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حالهوت الوويلب اتل
َ
 : الفساد اليلكالُمصل

 بقلم أر. يس. سربول 

اخلطية هذا املصطلح    اغبًلا ما �ُساء فهم  ة.طية األصليَّ عن اخل حة  صلَ عقيدة الفساد اليلك تعكس وجهة انلظر المُ إن  
  —   البد أنه �ش� إىل اخلطية األو�   ة اخلطية األصليَّ بعض انلاس أن مصطلح  يفرتض  يف الساحة الشعبية.    ةاألصليَّ 

دم وحواء. ل�ن  آلاألو�  طية  اخل ة، أي  طرق �تلفة إىل حياتنا الشخصيَّ عدة  اتلعدي األص� اذلي نقلناه مجيعنا بأي  
  العواقب ة حتدد  ا يف الكنيسة. بل باألحرى، فإن عقيدة اخلطية األصليَّ تار�يًّ   ةاخلطية األصليَّ إيله    �ش� هذا ليس ما  

 اليت وقعت ىلع اجلنس البرشي �سبب هذه اخلطية األو�. 

ا، لك كنيسة عرب اتلار�خ هلا قانون أو إقرار إيمان قد اتفقت أن أمًرا خطً�ا جًدا حدث للجنس البرشي نتيجة  فعليًّ 
ة. أي أنه نتيجة خطية آدم وحواء سقط اجلنس البرشي  هذه اخلطية األو� انتجت اخلطية األصليَّ   —  للخطية األو�

نََذا طبيعتنا كبرشٍ رت تأثَّ  منذ السقوط ، وبرمته
َ
  ُصوِّرُْت،  بِاِإلثْمِ  بقوى الرش. كما أعلن داود يف العهد القديم: "هأ

َِطيَّةِ 
ْ
" (مزمور  يِب  َحِبلَْت  َو�ِاخل ِّ�

ُ
نه إبناء، ولم ي�ن يقول نه اكن خطية أن تنجب أمه األإ). لم ي�ن يقول ٥: ٥١أ

. بل باألحرى اكن يعرتف حبالة البرش الساقطة، تلك احلالة اليت � جزء من  بوالدتهقام بعمل يشء خاطئ ورش�ر 
ة هلا عالقة بالطبيعة الساقطة ، فإن اخلطية األصليَّ لكاحلالة اليت جلبها هو نفسه إىل هذا العالم. ذلو�  ،  وادليهخربة  

 ألننا خطاة. اخلطية   رت�ب، ولكننا نرت�ب اخلطيةنا لسنا خطاة ألننا نللبرش. الفكرة � أن

، اكملأو    مطلقكمرادف للكمة    يلك�ستخدم لكمة    اغبًلا ما .  املطلقالفساد  صلح، ال يع� الفساد اليلك  المُ   الالهوت يف  
أرش  يمكنك أن تفكر يف . بقدر ما يم�ن أن ي�ون عليه يسءفكرة أن لك إ�سان  �ستعدي فمفهوم الفساد اليلك 

نه لم توجد أي فضيلة تُفتدى يف هذا اإل�سان ىلع اإلطالق، ولك�  إمثل أدولف هتلر وتقول  إ�سان يف اتلار�خ
اكن من   ق ، مازال يمكننا أن نفكر يف طرما اكن هتلر رش�ًرا قدر فبجتاه أمه.  احلبأعتقد أنه اكن يملك بعض 

هم أرشار  يف الفساد اليلك ال تع� أن لك البرش    اليلكرًشا ما اكن عليه بالفعل. ففكرة  أ�رث    ي�ون فيها ن  املم�ن أ
إن  . بأ�ملهجًدا حىت أنه يؤثر ىلع اإل�سان  ا . بل تع� أن السقوط اكن خط�ً بقدر ما يمكنهم أن ي�ونوا أرشار

هلذا السبب نمرض ونموت. يؤثر ىلع أذهاننا   ؛ىلع أجسادنا ة يؤثر طبيعتنا البرش�َّ يأرس و�سيطر ىلع السقوط اذلي 
إرادة  لم تعد ن اذلهن اظلّم وضعف. إدلينا القدرة ىلع اتلفك�، ول�ن الكتاب املقدس يقول  ال تزال ؛وتفك�نا 

ل�وافع   ا عبيدإنن. يف عبوديَّةاآلن   �اإلرادة، حبسب العهد اجلديد،  فة. من القوة األدبيَّ  األصليًّةاإل�سان يف حاتلها 
 بقوة اخلطية.   تلوَّث   —بأ�مله  اإل�سان  بالفعل    —والروح  اجلسد، واذلهن، واإلرادة،  إن  والرغبات الرش�رة لقلو�نا.  
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هلا   جذري . من املفارقات أن لكمة الفساد اجلذري بالوصف املفضل دلي، أي  الفساد اليلكأحب أن استبدل تعب� 
مصطلح  ف.  جوهرأو    جذر، و�م�ن أن ترتجم  )radix(   رادكسة اليت ترُتجم "جذر"، و�  جذورها يف اللكمة الالتينيَّ 

  إن الرأي ىلع السطح.  موجود ، ظاهري هو ليس يشء عريض أو فاليشء.  جوهرهل عالقة �يشء يتخلل إىل  جذري 
 يف الواقعتأيت    جوهرة اليت ترُتجم  . حىت اللكمة اإل�ل��َّ اننا كي  جوهرإىل    خترتقالسقوط تمتد أو    آثارأن    هوح  صلَ المُ 

ة ، واليت تع� "قلب". أي أن خطيتنا � يشء يأيت من قلو�نا. و�مصطلحات كتابيَّ )core(  كور ة  من اللكمة الالتينيَّ 
 أي من مر�ز وجودنا نفسه.  اجلوهريع� هذا األمر أنه من  

، ول�ن  يَّةالسلو�  اتلغي�اتبعض اتلعديالت الصغ�ة أو  �رد   ىلع صورة املسيح ليس  ا ليك نتشلكَّ إًذا، املطلوب منَّ 
 أي ، �ن حباجة إىل امليالد اثلا�ال يقل عن جتديد من ادلاخل. 

ُ
الروح القدس.   ةمن جديد، أن توقظنا قولق أن �

 الروح القدس  � أن يغ�ِّ  ر�َّةذاجل من هذه احلالة  وب اهلر يم�ن للشخص من خالهلا الطر�قة الوحيدة اليت إن 
اإلزالة اتلامة للخطية تنتظر  ف. ىلع الفور ىلع اخلطية  هزمحىت هذا اتلغي� ال يومع ذلك، فالقلب.  أي ،اجلوهر

 تمجيدنا يف السماء.

 رشوط. املاالختيار غ� سنتناول ، ةاتلايل  ةيف املقال
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يلجون�، و�ن أحد راعة كنيسة القد�س أندرو يف مدينة سانفورد  ادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسس هيئة خدمات  
بوالية فلور�دا، كما اكن أول رئيس للكية الكتاب املقدس لإلصالح. وهو مؤلف أ�رث من مائة كتاب، بما يف ذلك  

 .)The Holiness of God( قداسة اهللا""
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