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ar َّة الرئاسة انليابي 
 جاي برنتس واترزبقلم 

ص  .  صاحلون يقرتفون أخطاءأناس    هم يف األساس  لم يؤمن بولس الرسول بأن البرش األصحاحات األو�  فقد خصَّ
ومستحق    ،ومذنب  ،خايطبالطبيعة  أن لك إ�سان، باستثناء الرب �سوع املسيح،    حلقيقةمن رساتله إىل أهل رومية  

َُهودَ ا: " وأوجز قائًال . املوت 
ْ

ُونَاِ�يِّ�َ ا وَ  يل
ْ

مْجَِع�َ  يل
َ
َْت  أ

َ
َِطيَّةِ ا حت

ْ
 ). ٩:  ٣رومية " (خل

؟  حول العالماد البرشي  ملاذا ال نرى استثناءات للفس:  تث� هذه الصورة القاتمة والقاسية عن البرش سؤال� يف األقل
 ؟ ةاإلهليَّ  ادلينونةهل من رجاء للخطاة الرازح� حتت دينونة اهللا العادلة وايلا�س� من إبعاد أنفسهم عن 

مُ  السؤال� ىلع �و غ�  بولس عن هذين  آدم  مأساتنا كخطاةترجع  .  ع يف رسالة روميةتوقَّ �يب  إىل  انلهاية  .  يف 
�ساعدنا الرسول ىلع رؤ�ة    ،٢١-١٢:  ٥يف رومية  .  قائم يف آدم اثلا�، الرب �سوع املسيحورجاؤنا الوحيد �ن اخلطاة  

 . ر يف البرش ايلومآدم والرب �سوع، يؤثِّ أي ، لك إ�سان منهمكيف أن عمل 

يِت اِمثَاُل  "يقول بولس إن آدم اكن    ١٤:  ٥و� رومية  
ْ

ة  ومثل الرب �سوع، اكن آدم شخصيَّ .  ي الرب �سوع املسيحأ،  "آل
ب� آدم    اتلوازي د بولس هنا  يؤ�ِّ .  ه اكن إ�سانًا اكمًال د إ�سان، لكنَّ رَّ بينما الرب �سوع لم ي�ن ُ� .  ةة حقيقيَّ تار�يَّ 

فإن اكن .  �ساعدنا ىلع فهم أعمق للعالقة بينهما   لكماتفيف رسالة كورنثوس األو� �ستخدم الرسول  .  والرب �سوع 
، فالرب �سوع  "اإل�سان األول"و�ن اكن آدم  ).  ٤٥:  ١٥كورنثوس    ١" (آدم األخ�"، فالرب �سوع  "اإل�سان األول"آدم  

وما .  خ�ب� اإل�سان األول وآدم األ  يقفما من إ�سان  .  فآدم والرب �سوع إ�سانان نائبان).  ٤٧آية  " ( اإل�سان اثلا�"
ا آدم  نيب عنه إمَّ بأن لك إ�سان يف لك زمان وماكن يُ منا بولس  يعلِّ .  من إ�سان سيأيت بعد الرب �سوع، اإل�سان اثلا�

 .  اب عنهلاًك للُمنَ يف سياق هذه العالقة، يص� صنيع انلائب مِ ). ٤٨-٤٧انظر اآليات  (أو الرب �سوع  

يف  ر  ؤثِّ تآلدم "  ةواحد   معصية"  ير�دنا الرسول فهم كيف أن. ت�ن بولس يف هات� العالقت� انليابيَّ ، يتمعَّ ٥يف رومية  
ىلع فهم كيف أن طاعة املسيح وموته  ")  يف املسيح"اذلين هم  (ن يف ذلك ليساعد املؤمن�  فهو يتمعَّ .  ن هم يف آدملك مَ 

 . ران فيهميؤثِّ 

فيف  .  املحكمة (أو القضاء)  ساحةستقاه من  مُ   ٢١-١٢:  ٥بعض أهم املصطلحات اليت �ستخدمها بولس يف رومية  
يف الغالب  ).  ١٨،  ١٦آيات  ( ن هم يف املسيح  اذلي يناهل لك مَ "  اتلرب�ر"اليت ىلع اذلين يف آدم، �د    "ادلينونة"مقابل  

