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 يةروم يف رسالة   بادالت العظ�امل
 سينلك� ف�جسونبقلم 

أين اكن املسيح   :تساءلوت أول شخص ي�تشف قوته و�ده.  كأنكر اإل�يل حياتك، �شعُ  خترتق عجائبعندما 
ن اكن أع�،  أنت مَ نك  أ—  ا�اثلكتشاف  اال ا بانلعمة. ثم يأيت  مليئً وا  ا جدً يبدو جديدً إنه  ا لك هذه السنوات؟  �تفيً 

قارنة. باتلأ�يد، أنت لست األول!  امل ىص من اآلخر�ن قبلك. يمكنك عدد ال ُ�  اختبارنفس  اختربت  اآلن كلكن
 هللا أنك لن ت�ون األخ�. او�دً 

يم�ن أن ي�ون   روميةرسالة ، فإن اكتشاف احل�م واتلقييم ا يم�ن من خالهليشء  � ت جتر�يتإذا اكن
  يف ذه�: لك الكتاب املقدس ببطء  ةالفكر   ههذ �شأتا، ا مسيحيًّ ماثل. ما زلت أتذكر، عندما كنت مراهقً  اختبار

اكن األمر كذلك، فإن بعض  إن. سياقًا ا ومر�زً و و�نية، ا أن هل شالًك يل، ول�ن يبدو أيًض  نافعاهللا و ُموىح به من
 أو إتقانها ؛ و�نبيغ أساسيَّةة قد ت�ون الكتابيَّ  سفاراأل

ً
 .ال

يف ة أساس الكتابيَّ  س�اتفاتلكتب ) �ب أن ت�ون كتب علم الالهوت انلظا� جانب(إىل  هدراك أناإلثم جاء 
،  منحة مايلَّة للطالب وهناك ة �انيَّ  يت رسوم دراس ن ت�ونأيف اسكتلندا تلك األيام  قد اكنت بر�ة يل . كتبيتم
 . ميةرورسالة  للرائعة  ا  ةيَّ راسادل)  John Murray(وجون موراي    )Robert Haldane(  رو�رت هادلينكتب  اشرت�ت  ف

بطرس   ٢(باتلأ�يد صعبة ال  نصوصها العظيمة، ومع بعض  ها مع بعض حقائق ت، وصارع رسالة روميةدرست  عندما 
هذا الطر�ق من قبل. كنت  يف سارت  قدام قدعدًدا ال ُ�ىص من األ، أصبح من الواضح أن !)إيلها  ش�� ١٦-١٤: ٣

يل اهللا" (رومملحلياة  وتغ�ِّ ا  د اذلهنجتدِّ القوة اليت  يف اكتشاف    ا قد بدأت للتو يف االنضمام إيله ِ
ْ

ية ا �سميه بولس "إ�
يل الَْمِسيح" (و )،١٦ :١٥ ؛١٦ :١ ِ

ْ
يِ�" ( ،)١٩: ١٥؛ ١٦: ١رومية "إِ� ِ

ْ
ملاذا  اتضح ورساعن ما ). ٢٥: ١٦؛ ١٦: ٢رومية و"إِ�

يف لكمة واحدة:   روميةيف رسالة �يل اإل"أوضح إ�يل ىلع اإلطالق". يم�ن تلخيص  رسالة رومية مارتن لوثر  داع
يًْضا "  مؤمن�ك نا ختم حديثه بالقول إن، ١١: ٥-١٨: ١رومية  يلما ص بولس تعخلَّ عندما . يف الواقع، بادلةامل

َ
َ�ْفتَِخُر أ

َةَ 
َ
ِي نِلْنَا بِِه اآلَن الُْمَصاحل

َّ
، katallagēة للكمة ايلونانيَّ امع� جذر إن ). ١١: ٥رومية " (بِاِهللا، بَِر�ِّنَا �َُسوَع الَْمِسيِح، اذل

