العصيان الفادح آلدم والطاعة المنتصرة للمسيح
رومية 21-12 :5
اْلخ ِطَّي ُة إَِلى اْلعاَلمِ ،وبِاْلخ ِطي ِ
اجتَ َاز اْل َم ْو ُت إَِلى
َّة اْل َم ْو ُتَ ،و َ
َ َ
َ
هك َذا ْ
َ
ام ِ
َّ
وس َك َان ِت اْل َخ ِطَّي ُة ِفي اْل َعاَلمَِ .عَلى أ َّ
َن اْل َخ ِطَّي َة الَ تُ ْح َس ُب ِإ ْن
الن ُ

ِ 12
َج ِل ذلِ َك َكأََّن َما ِبإِ ْن َس ٍ
ان َوا ِح ٍد َد َخَل ِت
م ْن أ ْ
ِ
الن ِ
َج ِمي ِع َّ
يعَ 13 .فِإَّن ُه َحتَّى
َخ َ
اسِ ،إ ْذ أ ْ
طأَ اْل َجم ُ
َّ ِ
ِ
ِ 14
ِ
ِ
ين َل ْم ُي ْخ ِطُئوا َعَلى ِش ْب ِه تَ َع ِدي َآد َم،
وسىَ ،وذل َك َعَلى الذ َ
ام ٌ
وس .لك ْن َق ْد َمَل َك اْل َم ْو ُت م ْن َآد َم إَلى ُم َ
َل ْم َي ُك ْن َن ُ
ِ ِ
لكن َليس َكاْلخ ِطي ِ
ٍ
َّ ِ
ِ
ِ ِ 15
ات اْل َكِث ُيرو َن،
َّة َ
َ
ان ِب َخطيَّة َوا ِحد َم َ
ضا اْل ِه َب ُة .ألََّن ُه ِإ ْن َك َ
هك َذا أ َْي ً
ال اآلتيَ .و ْ ْ َ
الذي ُه َو مثَ ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َفِباألَوَلى َكِث ا ِ
الن ْعم ِة َّالِتي ِب ِ
ع اْل َم ِسي ِحَ ،ق ِد ْازَد َاد ْت لِْل َكِث ِ
اإل ْن َس ِ
ين! َ 16وَل ْي َس
ان اْل َوا ِحد َي ُسو َ
ير َ
ً
ْ
ير ن ْع َم ُة هللاَ ،واْل َعطَّي ُة ب َ
ٍ
ِ
ط َايا َكِث َ ٍ
يرة لِلتَّْب ِر ِ
هك َذا اْل َع ِطَّي ُة .أل َّ
ير.
ون ِةَ ،وأ َّ
َما اْل ِه َب ُة َف ِم ْن َجَّرى َخ َ
َخ َ
طأَ َ
َك َما ِب َوا ِح ٍد َق ْد أ ْ
َن اْل ُح ْك َم م ْن َوا ِحد لِ َّلد ْيُن َ
17
ِ ِ
ِ
ِ
ير َّال ِذين يناُلو َن َفيض ِ
ِ
الن ْع َم ِة َو َع ِطَّي َة اْلِب ِر،
ان ِب َخطيَّة اْل َوا ِحد َق ْد َملَ َك اْل َم ْو ُت بِاْل َوا ِحدَ ،فِباأل َْوَلى َكث ًا َ َ َ
ألََّن ُه ِإ ْن َك َ
ْ َ
ِ ِ ٍ ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ 18
ص َار اْل ُح ْكم ِإَلى َج ِمي ِع النَّ ِ
ون ِة،
اس لِ َّلد ْيُن َ
َس َي ْملِ ُكو َن ِفي اْل َح َياة ِباْل َوا ِحد َي ُسو َ
ع اْل َمسي ِح! َفإ ًذا َك َما ب َخطيَّة َواح َدة َ
ُ
ٍِ
ير اْلحي ِاة19 .ألََّنه َكما ِبمع ِ
الن ِ ِ
ص َي ِة ِ
َ ِِ
اإل ْن َس ِ
ص َار ِت اْل ِه َب ُة ِإَلى َج ِمي ِع َّ
ان اْل َوا ِح ِد ُج ِع َل
ُ َ َْ
اس ،لتَْب ِر ِ َ َ
هك َذا ببر َواحد َ
20
َما َّ
وس َف َد َخ َل لِ َكي تَ ْكثَُر اْل َخ ِطَّي ُة.
اع ِة اْل َوا ِح ِد َسُي ْج َع ُل اْل َكِث ُيرو َن أ َْب َرًاراَ .وأ َّ
ضا بِِإ َ
اْل َكِث ُيرو َن ُخ َ
اةَ ،
طً
هك َذا أ َْي ً
ط َ
ام ُ
الن ُ
ْ
21
ِ
هك َذا تَملِك ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الن ْع َمةُ
َولك ْن َح ْي ُث َكثَُرت اْل َخطَّي ُة ْازَد َادت الن ْع َم ُة ِج ًّداَ .حتَّى َك َما َمَل َكت اْل َخطَّيةُ في اْل َم ْوتُ ْ َ ،
ِ ِ ِ
ع اْل َم ِسي ِح َرب َِنا.
ِباْلِب ِر ،لِْل َح َياة األ ََبديَّةِ ،ب َي ُسو َ
يسوع هو األسمى:
أحد أهداف هذه السلسلة هو أن نؤثر في أذهاننا حقيقة أن يسوع المسيح هو أهم شخص في هذا الكون ،ليس
أكثر أهمية من هللا اآلب أو هللا الروح القدس .بل معهم ،هو مساوي في القيمة والجمال والحكمة والعدالة
والمحبة والقوة .لكنه أكثر أهمية من كل األشخاص اآلخرين  ،سواء المالئكة أو الشياطين أو الملوك أو القادة
أو العلماء أو الفالسفة أو الفنانين أو الرياضيين أو الموسيقيين أو الممثلين ،الذين يعيشون اآلن أو عاشوا في
الماضي ،أو سيعيشون في المستقبل .يسوع المسيح هو األعلى.
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كل األشياء هي للمسيح حتى الشر:
تهدف هذا السلسلة أيضا إلى إظهار أن كل شيء موجود ،بما في ذلك الشر ،هو بتعيين من قبل هللا الغير
محدود والقدوس وكلي الحكمة ،لذلك لجعل مجد المسيح يلمع أكثر تألقا .بعض منا ق أر للتو هذا االسبوع في

