رضبــًة قاضيــًة لعقيــدة التربير أ.  س توجِّ يبــدو أنَّ هــذه العبــارَة الرصيحــَة مــن الكتــا  املقــدَّ

ــان وحده. باإلمي
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يؤمــُن كثــريون أنَّــه ال ميكــن التوفيــق بــن مــا يعلُِّمــه بولــس يف الرســالة إىل أهــل روميــة وبــن . 2

رســالة يعقــو .

لــيك نفهــم كيــف ميكــن ملثــل هــذا التناقــض الظاهــري أن ينشــأ، اعتقــد البعــض أنَّــه مــن أ. 

ــَب أوَّاًل. املهــمِّ أن نعــرف أيُّهــا كُِت

جــادل البعــُض بــأنَّ بولــس يدحــُض كالم يعقــو ، بينــا جــادل البعــض اآلخــر بــأنَّ يعقو   . 

يدحــُض كالم بولس.

يفيــُد التعليــم القويــم الكالســييك أنَّ بولــس ال يدحــُض كالم يعقــو ، وال يعقــو  يدحــُض ت. 

كالم بولــس وبــأنَّ املوقفــْن غــري متناقضــْن.

ثانيًــا. يكمــُن جــزٌء مــن الصعوبــة يف أنَّ بولــس ويعقــو  يســتخدمان كلمــة »التربيــر« نفســها 

والشــخصيَّة نفســها لدعــم قضيَّتهــا.

يستخدُم كلٌّ من بولس ويعقو  كلمة dikaiosunē للتربير، ومثال إبراهيم إلثبات فكرتها.. 1

ــر أ.  ــو  إىل تربي ــرُي يعق ــا يش ــن  1 بين ــا ورَد يف تكوي ــم ك ــر إبراهي ــس إىل تربي ــرُي بول يش

ــن 22. ــا ورَد يف تكوي ــم ك إبراهي

ــرَّة للتشــكيِك يف . 2 ــر ذات م ــت لوث ــو  دفَع ــس ويعق ــن بول ــن كالِم كلٍّ م ــق ب ــة التوفي صعوب

ــو . ــالة يعق ــة رس قانونيَّ

«.أ.  تاَ  لوثر عن ُحكِمه عىل رسالة يعقو  عىل أنَّها »رسالة من قشٍّ

ــه مل  .  ــوا أنَّ ــو  ليثبت ــة رســالة يعق ــر يف قانونيَّ ــوا تشــكيك لوث ــون أن يحرِّف حــاوَل الالهوتيُّ

س. ــدَّ ــا  املق ــُن بعصمــة الكت يكــن يؤم

س يضــمُّ رســالة يعقــو ، ومل يشــكِّْك ت.  كان لوثــر يشــكُِّك ببســاطة مبــا إذا كان الكتــا  املقــدَّ

س. يف عصمــة الكتــا  املقــدَّ

ثالثًا. ميكن أن يكون لكلمة dikaiosunē أكرُ من معًنى.

ــا« . 1 ــعِ بَِنيَه ــْن َجِمي ــرَبَّرَْت ِم ــُة تَ ــاَل: »الِْحْكَم ــا ق ــة dikaiosunē عندم اســتخدَم املســيُح كلم

ــا 7:   (. )لوق

واضــٌح أنَّ هــذا ال يعنــي أنَّ الحكمــة تصالحــْت مــع اللــه بإنجــا  األطفــال بــل أنَّهــا أثبتـَـْت أ. 

أنَّهــا حكمــة مــن خــالل ثرهــا.

ــد رســالة يعقــو  جــزًءا    ــرُب كثــريون مــن علــاء العهــد الجدي ــة، يعت كملحوظــة جانبيَّ

س. ــدَّ ــا  املق ــن أد  الحكمــة يف الكت م

ــة يف    ــفار الحكم ــودة يف أس ــها املوج ــة نفس ــغ األدبيَّ ــن الصي ــد م ــُع العدي ــي تتب فه

ــم. ــد القدي العه

ٍء َما. .  استخدام املسيح لكلمة »ترََبَّرَْت« يعني يُثْبُُت أَْو يُظِْهُر َحِقيَقَة يَشْ
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رابًعا. من املهمِّ أن نسأل: »ما املُعِضلُة التي يحاِوُل يعقوُ  حلَّها؟«

يتعاَمــُل يعقــو  مــع مســألِة األَشــخاص الذيــن يعرتِفــوَن باإِلميــان، لكنَّهــم ال يظِهــرون أيَّ ثــار . 1

لــه. )يعقــو  2: 14(.

