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 دم؟ آ هل يقترص األمر ىلع موت اجلميع يف 
 بقلم أر. يس. سربول 

دم وحواء. كثً�ا آالطبيعة الساقطة �سبب خطية  عواقبًرا بودل متأثِّ منا أن العالم لكه يُ علِّ أعتقد أن العهد اجلديد يُ 
أصبحت هذه الفكرة  و .املوت إىل العالم"، دخل بمعصية اإل�سان الواحدر العهد اجلديد هذه الفكرة أنه "�رِّ ما يُ 

أن  يف الواقع، يبدو  واحد؟ إ�سان خطية بنتائج البرش عاقب لك يُ  �  ي ة. فأ�ط لكث� من االحتجاجات الالهوتيَّ 
  ح�خ شعب إرسائيل و�َّ  يمع تعايلم انليب حزقيال، اذل  ذلك يتعارض 

َ
ْسنَاُن األ

َ
َم َوأ ِرْصِ

ْ
َ�لُوا احل

َ
ْ�نَاِء قالوا إن اآلباء أ

فهو ال يعاقب� ىلع ما فعله وادلي، وال يعاقب اب� ىلع   .عامل لك شخص حبسب خطيتهن اهللا يُ إرَضَِسْت. قال انليب  
ن عدم نقل اذلنب من شخص  أ  ، ىلع الرغم من أن عواقب اخلطية قد تمتد إىل ثالثة أو أر�عة أجيال. إالأنا   ما فعلته

 . حزقيال  فراملع� املقصود يف سإىل آخر يبدو أنه  

اسَ . ف "ال لعنة بدون تمثيل" :فنحن إذ �تج نود أن نقول أ�رث ح�ة. هذا األمر �عل السؤال 
ُ

ب  نحن ال �ب أن �
استحقاقيَّة   من ع�َّ بنوع مُ فيها منا القضايئ نقر ا نة يف نظعيَّ ىلع ما فعله شخص آخر، ىلع الرغم من وجود وقائع مُ 

 .  اإلجرا� فعله شخص آخر من خالل طرق اتلآمر ملا  اللوم

وىلع الرغم من أن� بعيد عن مرسح اجلر�مة ولم أضغط ىلع الزناد،   .تلقتل شخص ما   كَ ىلع سبيل املثال، قد أستأجرُ 
حا�َ   من الُمم�نيزال    فال 

ُ
هو تنفيذ رغبيت. ىلع الرغم من    لك ما فعلته أنَت   م بتهمة القتل من ادلرجة األو�.أن أ

د القصد واألذى أن� لم أضغط ىلع الزناد، فأنا مذنب   ذته أنت بالفعل.  ملا نفَّ  بتعمُّ

ومن الواضح أننا لم نفعل  .دم يلخطئ إىل اهللا باس�آقد تقول إن هذا �شبيه ضعيف للسقوط ألنه ال أحد استأجر 
ألن� نميل إىل إ�اد صعو�ة يف قبول هذا،  للجنس البرشي بأ�مله. مرة أخرى، ًال تم تعيينه يلكون مثِّ  فلقد .ذلك

دم  آ باتلأ�يد لم أخرت .ل�مثِّ ن يُ تح يل الفرصة الختيار مَ إذا لم تُ  ل�مثِّ ن يُ مَ ا يفعله ال أحب أن أخضع للمساءلة عمَّ 
لينا يف احلكومة: إن القرارات  انتخاب مثِّ  هذا أحد األسباب اليت جتعلنا �ب أن ي�ون نلا احلق يف . يعدل�مثِّ يلُ 

  العاصمة ىلع حياتنا. بما أننا ال يمكننا مجيًعا أن ن�ون يفوخيمة خذونها يف املجال السيايس هلا عواقب اليت يتَّ 
 وأمنياتنا.  لوا بدقة رغباتنا مثِّ لينا ىلع أمل أن يُ مثِّ ننتخب لسن الترش�عات، فأننا 

لك بطر�قة ال ثِّ أ�رث من جنة عدن، ألنه تم اختيار ُم  اكملة تم تمثيلك فيه �شلك تار�خ البرش�َّ ال يوجد توقيت يف 
ف  ن� كنت سأترصَّ إ بالقول  يمكن� املعرفة. ذلا ال  مل، و� العدل، و�مل القداسةمن قبل � اكمل  ،�شو�ها خطأ

  دم.  آفعله  ا �شلك �تلف عمَّ 

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org


https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ٢   جم�ع الحقوق محفوظة ٢٠٢٠ ©

عن شخص آخر، فستكون هذه    ف نيابةً سماح اهللا لشخص ما باتلرصُّ   حيث املبدأ ىلعمن  نقطة أخ�ة: إذا اعرتضنا  
 ا. من خالل ما فعله املسيح عنَّ  ننال الفداء  نا فدائنا بالاكمل يرت�ز ىلع نفس املبدأ؛ أنف .نهاية اإليمان املسييح 

 

 St. Andrews(قد�س أندرو س هيئة خدمات يلجون�، و�ن أحد راعة كنيسة الادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسِّ 

Chapel ( َّس لإلصالحة الكتاب املقدَّ يف مدينة سانفورد بوالية فلور�دا، كما اكن أول رئيس للكي )Reformation 

Bible College( ِّنا الهوتيُّونبما يف ذلك "ف أ�رث من مائة كتاب، بما يف ذلك . وهو مؤل
ُّ
 Everyone’s A(" لك

Theologian(. 

 

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