ِ ِ ِ
ِ
ضا لِ َي ْومِ
ص َن َع اْل ُك َّل ل َغ َرضهَ ،والش ِر َير أ َْي ً
الكتاب المقدس بحسب خطة القراءة في سفر األمثال " 4 :16اَ َّلر ُّب َ
َّ
الش ِر ".لقد فعل هللا ذلك بطريقته السرية الخاصة بحيث تُبقي على مسؤولية االشرار وأيضا نقاء قلب هللا.
وشا
شاهدنا قبل أسبوعين أن الكل ُخلق بالمسيح وللمسيح (كولوسي  .)16 :1ويشمل ذلك ،يقول بولسُ " ،عُر ً

ِ
ات وِري ٍ
وسياد ٍ
ين" الذين هزمهم المسيح على الصليب .فقد ُخلقوا "ليوم الضيق ".وفي ذلك اليوم
ََِ
وسالَط َ
اسات َ
َ َ
استعالن قوة وعدل وغضب ومحبة المسيح .عاجال أو آجال ،كل تمرد ضده يأتي إلى الخراب.
هللا الذي هو هناك:
هذه السلسلة تهدف أيضا إلى ترسيخ القناعة بأن المسيحية ليست مجرد مجموعة من األفكار والمشاعر
والممارسات المصممة لجعل حالتنا النفسية جيدة ،سواء التي صممها هللا أو إنسان .هذه ليست المسيحية.