بولــس، مــن الناحيــة األخــرى، يتعامــُل مــع ســؤال كيــف إلِنســاٍن فاجــٍر الوقــوف يف محــرض أ. 

وٍس. إلــٍه بــارٍّ وقــدُّ

فاهتــاُم بولــس يف النهايــة هــو بتربيــِر اإلنســاِن أمــاَم اللــِه بينــا يهتــمُّ يعقــو  باعــرتاف  . 

اإلنســان باإلميــان.

يهتمُّ يعقو  بالتمييز بن اإلميان امليِّت واإلميان الحيِّ )يعقو  2: 17(.. 2

متَّــت مواجهــة لوثــر بادِّعــاء أنَّ عقيــدة التربيــر باإلميــان وحــده تســمُح للنــاس أن يعيشــوا أ. 

كــا يحلــو لهــم.

آمــَن لوثــر أنَّ اإلميــان الــذي يــربِّر هــو fides viva، أي إميــان حــي، وهــو يُســتعلَن يف ثــر  . 

الطاعــة.

: »َحاَشا!« )رومية 6: 2أ(.ت.  متَّت مواجهة بولس أيًضا بهذه األسئلة فأجا  بقوٍل مدوٍّ

ينظُر يعقو  إىل التربير من منظوٍر مختلٍِف..  

ــه أ.  ــة ترجمت ــالل كيفيَّ ــن خ ــر هــي م ــان شــخٍص آخ ــْدق إمي ــم ِص ــدة لتقيي ــة الوحي الطريق

ــى 7: 20(. ــه )متَّ ــان يف حيات ــذا اإلمي ــاره له وإظه

الله يعرُف القلَب ويعرُف متى يكوُن االعرتاف باإلميان حقيقيًّا. . 

خامًسا. استعاَن يعقو  وبولس مبثاِل إبراهيم يف أوقاٍت مختلفٍة من حياته.

ــث احتُســب . 1 ــن  1 حي ــق اإلشــارة إىل تكوي ــر هــو باإلميــان عــن طري ــس أنَّ التربي ــُح بول يوضِّ

ــه آمــَن بوعــد اللــه. ــارًّا ألنَّ إبراهيــم ب

ــح يعقــو  تربيــَر إبراهيــم باألعــال باإلشــارة إىل تكويــن 22 حيــث أبــدى اســتعداًدا أن . 2 يوضِّ

م إســحاق ذبيحــًة عــىل املذبــح. يقــدِّ

ال يشــرُي يعقــو  إىل تربيــر إبراهيــم أمــام اللــه ولكــن إىل الدليــل عــىل إميــان إبراهيــم أمــام أ. 

النــاس.

نوعيَّــُة اإلميــان الوحيــد املخلِّــص هــو اإلميــاُن الحــيُّ الظاهــُر باألعــال، إًذا فإبراهيــم يثبــُت  . 

صــدَق إميانــه.

يقابُل ذلك مفهوُم إلغاء الناموس، وفكرة املسيحي الجسدي.ت. 

ُث يعقو  عن تربيِر إبراهيم باعرتافه باإلميان الذي يثمُر أعااًل..   يتحدَّ

ال يوجُد تناقض بن بولس ويعقو .أ. 
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سادًسا. ترتيُب الخالص )ordo salutis( مهمٌّ لختام مناقشتنا عن التربير باإلميان وحده.

عبــارُة »التجديــُد يَْســِبُق اإلميــاَن« تَِصــُف جوهــَر الالهــوِت املُصلـَـح وتجيــُب عــن ســؤال: »مــن . 1

أيــن يــأيت اإلميــاُن املَُخلِّــُص؟«

اإلمياُن ليس عماًل تعملُه إرادتُنا باستقالٍل عن الله.أ. 

ــص مــن خــالل عمــل  .  ــا اإلميــان املُخلِّ ــا ومينُحن ُ اتِّجــاه قلوبن ــة يغــريِّ ــه يف ســيادته الكلِّيَّ الل

ــارِش والخــاِرق للطبيعــة. ــروح القــُدس املب ال

يُعنى ترتيُب الخالص بالرتتيب املنطقي للخالص.. 2

ترتيُب الخالص ال يَِصُف الرتتيَب الزَمنيَّ للخالص.أ. 

