العبادة والسقوط يف رومية 1
رونادل مان

كتب الرسول بولس ،وهو أعظم مثال يف اتلاريخ "لشخص اكمل االهتداء واتلجديد" (هذا هو اتلعبري اذلي وصف به يس .أس .لويس

الرسول بولس) بعض أسىم تسابيح الشكر هلل املوج ودة يف لكمة اهلل؛ وتظهر هذه التسابيح اعدة اكستجابة نابعة من صميم القلب

لطبيعة احلقائق الرائعة اليت قاده الروح القدس إىل كتابتها يف رسائله:
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وتطل تسبيحة شكر هلل أخرى بلولس برأسها من الصورة السوداء اليت يصف بها بولس سقوط اإلنسان يف رومية  .32-18 :1فيف

حتليل بولس املفصل للكيفية الوثنية اليت نقضت بها البرشية انلظا م املخلوق ِبيث عبد انلاس "املخلوق دون اخلالق" ،لم يستطع
َُ َُ َ ٌ َ َ
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األبَد .آم َ
ني"( .رومية .)25 :1
اذلي هو مبارك ِإىل
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بولس أن يتمالك نفسه دلى ِذكر اهلل اخلالق ،من أن يضيف قائلِ " ،

ن
يبني بولس هنا بقوة صحة مقولة يج .آي .باكر من أن "القصد من اللهوت هو تقديم تسبيح الشكر اهلل .فنحن ندرس ليك نسبنح
اهلل ".وأنه ألمر مثري للهتمام أن هتاف التسبيح يربز يف تناوَل لعقيدة اخلطية .فنحن نرى يف هذا اتلناول توق بولس إىل جمد اهلل
ن ا
ونفوره الشديد مما اقرتفه اخلطاة (اذلين اعترب نفسه أوهلم –  1تيموثاوس  )15 :1حتديا دلور اهلل الرشيع.
تنبع استجابة بولس العبادية من اقتناعه أن اخلالق وحده مستحق للعبادة واتلمجيد ،وليس "املخلوق" –  .25 :1وهو يدعو انلاس

جهلء أو محىق يف  23–22 :1إلبداهلم جمد اهلل اذلي ال يفَن (ال يفسد) بصورة األشياء املخلوقة ويويح هذا السياق بالفعل بأن
مسألة العبادة اكنت اكمنة يف سقوط اإلنسان.
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ا
وتفرتض العبادة مسبقا ،يف فهمها األسايس وجود تميزي أسايس بني العابد وموضوع العبادة .وحىت يف أكَث استخدامات هذا اتلعبري
ا
ا
ابتذاال (حيث يقال مثل إن هنالك َجاهري "تعبد" موسيقيني ورياضيني مشهورين) ،توجد هنالك فكرة أن قدرات هؤالء األشخاص
أو جاذبيتهم متفوقة جدا ا ىلع قدرات وجاذبية األشخاص العاديني .وعندما يتعلنق األمر باهلل ،فإن ن
اهلوة يه بل حدود .فاهلل فريد ال
مثل َل يف هذا الكون .ويف واقع األمر هو اذلي صنع الكون ،فلك َشء آخر يدين بالفضل َل يف وجوده .فاهلل وحده هو اذلي بل بداية،
ا
وبل علة ،وبل حدود أو حمدودينات .وىلع الرغم من مزنلة اإلنسان الرفيعة يف كونه خملوقا ىلع صورة اهلل ،إال أنه ما زالت توجد بينها
هوة ال نهاية هلا تفصله كمخلوق عن اهلل اخلالق.
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غري أن اخلطية يف ُمحقها تسىع إىل تشويه هذا الفرق َ
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هلوة .اكنت هذه يه القضية األساسية يف اتلجربة اليت قدمها إبليس
ن
َ ُ َ َ
ن
لل" (تكوين  .)5 :3استهدف اهلجوم فرادة اهلل اللكية بصفته اخلالق ورب اللك ،واستهدف
ان اك ِ
(احلية) حلواء يف جنة عدن" :تكون ِ
ا
أيضاا اتلفريق األسايس بينه وبني ُك خملوقاته ،بما يف ذلك ن
حواء (وآدم وإبليس) .وبطبيعة احلال ،اتهم إبليس اهلل أيضا بالكذب ىلع
ا
ن
حواء (تكوين  )4 :3وبدوافع تطعن يف كمال اهلل ،يف حني أن املخلوق الساقط ،إبليس ،هو اذلي اكن قادرا ىلع مثل هذه األعمال
واألفَكر.