المسيحية تبدأ بقناعة أن هللا هو واقع موضوعي خارج أنفسنا .نحن ال نجعل منه ما هو عليه من خالل
التفكير بطريقة معينة فيه .كما قال فرانسيس شايفر ،إنه هو هللا الذي هو هناك .لم نصنعه .بل هو صنعنا.
ال نقرر ما يسكون عليه .بل إنه هو الذي يقرر ما سنكون عليه .هو خلق الكون ،وله معنى هو أعطاه له،
وليس المعنى الذي نعطيه نحن له .إذا كان لنا أن نعطيه معنى مختلفا عن معناه ،نكون حمقى .وسوف
تكون حياتنا مأساوية في نهاية المطاف .المسيحية ليست لعبة ،إنها ليست عالجا نفسيا .بل إن كل عقائدها
تتدفق من شخص هللا ،وما قام به في التاريخ .وهذه العقائد تتطابق مع حقائق ثابتة .والمسيحية أكثر من
مجرد حقائق .هناك اإليمان والرجاء والمحبة .ولكن هذه كلها ال تطفو في الهواء .بل إنها تنمو مثل أشجار
األرز الكبيرة في صخرة الحق اإللهي.
والسبب وراء جعل هذه واحدة من أهدافنا في هذه السلسلة هو ألن لدي قناعة راسخة من الكتاب المقدس أن
الفرح األبدي والقوة والقداسة تعتمد على صالبة هذه النظرة ،كوضع ألياف قوية في العمود الفقري إليمانك.
وجهات النظر الضعيفة تنشئ مسيحيين ضعفاء .والمسيحيين الضعفاء لن يستطيعوا النجاة في األيام المقبلة.
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وفي األيام األخيرة سيتم انتزاع العواطف التي بال جذور والتي تتعامل مع المسيحية وكأنها خيار للعالج
النفسي .أولئك الذين سيظلوا صامدين هم الذين بنوا بيوتهم على صخرة الحق الموضوعي العظيم مع يسوع
المسيح بوصفه األصل ،والمركز ،والهدف من كل ذلك.
مجد المسيح مخطط له في خطية آدم:
التركيز اليوم هو على الخطية المذهلة لإلنسان األول ،آدم  ،وكيف أنها مهدت الطريق لمزيد من االتجاه
المضاد المذهل ليسوع المسيح .دعونا نتحول إلى رومية  .21-12 :5في صيف عام  ،2000قضينا خمسة
أسابيع في هذه اآليات .التركيز اليوم هو مختلف عن أي شيء نظرنا إليه في هذه األسابيع.
أريد لنا أن نركز على مجد المسيح حيث إنه الغرض الرئيسي الذي كان يدور في خلد هللا عندما كان يخطط
ويسمح بخطية آدم ،ومعه سقطت البشرية جمعاء في الخطية .تذكر ما قلته األسبوع الماضي :ما يأذن به
هللا ،يأذن به لسبب م .واسبابه دائما حكيمة بشكل غير محدود وهادفة .لم يكن مجب ار على السماح بالسقوط.
كان يمكنه أن يمنعه ،مثلما كان يمكنه أن يمنع سقوط إبليس (كما رأينا في األسبوع الماضي) .حقيقة أنه لم
يمنعه تعني أن لديه سبب ،وغرض لذلك .وهو ال يشكل خططه عندما تتقدم األمور جنبا إلى جنب .بل ما
يعرفه أنه من الحكمة ،قد عرفه دائما أنه من الحكمة .لذا ،فخطية آدم وسقوط الجنس البشري معه في اإلثم
والبؤس لم يصادف هللا ،بل كان جزًء من خطته الشاملة الستعالن ملء مجد يسوع المسيح.
واحد من أوضح السبل الظهار هذا من الكتاب المقدس ،ولن نذهب هنا إلى ذلك بالتفصيل ،هو أن ننظر
إلى تلك األماكن التي تظهر فيها ذبيحة المسيح التي هزمت الخطية كونها في فكر هللا قبل خلق العالم.
(لمزيد من التفاصيل ،انظر عظة "آالم المسيح وسيادة هللا" ).على سبيل المثال ،في سفر الرؤيا ،8 :13
اكِنين عَلى األَر ِ َّ ِ
يكتب يوحنا عن "ج ِميع َّ ِ
وب ًة
ض ،الذ َ
َس َم ُ
الس َ َ
اؤ ُه ْم َم ْكتُ َ
ْ
َ ُ
ين َل ْي َس ْت أ ْ
اْل َخر ِ
وف َّال ِذي ُذ ِب َح ".لذا فهناك سفر قبل تأسيس العالم يدعى " ِسْف ِر َح َي ِاة
ُ