التربيُر متزامٌن مع اإلميان الُْمَخلِّص، ولكنَّ اإلمياَن يف ترتيبه املنطقي يسبُق التربير.  . 

يؤمُن أغلبيَُّة املسيحيِّن اإلنجيليِّن أنَّ اإلميان يسبُق التجديد..  

إنَّهم يؤمنون أنَّ امليالد الثاين هو نتيجُة اإلميان باملسيح.أ. 

ــا  .  ــا ليكــون لــه إميــان )يوحنَّ يجــُب باألحــرى أن يولــَد الشــخُص ثانيــًة ويتــمَّ إحيــاُؤہ روحيًّ

 : 1-8، أفســس 2:  (.

ُ الــروُح القــُدس اتِّجــاَه القلــب حتَّــى يســتطيع الشــخُص الــذي رفــَض اإلميــان أن يقبــَل ت.  يغــريِّ

ــقَّ بإميان. الح

ــروح . 4 ــل ال ــن عم ــيك ع ــِة« تح ــاِرٌق للطبيع ــيٌّ وخ ــوٌر إله ــوان »ن ــان إدواردز بعن ــُة جوناث عظ

ــد. ــُدس يف التجدي الق

ُق حالوتـَـه أ.  الــروح القــُدس يعمــُل بطريقــٍة تجعلُنــا ال نــرى فقــط حــقَّ هــذا العمــِل بــل نتــذوَّ

فيخلــق الــروح القــدس اإلميــان الــذي يربِّرُنــا.

ــاِة املســيحيَِّة  .  ــة الحي ــة، وبقيَّ ــاة الروحيَّ ــة املــوت الروحــي إىل الحي ــُذ مــن حال  نحــن نُؤْخ

هــي حــرٌ  بــن الجســِد والــُروِح.

قامئُة بولس املخترَصَة لرتتيب الخالص يف رومية 8 تساعُد يف زيادة فهِمنا للتجديد..  

َدهم )رومية 8: 29-0 (.أ.  َمْن َسبََق اللُه فعرفَهم، عيَّنهم أيًضا، ودعاهم، وبرَّرَهم، ومجَّ

يشرُي بولس إىل دعوة الروح القُدس الداخليَّة يف مقابل الدعوة الخارجيَّة لإلنجيل. . 

الة التي نُْحرَضُ بها، هي إىل إمياٍن حيٍّ نتربَُّر من خالله.ت.  دعوُة الله الداخليَّة الفعَّ

أسئلة  للدراسة:

من املهمِّ أن نعرف أيُّ ِسْفٍر كُِتَب أوَّاًل حتَّى نوفِّق بن رسالة أهل رومية ورسالة يعقو .. 1

صحأ. 

خطأ . 
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يستخدُم كلٌّ من بولس ويعقو  مثل إبراهيم و _______________ يف حججها.. 2

إسحاقأ. 

راحا  . 

Dikaiosunēت. 

Iustificareث. 

شكََّك لوثر مرًَّة يف ____________________ رسالة يعقو ..  

أصالةأ. 

قانونيَّة . 

دقَّةت. 

كلِّ ما سبقث. 

ــروح القــدس . 4 ــِة« تحــيك عــن ال ــيٌّ وخــارٌق للطبيع ــوٌر إله ــوان »ن ــان إدواردز بعن عظــة جوناث

و___________.

التربيرأ. 

التقديس . 

التجديدت. 

التمجيدث. 

 أوردو سالوتيس )ordo salutis( تشرُي إىل الرتتيب الزمني للخالص..  

صحأ. 

خطأ . 

ــق التشــديد . 6 ــَر باإلميــان عــن طري ــُه التربي ــي تواِج ــات الت ي ______________ ردَّ عــىل التحدِّ

.)fides vive( عــىل أن اإلميــان يجــب أن يكــون فيديــس فيفــي

بولسأ. 

كالفن . 

لوثرت. 