 .دالتا بقصة سلسلة من امل بولس �حبسب �يل إن رسالة اإل). تبادلتغي� (أو  حدوث املرتمجة "املصاحلة" هو 

اذلي أظهر �ده يف الكون اذلي  وبوضوح  الُمعلن  اهللا اخلالق    عرفةمب  البرش،  إن  :٣٢-١٨  :١  يف   و�األ  بادلةامل  تُوصف
ِي َال َ�ْفَ� �ِِشبْهِ خلقه

َّ
بَْدلُوا َ�َْد اِهللا اذل

َ
َكِذِب،  ..  .  ُصوَرةِ   ، "أ

ْ
َاِلِق اْستَبَْدلُوا َحقَّ اِهللا بِال

ْ
َقْوا َوَ�بَُدوا الَْمْخلُوَق ُدوَن اخل   َوا�َّ
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ِبيَعِة"  ... ي ىلَعَ ِخَالِف الطَّ ِ
َّ

ِبييِعَّ بِاذل َن االْسِتْعَماَل الطَّ
ْ
نفس   من اتلرص�فات املختلفة �مجيع  - )٢٦-٢٣: ١(اْستَبَْدل

 اجلذر. 

اإل�سان   رش�ة اإل�سان معه ومعرفةاهللا امتياز  بدلأ لقد : لكذل اهللا رتبها  يت ال املبارشة انلتيجة �  ةاثلاني املبادلة
 ف وما يليه).  ١٨: ١رومية ضد اإل�سان ( العادلغضبه ب به

ً
 من معرفة اهللا واثلقة به وتمجيده بمحبة، فإن البرش  بدال

وا مهم) وهذا الرتتيب ( مثمه �و  مفجورهب   اهللا.   دينونة استحقُّ

لكنه  ، بعيد املنال يف املستقبل؛ أمر أخروي بعد �رد  ليس من اهللا. هذا بدينونة ل الرش�ة مع اهللابد اوهكذا، تم 
 فهميف وجهه. املزعومة  باستقاليلَّتهم فاخروا الرجال والنساء عن اهللا وتفقد خت�َّ بطر�قة معارصة.  متواجد

، هم  يف الواقعل�ن ". هدينونتمن صاعقة  أي مسنا تل ون�رسها حبر�ة، ومع ذلك الوصاياه  "�ن �تقر : يعتقدون
د  ر اجلسالضم� وتدمِّ  قيسِّ ت أن آثار تمرُّدهم اليت ال يمكنهم أن يروا حتت ح�م الع� الرويح والقلب القايس. 

و�  ه. ، فإن العقاب سيأيت من خالل أدوات جر�متنا ضدَّ ارا فجَّ كنَّ فإن —اهللا اعدلة  أحاكم إن اهللا. دينونة �
 يف املستقبل.  ةاخلارجيَّ  مةوالظل يف احلارض ةادلاخليَّ لمة بالظ حضوره نور  أبدنلا  انلهاية،

دون   املسيح. يف   اهللا ا مهقدَّ   يت ) العكس ما �ستحقه  (يف الواقع، ةستحقغ� المُ رحيمة، ال ةبادلامل  �  ةاثلاثل  ةبادلامل
عن  املسيح دم  كفارة مه يفمن خالل الفداء اذلي قدَّ  بربِّه اهللا اخلطاة يربِّر غضب، ال يف  ُمعلنه الاتلنازل عن برِّ 

 ). ٢٦-٢١: ٣رومية (الُمحكمة  ة وبولس يف اللكمات الغنيَّ يذكره  ما  خطايانا. هذا

م نلا الرسالة  يف ا الحقً  ابن اهللا  أخذ ، للنظر إىل هذا: بعض انلوايح من أساسيَّة أ�رثبل �تلفة، طر�قة بولس  يقدِّ
َِطيَِّة"طبيعتنا وجاء "يِف ِشبْ 

ْ
طاعته و�ره  استبدلت مع آدم، حبيث  ما�ناأل تبادل أجل من )٣ :٨ رومية( ِه َجَسِد اخل