ُم ْن ُذ تَأ ِْس ِ
يس اْل َعالَ ِم ِفي ِسْف ِر َح َي ِاة
اْل َخر ِ
وف َّال ِذي ُذ ِب َح ".فقبل خلق
ُ

سيذبح مثل الخروف لخالص كل من اسمائهم مكتوبة في السفر .يمكن
العالم ،هللا قد خطط بالفعل أن ابنه ُ
أن نذهب إلى نصوص أخرى عديدة من هذا القبيل (أفسس 5-4 :1؛  2تيموثاوس 9 :1؛ تيطس 2-1 :1؛

 1بطرس  )20 :1لمعرفة وجهة النظر الكتابية أن آالم وموت المسيح من اجل الخطية لم يتم التخطيط له
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بعد خطية آدم ولكن قبلها .ولذلك ،عندما حدثت خطية آدم ،لم ُيفاجأ هللا بها ،ولكنه جعلها بالفعل جزًء من
خطته ،أي خطة استعالن صبره المذهل ونعمته وعدله وغضبه في تاريخ الفداء ،ومن ثم ،وصوال إلى الذروة،
إلعالن عظمة ابنه كآدم الثاني متساميا في كل شيء عن آدم األول.
لذلك نحن ننظر إلى رومية  ،21-12 :5وهذه المرة مع األخذ في االعتبار أن خطية آدم المذهلة لم تُحبط
مقاصد هللا لتمجيد المسيح ،بل على النقيض من ذلك قد خدمتها .هذه هي الطريقة التي سننظر بها إلى هذه
اآليات .هناك خمس إشارات صريحة إلى المسيح .واحدة منها تشرح الطريقة التي يفكر فيها بولس عن
المسيح وآدم .والبقية تظهر كيف أن المسيح هو أعظم من آدم .اثنان من تلك االشارات متشابهة لذا فإننا
سوف ندمجهم معا .وهو ما يعني أننا سوف ننظر إلى ثالثة جوانب من سمو المسيح.
يسوع "اآلتي":
لذا دعونا أوال نلقي نظرة على الطريقة التي ُيشار بها إلى المسيح في اآلية  14واق أر القرينة في اآليات -12
ان وا ِح ٍد دخَل ِت اْلخ ِطَّيةُ ِإَلى اْلعاَلمِ ،وبِاْلخ ِطي ِ
ِ " 13م ْن أ ِ ِ
ِِ
اجتَ َاز اْل َم ْو ُت ِإَلى
َّة اْل َم ْو ُتَ ،و َ
َ َ
َ
ََ
هك َذا ْ
ْ
َ
َجل ذل َك َكأََّن َما بإ ْن َس ٍ َ
ِ
ام ِ
الن ِ
يعَ 13 .فِإَّن ُه َحتَّى َّ
َج ِمي ِع َّ
وس َك َان ِت اْل َخ ِطَّي ُة ِفي اْل َعاَلمَِ .عَلى أ َّ
َن اْل َخ ِطَّي َة الَ تُ ْح َس ُب ِإ ْن
َخ َ
اسِ ،إ ْذ أ ْ
طأَ اْل َجم ُ
الن ُ
َّ ِ
ِ
ِ 14
ِ
ِ
ين َل ْم ُي ْخ ِطُئوا َعَلى ِش ْب ِه تَ َع ِدي َآد َم،
وسىَ ،وذل َك َعَلى الذ َ
ام ٌ
وس .لك ْن َق ْد َمَل َك اْل َم ْو ُت م ْن َآد َم إَلى ُم َ
َل ْم َي ُك ْن َن ُ
اآلتي ".هناك إشارة إلى المسيحِ " :
َّال ِذي هو ِمثَال ِ
اآلتي".
ُ
َُ
ِ
ال" لآلتي ،أي ،مثال للمسيح.
تضع اآلية  14أمامنا طريقة تفكير بولس فيما تبقى من النصُ .دعي آدم "مثَ ُ