إدواردزث. 
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أسئلة  للمناقشة:

مــا الدليــُل الــذي لدينــا مــن حيــاة مارتــن لوثــر لنفهــَم صعوبــَة وتعقيــَد إيجــاد التناغــم بــن . 1

بولــس ويعقــو ؟

مــا الــذي اقرتَحــه د. ســربول كاســرتاتيجيٍَّة لَفْهــِم رســالة يعقــو  يف عالقتهــا بتعاليــم بولــس عــن . 2

التربير؟

كيف يختلُف االستناُد عىل مثال إبراهيم ما بن بولس ويعقو ؟.  

كيف ميكنَك استخدام رسالة يعقو  ملقاومِة مفهوِم إلغاء الناموس؟. 4
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�أْسئَِلٌة َو�أْجِوَبٌة

المقدِّمة:

ــا. يف هــذه املحــارضة األخــرية،  ــا، وروحيًّ ــا، والهوتيًّ ــر تاريخيًّ ــدة التربي ــا اآلَن عقي ــد فَحْصن لق

يختتــُم د. ســربول دراســتَنا باإلجابــة عــن أســئلٍة تســاعُد يف التشــديد عــىل حقيقــة أنَّ التربيــر 

هــو بالفعــل باإلميــان وحــده.

األهداُف التعليميَّة: 

أن تجيَب عن أسئلٍة مطروحٍة بشأن عقيدة التربير

القراءُة الكتابيَّة:

ألَنَّــُه إِْن كَاَن ِبَخِطيَّــِة الَْواِحــِد َقــْد َملَــَك الَْمــْوُت ِبالَْواِحــِد، َفِبــاألَْوَل كَِثــريًا الَِّذيــَن يََنالـُـوَن َفْيــَض 

النِّْعَمــِة َوَعِطيَّــَة الْــِبِّ، َســَيْملِكُوَن ِف الَْحَيــاِة ِبالَْواِحــِد يَُســوَع الَْمِســيحِ!

-رومية  : 17

الخطوُط العريضُة للمحاضرة:

أوَّاًل. كيف يعلُم املسيحي أنَّه ُمَخلٌَّص؟

إنَّ األمر اليقن ليس فضواًل الهوتيًّا مجرًَّدا.. 1

السؤاُل شخيصٌّ بشكٍل عميٍق، إذ له عالقة بحالِتنا الشخصيَّة أمام الله.أ. 

يَّة اليقن ألجل تقِديسنا )2 بطرس 1: 10(. .  أكََّد بطرُس عىل أهمِّ
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ــن . 2 ــلٍة م ــْرِح سلس ــرب طَ ــو ع ــه ه ــكُِّك يف خالص ــخٍص يش ــع ش ــِل م ــيل للتعاُم ــور العم املنظ

ــه. ــئلة علي األس

هل تحبُّ املسيَح من كلِّ قلبَك؟أ. 

أَتُِحبُّ املسيَح ِبالَْقْدِر َذاتِِه الَِذي يَْنَبِغي أَْن تُِحبَّه ِبِه؟ . 

ٌم يف العهد الجديد أََساًسا؟ت.  أَتُِحبُّ املسيَح كا هو مقدَّ

كيف تحبُّ الرَ َّ يسوع إْن مل تولْد من الروح القُدس؟ث. 

ــئلة .   ــن األس ــع م ــُع بالطب ــه ينب ــكُِّك يف خالص ــخٍص يش ــع ش ــِل م ــويت للتعاُم ــور الاله املنظ

ــاله. ــورة أع املذك

االســتنتاُج املالئــُم مــن األســئلة املذكــورة أعــاله سيســاِعُد الشــخَص عــىل فَْهــِم أنَّــه ال يقــدر أ. 

أن يحــبَّ املســيح مبعــزٍل عــن امليــالد الثــاين.

َدہ. .  وإِن اخترَب امليالد الثاين، فإنَّ هذا مبوجِب اختيار الله السيادي أن يجدِّ

الله سيكمُل العمَل الذي بدأَہ، وبالتايل ميكُن للشخص أن يكوَن له يقٌن تامٌّ بخالصه.ت. 

ثانيًا. هل يساهُم اللُه يف تقديسنا؟

النــصُّ النموذجــيُّ لإلجابــة عــن هــذا الســؤال هــو: »مَتُِّمــوا َخالََصُكــْم ِبَخــْوٍف َورِْعــَدٍة، ألَنَّ اللــَه . 1

ُهــَو الَْعاِمــُل ِفيُكــْم أَْن تُِريــُدوا َوأَْن تَْعَملُــوا ِمــْن أَْجــِل الَْمــَسَِّة« )فيلبِّــي 2: 12- 1(.