نَُّه َكَما بَِمْعِصيَِة  ("  ١٩يف آية  "  َسيُْجَعُل ،  ُجِعَل " إىل    الُمرتمجة  اللكمةستكون  
َ
�َْسانِ اِأل ِ

ْ
َكِثُ�ونَ ا  ُجِعَل   لَْواِحدِ ا  إل

ْ
ُخَطاًة،    ل

يًْضا بِِإَطاَعِة  
َ
َكِثُ�ونَ ا   َسُيْجَعُل   لَْواِحدِ اَهَكَذا أ

ْ
بَْراًرا   ل

َ
َ "  ترمجناها إىلأ�رث دقة إذا  ")  أ ُ ،  ُع�ِّ ال يقصد بولس من  ".  َسيُْع�َّ
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�شلك    أبرار نلا إىل  ، وال أن طاعة الرب �سوع حتوِّ �شلك شخيص  نلا إىل �رش خطائ�ة آدم حتوِّ هذه اآلية أن خطيَّ 
أنه،بل  .  شخيص مَ   وجهة نظره هنا �  آدم، لك  يمثِّ �سبب عصيان  و�ُ ن  مُ لهم آدم  درج� حتت نيب عنهم صاروا 
قانو�   تصنيفحتت    دخل شعبه، �سبب طاعة الرب �سوع،  �طر�قة ُماثلةو).  خطاة(   وقانو� جديد وه  تصنيف

 ). أبرار( وجديد وه

ة آدم  طيَّ فخ.  االحتسابدىع  الُمناب عنه يُ إىل  انلائب  من    االنتقالف هذا  ا املصطلح الالهو� ادلقيق اذلي يصأمَّ 
يُنِ إىل لك مَ )  ت بَ ، و�ُسِ ُحِسبَت( ت  بَ احتُسِ  يقعون  "  يف آدم"ن هم  ، لك مَ االنتقالونتيجة هلذا  .  لهمب عنهم و�مثِّ ين 

من ناحية أخرى،    .سبة إيلهمالوحيدة الُمحتَ ة آدم  خطيَّ �سبب  ة  لعدالة اإلهليَّ حتت ا  مذنبونبمع� أنهم  .  حتت ادلينونة
إذ �سبهم  .  رونربَّ مُ "  يف املسيح"ن هم  ونتيجة هلذا االنتقال، لك مَ .  لهمن يُنيب عنهم و�مثِّ ُ�تَسب بر املسيح إىل لك مَ 

ىلع أساس طاعة  ر اخلطاة سوى  اهللا ال يرُبِّ .  ىلع اإلطالق  اهللا أبراًرا، ليس �سبب أي يشء فعلوه أو يفعلوه أو سيفعلوه 
ةاملسيح الاكملة و  . باإليمان وحده  هما ، إذ �تسبهما اهللا إيلهم، و�نالو�فايته اتلامَّ

لَيَْس بَارٌّ  "  أنه  السبب يف.  أعاله  طرحناهما مان اإلجابة عن السؤال� اذلين  يقدِّ   ٢١-١٢:  ٥إن االحتساب� يف رومية  
 َواِحدٌ 

َ
ح نلا  و�وضِّ   .دانون بالطبيعة يف آدمع البرش، باستثناء آدم اثلا�، مُ نبع من حقيقة أن مجيي )  ١٠:  ٣رومية  " (َوال

 فإن إىل البرش،    ة آدم األو� احتساب خطيَّ ف.  اليلُكِّ الشامل  ادلينونة الشاملة هو الفساد  أن ما يصاحب هذه  بولس،  
 . الطبيعة الساقطة من آبائهميرثون د احلمل بهم، جرَّ هؤالء البرش املذنب�، بمُ 

�دهما يف  .  ل�ن الرجاء والعون متاحان للخطاة.  أو بينهم"  يف آدم"هم    نفيمَ ، ما من رجاء أو عون  هلذه األسباب
هذا الرب  أساس  وىلع  .  بر املسيح  ئفباإليمان باملسيح وحده، ينال اخلاط .  خ�الرب �سوع املسيح وحده، آدم اثلا� واأل