الحظ الشيء األكثر وضوحا أوال :المسيح هو "اآلتي ".فمنذ البداية ،والمسيح هو اآلتيُ .يظهر بولس أن
المسيح ليس مرحلة الحقة .فبولس ال يقول المسيح ُحبل به كنسخة من آدم .بل يقول إن آدم كان مثاال

للمسيح .تعامل هللا مع آدم بطريقة من شأنها أن تجعل منه مثاال للطريقة التي خططها لتمجيد ابنه .والمثال
هو ظل لشيء سيأتي في وقت الحق ،وسوف يكون كالمثال – فقط بشكل أعظم .هكذا تعامل هللا مع آدم
بطريقة من شأنها أن تجعل منه مثاال للمسيح.
الحظ اآلن عن ٍ
كثب أكثر أين ،في تدفق أفكاره ،أختار بولس أن يقول أن آدم هو مثال للمسيح .اآلية 14
َّ ِ
ِ ِ ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال
وسىَ ،وذل َك َعَلى الذ َ
ين َل ْم ُي ْخطُئوا َعَلى ش ْبه تَ َعدي َآد َم ،الذي ُه َو مثَ ُ
"لك ْن َق ْد َمَل َك اْل َم ْو ُت م ْن َآد َم إَلى ُم َ
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َّ ِ
ِ
ين َل ْم ُي ْخ ِطُئوا َعَلى ِش ْب ِه تَ َع ِدي َآد َم
اآلتي ".أختار أن يقول لنا أن آدم هو مثال للمسيح فقط بعد أن قال أن الذ َ
قد تحملوا العقوبة التي تحملها آدم .لماذا ،فقط عند هذه النقطة ،يقول بولس إن آدم كان مثاال للمسيح؟
يسوع ،رأسنا النيابي:
ّ
ألن ما قاله للتو يمس جوهر كيفية أن المسيح وآدم متشابهين ولكن مختلفين .هذا هو التوازي بينهم :البشر

الذين َل ْم ُي ْخ ِطُئوا َعَلى ِش ْب ِه تَ َع ِدي َآد َم ماتوا مثل آدم .لماذا؟ ألنهم كانوا متصلين بآدم .فهو كان رأسا نيابيا
عن جنسهم البشري ،وتم احتساب خطيته كخطيهم بسبب اتصالهم به .هذا هو أساس لماذا ُسمى آدم مثال
المسيح – ألن طاعتنا ليست مثل طاعة المسيح ومع ذلك نحن لنا الحياة األبدية مع المسيح .لماذا؟ ألننا