التجديُد هو الَعَمُل السياديُّ األحادي لله الروح القُدس.. 2

إِنَّ »monergism« تعني »َعَماًل ُمْنَفرًِدا«.أ. 

اللُه هو الوحيُد العاِمُل يف التجديد. . 

باِقي عمِل الخالِص هو َعَمٌل ُمشرَتٌك وتعاوينٌّ..  

فنحُن لسنا مجرََّد مستسلمَن يف تقديسنا.أ. 

ــن أنَّ نعمــة  .  ــا عالِِم ــَل الشــاقَّ الــذي نأخــُذُہ عــىل عاتِقن ــنا يعنــي االْجِتهــاَد والَعَم تقديُس

اللــه عاملــٌة فينــا.

يَِّة التعليِم عن طاعِة املسيِح الباذلِة وطاعِته الفاعلِة؟ ثالثًا. ما مدى أهمِّ

كانــت كلــات د. جيــه جريشــم ماتشــن األخــرية يف برقيَّــٍة لزمالئـِـِه يف كلِّيَّــِة الهــوت وستمنســرت . 1

يف فيالدلفيــا: »أنــا ممــنتٌّ لطاعــِة املســيِح الفاعلــِة. إذ ال رجــاَء بدونهــا«.

مــاَت ماتشــن بســبب االلتهــا  الرئــوي عندمــا َذَهــَب للوعــظ يف نــورث داكوتــا يف منتصــف أ. 

فصــل الشــتاء، بالرغــم مــن أنَّــه كان يعــاين مــن الــرَبِْد الشــديد.

يََّة طاعِة املسيح الفاِعلَِة والباِذلَة. .  فهم ماتشن أهمِّ
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ــة . 2 ٌد عــىل طاع ــر، حــدَث هجــوٌم متجــدِّ ــدة التربي ــي االنقســاِم حــول عقي يف املحــاوالِت لتخطِّ

. ــة بشــكٍل خــاصٍّ املســيح الفاعل

ــه خــالل القــرن الســادس عــرش، واملســتمرُّ حتــى هــذا أ.  املفهــوم الوحيــد الــذي مل ميكــن حلُّ

اليــوم، كان االحتســا .

بدون طاعة املسيح الفاعلة املُحتَسبَة لنا، ال أساس للتربير، وبالتايل ال إنجيل. . 

التدبرييُّون يرفضون التمييز بن َعْهد األعال وَعْهد النعمة..  

رَفُْض هذا التمييز يجعلُهم يرفضون طاعَة املسيِح الفاِعلَة.أ. 

يف الفكر املُصلَح، عهُد األعال هو العهُد األصيلُّ الذي قَطََعُه اللُه مع آدم وحوَّاء.. 4

ــد أ.  ــه بع ــع الل ــٍة م ــكلُّ عالق ــذا ف ــِة، ل ــْحِق الحيَّ ــالص وبَس ــٍة للخ ــري طريق ــُه بتوف ــَد الل َوَع

ــٍة. ــُة نعم ــي عالق ــقوط ه الس

ــة،    ــن البداي ــا م ــد معن ــعِ العه ــىل قَطْ ــرَبًا ع ــن ُمج ــه مل يك ــأنَّ الل ــادل ب ــا أن نج ميكُنن

ــا. ــس رضوريًّ ــة لي ــد النعم ــال وعه ــِد األع ــن َعْه ــز ب فالتميي

ة ال تعرتُف بأنَّ التمييز يتمُّ بسبب أعال املسيح بِصَفِتِه آدم الثاين.   هذه الحجَّ

ــاين يف  .  ــِه آدَم الث ــم العهــد األصــيل بصفِت ــر ُّ يســوع عــىل نفســه مســؤوليََّة تتمي يأخــُذ ال

ــة. ــه الفاعل طاعت

عصيان آدَم جلَب املوت. طاعُة املسيح أتَْت بالحياة )رومية  : 21-12(.  

إنكاُر طاعِة املسيح الفاعلِة يحارُ  التمييَز بن عهد النعمة وعهد األعال.ت. 