 ). ٢١-١٢ :٥ية ) (روموخطيتنا  عصياننا آدم (و وخطيَّة عصيانمن أجلنا 

  اإل�يل:  يف   للخطاة مقدَّ يُ  ما �   ةالرابع ة بادلامل
ً

  ذلك، فإن هذا الرب . عالوة ىلع ادلينونةو اإلثم  من  الرب واتلرب�ر بدال
س املسيح صورة ىلع اذلي  صار  ، حيث اإلل�الغضب  قبلتاليت ىلع الصليب  تهذبيح حياته وبطاعته يف  قد تأسَّ

َِطيَّةِ "  ،٣: ٨ يةمرو ل بولس يفا قكما جاء، فقد خطية ( ذبيحة
ْ
ْجِل اخل

َ
َِطيئَةِ " أو "أل

ْ
راً َعِن اخل "؛ ترمجة كتاب  ُمَ�فِّ

 احلياة). 

  د بولس أن ، يؤ�ِّ )٢٦،  ٢٥  ،٢٢  ،٢١  : ٣  ية(روم  تفق مع بر اهللا املطلقت  ةاإلهليَّ   ه املبادلة باإلضافة إىل اإلرصار ىلع أن هذ
نِْبيَاءِ ("  يلم العهد القديما تفق مع تعي  هذا اخلالص  طر�ق

َ
ُ ِمَن انلَّاُموِس َواأل

َ
). كما ٤-١: ١ قارن؛ ٢١ اآلية"، َمْشُهوًدا هل
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  ة مذهلة ة اإلهليَّ لالسرتاتيجيَّ  اتلامةة إن العبقر�َّ  .عمةبانل بالاكمل فهوىلع أننا ال �ساهم بأي يشء يف خالصنا.  رصَّ أ
 .للغاية

بعنوان ( اثلا� اكلفن من الكتاب جون نتقلا، عندما "املسييح ادلين  سسأ" كتاب . يفهنا ظهرت  اخلامسة  ةبادلامل
 : قائًال  )، كتب"تطبيق الفداء بعنوان "عن(  اثلالث ) إىل الكتاب" عن عمل املسيح"

 ليك ال—تلك املزايا اليت منحها اآلب البنه الوحيد    نالعلينا اآلن أن ندرس هذه املسألة. كيف ن
 يُ  ليك، ول�ن ذلاته سيح�ستخدمها امل

ً
طاملا بيق ، �ب أن نفهم أنه رثي الفقراء واملحتاج�؟ أوال

وفعله من أجل خالص اجلنس البرشي   ناهمنفصلون عنه، فإن لك ما اعاملسيح خارجنا، و�ن 
 إليمان. با �صل ىلع هذا  فنحن  نلا ...  بالنسبةهل قيمة  يبىق عديم اجلدوى وال 

مها  مبادلةيف املسيح، هناك  من أجلنا  تتم يتال  عظيمة ال ةبادلملل استجابة  يمانعدم اإلفينا: القدس الروح  يتمِّ
  مع اهللا  بارةيف عالقة  دخلنا و ا برارً أننا اتلرص�ح بأي أ—د باثلقة. إن اتلرب�ر ل اتلمرُّ إليمان، و�تبدَّ ل فسح املجالي

 اإليمان باملسيح. بأو غ� ذلك، بل  يَّةطقس سواء عمال،األب نلا  يصبح ال—

 

ف�جسون هو عضو هيئة اتلدر�س يف خدمات يلجون� وأستاذ استشاري لعلم الالهوت انلظا�   نلك�يادلكتور س 
يف لكية الالهوت الُمصلَحة. شغل سابًقا منصب الرايع األسايس يف الكنيسة املشيخيّة األو� يف مدينة كولومبيا، 

 ). The Whole Christ" ( يح اكمالً املسبوالية ساوث اكروالينا، وقد كتب أ�رث من عرش�ن كتابًا، بما يف ذلك "

 

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