مرتبطين بالمسيح باإليمان .فهو رأس نيابي عن البشرية الجديدة ،ويحتسب بره كبرنا بسبب ارتباطنا به (راجع
رومية .)5 :6
هذا هو التوازي الضمني في تلقيب آدم مثال للمسيح:
آدم> خطية آدم> البشرية ُمدانة فيه> الموت األبدي
المسيح> بر المسيح> بشرية جديدة مبررة فيه> الحياة األبدية
يشرح بقية النص كم أن المسيح وعمله الفدائي أعظم بكثير من آدم وعمله التدميري .ضع في اعتبارك ما قلته
في البداية .ما نراه هنا هو إعالن من هللا عن حقائق تحدد وتوضح العالم الذي يعيش فيه كل شخص على
هذا الكوكب .فكل شخص على هذا الكوكب هو متضمن في هذا النص ألن آدم كان أبا للجميع .لذا ،فكل
شخص تقابله سواء في أميركا أو أي دولة أخرى من أي عرق يواجه ما يقوله هذا النص .الموت في آدم أو
الحياة في المسيح .هذا نص عالمي .ال يفوتك ذلك .إنها الحقيقة التي تحدد لكل فرد تتقابل معه االطالق.
وجهات النظر الضعيفة تنتج مسيحيين ضعفاء .ولكن هذه ليست وجهة نظر ضعيفة .إنها تمتد على مدى
التاريخ كله و في كل مكان على األرض .إنها تؤثر تأ ثي ار عميقا في كل شخص في العالم وفي كل عنوان
على شبكة االنترنت.
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االحتفال بسمو المسيح:
دعونا اآلن ننظر إلى الطرق الثالث التي يحتفل بولس بها بسمو وتفوق المسيح وعمله عن آدم وعمله.
ويمكن تلخيصهم في ثالث عبارات )1 :وفرة النعمة )2 ،كمال الطاعة ،وُ )3مْلك الحياة.
 )1وفرة النعمة:
لكن َليس َكاْلخ ِطي ِ
ِ
ضا اْل ِه َب ُة [وهي عطية البر المجانية ،عدد .]17
َّة َ
َ
هك َذا أ َْي ً
أوال ،اآلية  15ووفرة النعمةَ " .و ْ ْ َ
ِ ِ
ٍ
ِ
ِ
ير ِن ْعم ُة هللاِ ،واْل َع ِطَّي ُة بِالِن ْعم ِة الَِّتي بِ ِ
ِ
اإل ْن َس ِ
ان اْل َوا ِح ِد
ان ِب َخطيَّة َوا ِحد َم َ
ألََّن ُه ِإ ْن َك َ
َ
َ
ات اْل َكث ُيرو َنَ ،فباأل َْوَلى َكث ًا َ
ع اْل َم ِسي ِحَ ،ق ِد ْازَد َاد ْت لِْل َكِث ِ
ين!" الفكرة هنا هي أن نعمة هللا هي أقوى من تعدي آدم .هذا ما تُعبر عنه
َي ُسو َ
ير َ

ير ِن ْع َم ُة هللاِْ ... ،ازَد َاد ْت لِْل َكِث ِ
ين ".إن كان تعدي اإلنسان جلب الموت،
ير"َ " :فِباأل َْوَلى َكِث ًا
عبارة " َفِباأل َْوَلى َكِث ًا
ير َ
فكم ستجلب نعمة هللا الحياة.

ِ
ِ
الن ْعمة الَِّتي ِب ِ
اإل ْن َس ِ
ع
ان اْل َوا ِحد َي ُسو َ
لكن بولس أكثر تحديدا من ذلك .فنعمة هللا على وجه التحديد هي " َ
ان اْلو ِ
ير ِن ْع َم ُة هللاَِ ،واْل َع ِطَّي ُة ِبالِّن ْع َم ِة َّال ِتي ِب ِ
اح ِد َي ُسو َع اْل َم ِسي ِحَ ،ق ِد ْازَد َاد ْت
اْل َم ِسي ِحَ " ".فِباأل َْوَلى َكِث ًا
اإل ْن َس ِ َ
ِ
ِ
الن ْعمة َّالِتي ِب ِ
اإل ْن َس ِ
لِْل َكِث ِ
ع اْل َم ِسي ِح" هي تجسيد لنعمة هللا.
ان اْل َوا ِحد َي ُسو َ
ير َ
ين!" هذه ليست نعمتين مختلفتينَ " .
ظ َه َر ْت
هذه هي الطريقة التي يتحدث بها بولس عن ذلك ،على سبيل المثال ،في تيطس " 11 :2ألََّنه َق ْد َ