بدون طاعة املسيح الفاعلة، ال يوجد فداء.ث. 

رابًعا. ملاذا يصعُب علينا إدراُك مدى ُعْمِق خطيَِّتنا؟

إحدى عواقب الخطيَِّة األصليَِّة هي أنَّنا نَْعَمى عِن الحقيقة الكاملة لرشِّ خطيَِّتنا.. 1

أن نَِصَل إىل فهٍم أعمق لرشِّ الخطيَّة هو عالمة التقديس والنمو يف النعمة.أ. 

لدينــا امليــُل لحايــة أنفســنا مــن اإلدراِك الكاِمــِل لخطيَّتنــا عــن طريــق الحكــم عــىل أنفِســنا . 2

ــا. ــة وبحســب َمــْن حْولَن مبعايرينــا الخاصَّ

ــة الصــالة أ.  ــاده إىل كتاب ــة داود، مــا ق ــان خطيَّ مــه ناث ــذي قدَّ ــي ال ــُل الرجــل الغن ــَف َمثَ كََش

ــور 1 . ــة، أي مزم ــرتاف والتوب ــة لالع النموذجيَّ

ــة .   ــاق الحقيقيَّ ــن األع ــوري ع ــف الف ــق الكش ــن طري ــا ع ــه، ال يؤدِّبُن ــى لُطف ــن ِغَن ــه، م الل

ــا. ــدَر أن نحتمله ــن نق ــا ل ــا، ألنَّن لخطيَّتن

يشتيك الشيطان عليَك بسبب الخطيَّة نفسها التي يبكِّتَك عليها الروُح القُدس.أ. 

هدُف الشيطان هو تدمريَُك، بينا هدُف الروح القدس فهو فداُؤَك. . 
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الطريقُة الوحيدُة لَفْهِم فداحة خطيَّتنا هو من خالل دراسة شخص الله.. 4

وس، أ.  ــِه القــدُّ ــه أمــام الل ــَم نفَس ــه، وفَِه ــْن هــو الل ــه، رأى َم عندمــا وقــف إشــعياُء أمــام الل

ــٍة عــىل نفســه. ــَق بلعن ونَطَ

ــوا مــع اســتطالِع رأٍي .   ــن والكاثوليــك مــن كنيســة رومــا تجاَوبُ ــُة العظمــى مــن اإلنجيليِّ األغلبيَّ

ــة. ــة هــي خيانــة كونيَّ ــرًا قائلــن إنَّهــم ال يؤمنــون أنَّ أصغــر خطيَّ مؤخَّ

حتَّى أصغر خطيَّة هي خيانة كونيَّة، بالرغم من أنَّ الخطايا ليست كلُّها بالفداحة نفسها.أ. 

َمْن يظنُّ عكَس ذلك مل يأِت بعُد إلدراِك شخصيَِّة الله بصَفِتها املعياَر لشخصيَّاتهم. . 

ياُت التي تواِجُه عقيدَة الترَْبِيِر اليوَم؟ خامًسا. َما التحدِّ

ي أولئَك الذين ال يؤمنون بحاجتهم إىل التربير.. 1 تحدِّ

ًة بالقدر الذي ظنَّه املُصلِحون.. 2 ي أنَّ عقيدة التربير ليَسْت مهمَّ تحدِّ

بالرغــم مــن أنَّ البــرش مل يعــودوا يتقاتلــوَن بســبب موضــوع التربيــر، إالَّ أنَّ هــذا املوضــوع أ. 

ال يــزاُل يف لــبِّ اإلنجيــل.

توجُد محاوالٌت ملصالحة الربوتستنت والكاثوليك عىل حسا  عقيدة التربير..  

لَِت الكنيسُة اللوثريَُّة إىل بعٍض من االتِّفاق مع كنيسة روما بشأن التربير.أ.  توصَّ

مبــادرُة »اإْلِنِْجيلِيُّــوَن َوالَْكاثُولِيــُك َمًعــا« )ECT initiative( ادََّعــْت أنَّهــا وصلـَـْت إىل وْحــَدِة  . 

إِميــاٍن ِباإلِنْجيــِل.

الكاثوليُك الذين أكَّدوا عىل مجمع ترينت مضوا عىل املبادرة.  