باحتاد املؤمن باملسيح وترب�ره باإليمان به، .  اهللا  قضاء  يف ساحةباًرا    بوُ�سَ وتُغفر هل خطاياه  .  ئر اخلاط وحده، يتربَّ 
 . ة الروح القدس إىل صورة املسيح بقوَّ يتغ�َّ 

  : يف االعرتاض القائل  ٢١-١٢:  ٥دها كث�ون يف تعليم بولس يف رومية  إحدى الصعو�ات اليت يردِّ   يم�ن تلخيص 
، لم فيف األساسا أن يعاقب� اهللا ىلع إثم اقرتفه شخص آخر؟  العدل حقًّ هل من  : "يتساءل كث�ون  !"ليس عدالً "

 " فكيف إلهل اعدل وصالح أن يدين� ىلع هذا؟. ل� آدم�سأل� أحد قط إذا ما كنت أر�د أن يمثِّ 

منَّ  و�ستحق  مليًّا.ا  هذا اعرتاض جاد  انليابيَّ   اتلفك�  العالقة  إن  احلقيقة،  آد يف  اهللا ب�  أراسها  اليت  م واجلنس  ة 
دالبرشي   تعامالت  و�  ة عدن،  من تعامالته مع آدم يف جنَّ   واضحفصالح اهللا  .  صالح اهللا وسيادته وعدهلىلع    �شدِّ

مثَّ  إ�سان  آدممرتبطة ب�ل  باًرا .  له  إ�سانًا  آدم  اته بال اكن لك فكر آدم واختياراته ومشاعره وسلو�يَّ .  فاهللا خلق 
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ة ل�ن طلب منه أال يأ�ل، بلعض  وعد اهللا آدم بيق� احلياة األبديَّ .  ع خب�اتها يلتمتَّ ة  ووضع اهللا آدم يف اجلنَّ .  ةخطيَّ 
فلك ملمح يف العهد    .ل نائبنا آدم فيها ما من ظروف أعظم من هذه يم�ن ختيُّ .  ةالوقت، من شجرة واحدة يف اجلنَّ 

ش وسط اخلطاة يف اعلم خاطئ، أي  هل لاكن نلا �ن اخلطاة، اذلين نعي.  اذلي قطعه اهللا مع آدم يعكس رأفة اهللا
 ة عدن؟  ل نلا أفضل من آدم يف جنَّ رجاء يف مثِّ 

فلك من آدم و�ن خليقة  .  نها اهللا ب� آدم و�سله العادي �شهد أيًضا ىلع سيادة اهللا وعدهل ة اليت عيَّ إن العالقة انليابيَّ 
- ١٩:  ٩انظر رومية  (يس نلا أي حق يف مساءتله  حياتنا ىلع انلحو اذلي يبتغيه، ول  يف ترتيبفاهللا هل احلق  .  يد اهللا

 . العادلة طبيعتهبل ىلع انلقيض، هو يعمل حسب  . ا فبفعله هذا، لم يظلم أي منَّ ). ٢٠

  . سها اهللا ب� آدم والبرشل يف العالقة اليت أسَّ � ومرتبط� و�ن نتأمَّ األقل، اعتبار�ن إضافيَّ  ىلع ر، علينا تذكُّ 
ً

، أوال
بقيت بعض املالئ�ة يف طاعة  .  فلك مالك يقف منفرًدا أمام اهللا .  مثل هذه العالقة ب� املالئ�ةس  اهللا لم يؤسِّ 

 اهللا وسيًطا هلذه املالئ�ة الساقطة، ولم �سكب عليهم من ولم يع�ِّ .  ةابلعض اآلخر يف اخلطيَّ سقط  اهللا، يف ح�  
 َدْ�نُونَِة َحِفَظُهْم إِ   تََرُ�وا َمْسَكنَُهمْ إذ "  فهم رمحته الُمَخلِّصة. 