ِ
ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ
ُع ِط َي ْت َل َنا ِفي اْل َم ِسي ِح
ص ُة "... ،وفي  2تيموثاوس " 9 :1الن ْع َمة التي أ ْ
ن ْع َم ُة هللا [أي في المسيح] اْل ُم َخل َ
ع ".ولذا فإن النعمة التي هي في المسيح هي نعمة هللا.
َي ُسو َ
هذه النعمة هي نعمة سيادية .تنتصر على كل شيء في طريقها .سوف نرى بعد مجرد لحظة أن لديها قوة
ملك الكون .فإنها نعمة حاكمة .هذا هو أول احتفال لسمو وتفوق المسيح على آدم .عندما يتقابل تعدي
اإلنسان الواحد آدم مع نعمة اإلنسان الواحد يسوع المسيح يخسر آدم وتعديه .المسيح والنعمة يفوزان .هذه
أخبار سارة جدا بالنسبة ألولئك الذين ينتمون إلى المسيح.
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 )2كمال الطاعة:
ثانيا ،يحتفل بولس بالطريقة التي تنتصر بها نعمة المسيح على تعدي آدم والموت ،أي كمال طاعة المسيح.

اآلية " 19ألََّنه َكما ِبمع ِ
ص َي ِة ِ
اإل ْن َس ِ
اع ِة اْل َوا ِح ِد [أي
ضا ِبإِ َ
ان اْل َوا ِح ِد [أي آدم] ُج ِع َل اْل َكِث ُيرو َن ُخ َ
طاةًَ ،
هك َذا أ َْي ً
ط َ
ُ َ َْ
المسيح] َسُي ْج َع ُل اْل َكِث ُيرو َن أ َْب َرًارا ".لذا فإن نعمة اإلنسان الواحد ،يسوع المسيح ،تحفظه من الخطية ،وتبقيه

مطيعا حتى الموت ،الموت الصليب (فيلبي  ،)8 :2حتى إنه يقدم طاعة كاملة وال تشوبها شائبة لآلب نيابة

عن أولئك الذين ارتبطوا به باإليمانَ .ف َشل آدم في طاعته .بينما نجح المسيح تماما .كان آدم مصدر الخطية
والموت .والمسيح كان مصدر الطاعة والحياة.
المسيح يتشابه مع آدم ،الذي كان مثاال للمسيح ،فهم على ٍ
حد سواء رؤوس نيابية عن بشرية قديمة وبشرية
جديدة .ينسب هللا فشل آدم لجنسه البشري وينسب هللا نجاح المسيح لجنس شعبه ،ذلك بسبب كيفية اتحاد
جنسي البشرية االثنين هذه بالرؤوس النيابية لكل منهما .التفوق والسمو العظيم للمسيح هو أنه لم ينجح فقط
في الطاعة الكاملة ،ولكنه يفعل ذلك بطريقة تحستب ماليين من الناس أب ار ار بسبب طاعته .فهل أنت متصل
فقط بآدم؟ هل أنت جزًء فقط من البشرية األولى المقيدة بالموت؟ أم أنك أيضا متصالً بالمسيح ،وجزًء من
البشرية الجديدة المرتبطة بالحياة األبدية؟
ُ )3مْلك الحياة:
بمْلك الحياة.
ثالثا ،يحتفل بولس ليس فقط بفيض نعمة المسيح وطاعة المسيح الكاملة ،ولكن في النهايةُ ،
فالنعمة من خالل طاعة المسيح تقود إلى انتصار الحياة األبدية .اآلية َ ..." 21حتَّى َك َما َمَل َك ِت اْل َخ ِطَّي ُة ِفي

ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َّةِ ،بيسوع اْلم ِسي ِح ربِنا ".تَملِك ِ
ِ ِ
الن ْع َم ُة ِباْلِب ِر (أي عن طريق البر
اْل َم ْو ِتَ ،
ََ
ْ ُ
هك َذا تَ ْمل ُك الن ْع َم ُة باْلب ِر ،لْل َح َياة األ ََبدي َ ُ َ َ
ع اْل َم ِسي ِح َرب َِنا".
الكامل للمسيح) إلى ذروتها العظيمة للحياة األبدية ،وكل ذلك هو "ِب َي ُسو َ

أو ،مرة أخرى في اآلية  17نفس الرسالة "ألََّنه ِإن َكان ِبخ ِطي ِ
َّة اْل َوا ِح ِد
ُ ْ َ َ
َّال ِذين يناُلو َن َفيض ِ
الن ْع َم ِة َو َع ِطَّي َة اْلِب ِرَ ،س َي ْملِ ُكو َن ِفي اْل َح َي ِاة ِباْل َوا ِح ِد
َ ََ
ْ َ
بعطية اْلِبر المجانية تقود إلى نصرة الحياة ،وذلك كله من خالل يسوع المسيح.

ير
َق ْد َمَل َك اْل َم ْو ُت ِباْل َوا ِح ِدَ ،فِباأل َْوَلى َكِث ًا
يسوع اْلم ِسي ِح!" نفس المعنىِ :
الن ْع َم ُة
َُ َ َ
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ذكرت أعاله أن نعمة هللا في المسيح التي يذكرها بولس في هذه اآليات هي نعمة سيادية .إننا هنا نرى ذلك،
أي في كلمة ُمْلك .الموت لديه نوع من السيادة على اإلنسان ويملك على الكل .حيث يموت الجميع .لكن
النعمة تنتصر على الخطية والموت .إنها تملك في الحياة حتى على أولئك الذين كانوا ذات مرة موتى .هذه
هي النعمة السيادية.
طاعة المسيح المذهلة:
هذا هو المجد العظيم للمسيح ،أنه تتفوق بشكل كبير على اإلنسان األول آدم .خطية آدم المذهلة ليست
أعظم من النعمة والطاعة المذهلة للمسيح وعطية الحياة األبدية .في الواقع ،خطة هللا منذ البداية ،في بره
الكمال ،هي أن آدم ،كرئيسا نيابيا عن البشرية ،يكون مثاال للمسيح بوصفه رئيسا نيابيا عن البشرية الجديدة.
ضياء.
وخطته هي أنه من خالل هذه المقارنة والتباين ،يتألق مجد المسيح بأكثر
ً
تضع اآلية  17المسألة لك بشكل شخصي جدا وبشكل عاجل جدا .أين تقف؟ "ألََّنه ِإن َكان ِبخ ِطي ِ
َّة اْل َوا ِح ِد َق ْد
ُ ْ َ َ
مَلك اْلموت بِاْلوا ِح ِدَ ،فِباألَوَلى َكِث ا ِ
ض الِّن ْع َم ِة َو َع ِطَّي َة اْل ِبِّرَ ،س َي ْملِ ُكو َن ِفي اْل َح َي ِاة بِاْل َوا ِح ِد
ين َيَناُلو َن َفْي َ
ير َّالذ َ
ً
ْ
َ َ َْ ُ َ
وبشكل شخصيَّ " :ال ِذين يناُلو َن َفيض ِ
ٍ
الن ْع َم ِة َو َع ِطَّيةَ اْلِب ِر".
ع اْل َم ِسي ِح!" الحظ الكلمات بعناية فائقة
َ ََ
َي ُسو َ
ْ َ
كلمات ثمينة للخطاة:
هذه كلمات ثمينة للخطاة :النعمة مجانية ،العطية مجانية ،بر المسيح مجاني .فهل تقبلها بأنها كرجاء وكنز
ِ
ِ
ع اْل َم ِسي ِح ".احصل عليها اآلن .وأشهد عنها
حياتك؟ إذا قمت بذلك ،سوف تَ ْملِك " ِفي اْل َح َياة ِباْل َوا ِحد َي ُسو َ
بالمعمودية .واصبح جزًء حيا من شعب المسيح.
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