ــل ت.  ــمَّ التوصُّ ــن مل يت ــًة ولك ــًة ثاني ــا« وثيق ــُك َمًع ــوَن َوالَْكاثُولِي ــادرُة »اإْلِنِْجيلِيُّ ــدرْت مب أص

ــا . ــأن االحتس ــول بش لحل

 أُثرَي جدٌل حديٌث حول عقيدة التربير.. 4

أُقيــَل أســتاٌذ مــن كلِّيَّــة الهــوت وستمنســرت مــن منصبــه يف ثانينيَّــات القــرن العرشيــن ألنَّــه أ. 

بــدأ يؤِمــُن بــأنَّ األعــال جــزٌء رضوريٌّ مــن التربيــر.

إن. يت. رايــت هــو الهــويتٌّ شــهرٌي يؤمــُن بــأنَّ التربيــر يتعلَّــُق مبســألِة مكانــِة املــرِء يِف الَْعْهــِد  . 

يِف فـَـرْتَِة يَُهوِديَّــِة الَْهيْــَكِل الثـَـايِن.

ما زاَل الجدُل مستمرًّا حول ربوبيَّة املسيح..  

يؤمُن البعُض أنَّ الر َّ يسوع قد يكون مخلَِّصهم ولكنَّهم ال يقبلوه ربًّا.أ. 

سادًسا. كيف أثَّرِت األَزََماُت الرعِويَُّة التي مرَّ بها مارتن لوثر يف الهوتِِه، وَكَيَْف أَثَّرَْت يِف َعَملِِه؟

آَمــَن لوثــر أنَّــه عــىل كلِّ جيــٍل أن يناضــَل مــن أجــل اإلنجيــل، ألنَّــه إذا كــرَز باإلِنِْجيــِل بوُضــوٍح . 1

وُجــْرأٍَة، فَِإنَّــُه َســيَْخلُُق رِصَاًعــا.
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َمــا جعــل لوثــر يهتــمُّ بكتابـَـِة الَخْمســِة َوالِتْســِعَن اْحِتجاًجــا، كان للحايــة مــن التأثــري املُفِســد . 2

املُحتَمــل لشــعِب اللــه مــن بَيْــعِ صكــوك الغفــران.

ــًة .   ــدًة قويَّ ْر عقي ــه مل يطــوِّ ــل، إالَّ أنَّ ــر يف اســرتداده لإلنجي ــَدَح شــجاعُة لوثَ بحــقٍّ يجــُب أن مُتت

ــة. ــم مجمــع خليقدونيَّ ــه تتــاىش مــع تعالي لشــخِص املســيح وعملِ

أسئلة  للدراسة:

ُد بطرُس عىل أنَّ دعوتنا واختيارنا يثبتان من أجل _____________.. 1 يشدِّ

تربيرناأ. 

تجديدنا . 

تقديسنات. 

كلِّ ما سبقث. 

Synergism تَْعِني »َعَماًل ُمنفرًِدا«.. 2

صحأ. 

خطأ . 

الطاعُة الفاعلُة للمسيح أساسيٌَّة من أجل _____________..  

االحِتسا أ. 

التَْجديد . 

التقديست. 

االسرتضاءث. 

بحسب د. سربول، تُعترَبُ أصغُر خطيٍَّة خيانًة _____________.. 4

يف املجرَّةأ. 

كونيَّة . 

عامليَّةت. 

سائيَّةث. 
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الطريقة املالمئة لتعميق فهِمنا لخطيَّتنا الشخصيَّة هي من خالل النظر إىل خطايا اآلخرين..  

صحأ. 

خطأ . 

الصالة النموذجيَّة لالعرتاف والتوبة موجودة يف ___________.. 6

مزمور 119أ. 

مزمور 1  . 

مزمور  2ت. 

مزمور 19ث. 

أسئلة  للمناقشة:

كيف تساعُد شخًصا يتصارُع مع يقن الخالص؟. 1

يَّة طاعة املسيح الفاعلة يف النقاِش املختصِّ بالتربير؟. 2 ما أهمِّ

ة يف تقديِسَك وُنُوَِّك يف النعمة؟.   ما العالمة املهمَّ

كيف تختلُف طريقة تعاُمِل الشيطان مع خطيَّتنا عن طريقِة تعاُمِل الروح القدس؟. 4
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