َ
َْومِ اىل َعِظيمِ ا  يلْ

ْ
بَِديَّةٍ  بُِقيُودٍ  ل

َ
َْت  أ

َ
َالمِ ا حت  ).  ٦يهوذا " ( لظَّ

ون  ة يف أدم، فدى اهللا اخلطاة اذلين ال �ستحقُّ ة اليت بها سقطنا يف اخلطيَّ نوع العالقة انليابيَّ نفس  ، إنه بواسطة  ثانيًا 
.  انًا بر �سوع املسيح بيسوع املسيح باإليمان وحده، يعرب من ادلينونة إىل اتلرب�ر، و�نال �َّ   ئح� يتحد اخلاط. ذلك

ورأفته،   بنعمتهبل اهللا �تسب،  .  بنفسه  ألي يشء فعله أو يفعله أو سيفعله  هالرب هذ   عطيةال ينال    اخلاطئ هذا  ف
 ). ٢٩: ١؛ فيليب ٨: ٢: أفسس(حىت إن هذا اإليمان عطية من اهللا . ، الرب اذلي يناهل باإليمانئهذا الرب إىل اخلاط

 : "ون إىل اخلالص اذلي نلناه يف املسيح ونقول، ننظر �ن املسيحيُّ السبب  هلذا
ً

ال نقول هذا مثبت�  !"  ليس عدال
�ُسبِّ  بيد منبسطة  نقوهلا  لم  .ح و�شكرقبضتنا اغضب� مقاوم�، بل  السار لإل�يل هو أن اهللا  بما   فاخلرب  يقابلنا 

�ستحقُّ .  ه�ستحقُّ  ما  األبديَّ ألن  ادلينونة  هو  مُ .  ةه  املسيح  �سوع  اهللا وضع خطايانا ىلع  الصليب، علَّ ل�ن  ًقا ىلع 
.  ه املسيحبل اكفأنا بما �ستحقُّ .  هفاهللا لم �ازنا بما �ستحقُّ ).  ٢١:  ٥كورنثوس    ٢(به    آمنَّا ب بر ابنه إيلنا ح�  سَ واحتَ 

.  أسايلرجاء عوًضا عن  الوت، و املياة عوًضا عن  احل ينونة، وادل رب عوًضا عن  العنة، ولل اوًضا عن  رب�ة عاللقد وهبنا  
 . )٢٦: ٣انظر رومية (ن يؤمن بابنه لك مَ  و�ربِّر  باًرا و�رأفته هذه، أظهر نفسه 

اتلائب� ىلع   يقدر غ�  يوم ادلينونة، لن  اللوم يف  أنفسهم  ىلع    إلقاء  إ�سان سوى  م عليهم سيُح�َ ).  ١١-١:  ٢(أي 
م بل  .   لن نفتخر بأنفسنا � ن املفديِّ و� ايلوم عينه، �).  ١٩:  ٣رومية  (دانون بالعدل وستُسد أفواههم  و�ُ  لك    سنقدِّ

 . صنا، آدم اثلا�، ر�نا �سوع املسيحخلِّ مُ ل احلمد واملجد 
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.  و�اجلسد، بالقول والفعل   ن�سبيح املسيح باذله للمؤمن� أن يبدأوا يفيم�ن وحىت �يئه، . بعد يأِت هذا ايلوم لم 
ه و نوجِّ أن  إىل  اآل  �مكننا  املحبَّ   ،هللاخر�ن  و�ث�  الرمحة  اذلي  الغ� يف  أحياء  اخلطاة    �علة،  املسيح األموات    مع 
 ). ٥-٤: ٢أفسس  (

 

ب�ليَّ  اجلديد  العهد  أستاذ  هو  واترز  برنتس  جاي  بوالية  ة  ادلكتور  جاكسون،  مدينة  يف  الُمصلَحة  الالهوت 
 How(  "طر�قة إدارة �سوع للكنيسةف كتاب "ؤلِّ ة يف أمر��ا. وهو مُ يف الكنيسة املشيخيَّ   قسيسمسيسييب، و

Jesus Runs the Church"(حياة بولس والهوت)، و "The Life and Theology of Paul .( 

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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