وهكذا اكنت هنالك يف جنة عدن (وما زال هنالك منذ ذلك الوقت حىت اآلن) حماولة وقحة للزنول باهلل إىل مستوى أكَث شبها
ا
باملخلوقات ،وإىل رفع اإلنسان إىل مستوى أكَث شبها باهلل .وغين عن القول إن املحاولة السابقة إهانة هلل (باإلضافة إىل كونها أمرا
ا
مستحيل) .ن
أم ا املحاولة اثلانية فيه إنكار ملَكنة اإلنسان الصحيحة يف العالم املخلوق ورفض لإلقرار بمَكنة اهلل العزيز واالستجابة

ا

امللئمة ذللك.
هذا هو تماماا ما نراه يف اإلصحاح األول من الرسالة إىل رومية .ويذكر بولس يف اآلية  21أن البرش اخلطاة "لم ن
يمجدوه أو يشكروه
كإَل ".ويأيت هذا ىلع الرغم من قدرتهم ىلع ملحظة ن
قوته وعظمته يف أعمال الطبيعة (اآلية  .)20تويح عبارة بولس يف اآلية  ،21ىلع

ا

الرغم من أنها مستخدمة يف حالة انليف لإلشارة إىل ما يرفض اإلنسان الطبييع أن يفعله باستمرار ،بما جيب أن تكون عليه
االستجابة امللئمة للبرش املخلوقني حنو خالقهم .إذ ينبيغ عليهم أن ن
يمجدوه كإَل (أي أن ينسبوا َل املَكنة الفريدة اليت يتمتع فيها

لر ِّب َجمْ َد ْ
بشلك مرشوع بصفته اهلل"( ،قَ ِّد ُموا ل ِ َّ
اس ِم ِه" مزمور  ،)8 :96ولم "يشكروه" ىلع عطاياه الصاحلة .ويلئم هذا صيغة تسبيح اهلل
ىلع هويته ("أن يمجدوه كإَل") وىلع ما فعله ("أن يشكروه").

ا
نأى آدم ن
وحواء بنفسيهما عن تمجيد خالقهما وتكريمه بصفته اهلل وحده ،وبدال من أن يشكرا اهلل ىلع األشياء احلسنة جدا
وعه َد بها إيلهما ليك يهتما بها (تكوين  ،)28 :1فقد رغبا يف املزيد ،مع أن ذلك عَن أن يعصيا اهلل
(تكوين  )31 :1اليت صنعها اهلل ِ
وحياوال اغتصاب مركزه الفريد .وهكذا اكن بولس يف رومية  1يصف يف واقع األمر الوضع املحيط بالسقوط ،باإلضافة إىل العواقب
ا
ن
ن
اليت ترتبت يف األجيال اتلايلة .إذا اكنت (وما تزال) وراء مشلكة اخلطينة مسألة العبادة ،ويه أال نكرم اهلل ونقدم َل الشكر.
ا
لكن جيب أن نرتاجع اآلن قليل ليك نوسع نظرتنا لتشمل ُك حجة بولس يف رساتله إىل مؤمين رومية .فمن هذا املنظور نرى يف

حقيقة األمر أن بولس يرسم هذه الصورة القاتمة حلالة اإلنسان الساقط يف اإلصحاح األول من الرسالة إىل مؤمين رومية ليك يشع
ا
ن
ويطوره يف اإلصحاحات اتلايلة .وحنن نرى بالفعل يف اإلصحاح من هذه الرسالة إشارة
نور اإلجنيل بشلك أكَث سطواع وهو يرشحه
واضحة إىل االجتاه اذلي يسري فيه بولس ،ألنه يتحدث يف اآليات السابقة مبارشة لآليات اليت درسناها عن "اإلجنيل" اذلي هو قوة
ا نا
بارا (.)17-16 :1
اهلل للك من يؤمن ،ونتيجة ذللك يستطيع املرء أن يصبح إنسانا
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ا

ال يعد بولس بما هو أقل من إاعدة العبادة من خلل املسيح ،بشلك مناقض لسقوط اإلنسان يف اخلطية ( )32-18 :1من خلل ن
قوة
ن
ن
حمبة اهلل الغادية اليت ظهرت يف بشارة اإلجنيل .فبعمل اهلل املخلص واملت سم بانلعمة (وهو ما سيرشحه بولس يف اإلصحاح اثلالث)،
ا
ا
ن
سيصري ممكنا فعل أن يعبده أو يكرمه البرش كإَل وأن يقدموا َل الشكر .وبسبب مراحم اهلل هذه (رأفة اهلل) (كما سيخلص بولس
ن
اإلصحاحات السابقة يف  ،)1 :12فإنه حيث املؤمنني ىلع أن يقدموا اكمل ذواتهم إىل اهلل كذبيحة خدمة عبادة روحية ملئمة مناسبة.
ا
ا
ا
ا
وهكذا جند يف واحد من أكَث إصحاحات الكتاب املقدس سوداوية جوهرة المعة اكمنة .إذ جند وصفا رائعا وبديعا ملا جيب أن
ا
تكون عليه العبادة .نلنشغل إذا "بالعمل احللو" (كما داع آيزاك ووتس العبادة) حيث نكرمه بصفته اهلل ونقدم َل الشكر.
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