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 العصيان الفادح آلدم والطاعة المنتصرة للمسيح

 21-12 :5رومية 

اْجَتاَز اْلَمْوُت ِإَلى  ِمْن َأْجِل ذِلَك َكَأنََّما ِبِإْنَساٍن َواِحٍد َدَخَلِت اْلَخِطيَُّة ِإَلى اْلَعاَلِم، َوِباْلَخِطيَِّة اْلَمْوُت، َوهَكَذا12
اَلِم. َعَلى َأنَّ اْلَخِطيََّة اَل ُتْحَسُب ِإْن َفِإنَُّه َحتَّى النَّاُموِس َكاَنِت اْلَخِطيَُّة ِفي اْلعَ 13َجِميِع النَّاِس، ِإْذ َأْخَطَأ اْلَجِميُع. 

ي آَدَم، 14َلْم َيُكْن َناُموٌس.  لِكْن َقْد َمَلَك اْلَمْوُت ِمْن آَدَم ِإَلى ُموَسى، َوذِلَك َعَلى الَِّذيَن َلْم ُيْخِطُئوا َعَلى ِشْبِه َتَعدِ 
هَكَذا َأْيًضا اْلِهَبُة. أَلنَُّه ِإْن َكاَن ِبَخِطيَِّة َواِحٍد َماَت اْلَكِثيُروَن،  َولِكْن َلْيَس َكاْلَخِطيَّةِ 15الَِّذي ُهَو ِمَثاُل اآلِتي. 

َوَلْيَس 16اْزَداَدْت ِلْلَكِثيِريَن!  َفِباأَلْوَلى َكِثيًرا ِنْعَمُة هللِا، َواْلَعِطيَُّة ِبالنِ ْعَمِة الَِّتي ِباإِلْنَساِن اْلَواِحِد َيُسوَع اْلَمِسيِح، َقدِ 
ْيُنوَنِة، َوَأمَّا اْلِهَبُة َفِمْن َجرَّ َكمَ  ى َخَطاَيا َكِثيَرٍة ِللتَّْبِريِر. ا ِبَواِحٍد َقْد َأْخَطَأ هَكَذا اْلَعِطيَُّة. أَلنَّ اْلُحْكَم ِمْن َواِحٍد ِللدَّ
، أَلنَُّه ِإْن َكاَن ِبَخِطيَِّة اْلَواِحِد َقْد َمَلَك اْلَمْوُت ِباْلَواِحِد، َفِباأَلْوَلى 17 َكِثيًرا الَِّذيَن َيَناُلوَن َفْيَض النِ ْعَمِة َوَعِطيََّة اْلِبرِ 

ْيُنوَنِة، 18َسَيْمِلُكوَن ِفي اْلَحَياِة ِباْلَواِحِد َيُسوَع اْلَمِسيِح!  َفِإًذا َكَما ِبَخِطيٍَّة َواِحَدٍة َصاَر اْلُحْكُم ِإَلى َجِميِع النَّاِس ِللدَّ
أَلنَُّه َكَما ِبَمْعِصَيِة اإِلْنَساِن اْلَواِحِد ُجِعَل 19اْلِهَبُة ِإَلى َجِميِع النَّاِس، ِلَتْبِريِر اْلَحَياِة.  هَكَذا ِبِبر  َواِحٍد َصاَرتِ 

َتْكُثَر اْلَخِطيَُّة. َوَأمَّا النَّاُموُس َفَدَخَل ِلَكْي 20اْلَكِثيُروَن ُخَطاًة، هَكَذا َأْيًضا ِبِإَطاَعِة اْلَواِحِد َسُيْجَعُل اْلَكِثيُروَن َأْبَراًرا. 
ا.  َحتَّى َكَما َمَلَكِت اْلَخِطيَُّة ِفي اْلَمْوِت، هَكَذا َتْمِلُك النِ ْعَمُة 21َولِكْن َحْيُث َكُثَرِت اْلَخِطيَُّة اْزَداَدِت النِ ْعَمُة ِجدًّ

، ِلْلَحَياِة اأَلَبِديَِّة، ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح َربِ َنا.  ِباْلِبرِ 

 :األسمىيسوع هو 

ليس المسيح هو أهم شخص في هذا الكون،  في أذهاننا حقيقة أن يسوع أن نؤثرأحد أهداف هذه السلسلة هو 
في القيمة والجمال والحكمة والعدالة  مساوي  هو، بل معهم. القدس هللا الروحأو أكثر أهمية من هللا اآلب 

، سواء المالئكة أو الشياطين أو الملوك أو القادة كل األشخاص اآلخرينوالمحبة والقوة. لكنه أكثر أهمية من 
في ، الذين يعيشون اآلن أو عاشوا الموسيقيين أو الممثلينرياضيين أو الفنانين أو الأو العلماء أو الفالسفة أو 

 . يسوع المسيح هو األعلى.سيعيشون في المستقبل، أو الماضي
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 :حتى الشر األشياء هي للمسيحكل 

هو بتعيين من قبل هللا الغير ، ة أيضا إلى إظهار أن كل شيء موجود، بما في ذلك الشرسلسلتهدف هذا ال
هذا االسبوع في  قرأ للتو. بعض منا تأل قاأكثر  يلمعلجعل مجد المسيح  ة، لذلكمكلي  الحكو  محدود والقدوس
يَر َأْيًضا ِلَيْوِم  َالرَّبُّ َصَنَع اْلُكلَّ " 4 :16األمثال القراءة في سفر خطة  بحسبالكتاب المقدس  رِ  ِلَغَرِضِه، َوالشِ 

ر ِ  . قلب هللا أيضا نقاءمسؤولية االشرار و على  بحيث ُتبقيالخاصة السري ة طريقته بذلك هللا قد فعل ل." الشَّ
ُعُروًشا ، "ويشمل ذلك، يقول بولس(. 16 :1)كولوسي  لمسيحولُخلق بالمسيح كل الن شاهدنا قبل أسبوعين أ

ذلك اليوم في و  "ليوم الضيق." فقد ُخلقواالمسيح على الصليب.  " الذين هزمهمِرَياَساٍت وَساَلِطينَ وِسَياَداٍت و 
 لى الخراب.عاجال أو آجال، كل تمرد ضده يأتي إغضب ومحبة المسيح. قوة وعدل و  استعالن

 :الذي هو هناكهللا 

ة ليست مجرد مجموعة من األفكار والمشاعر بأن المسيحي   سلة تهدف أيضا إلى ترسيخ القناعةهذه السل
ة. المسيحي   تليس هذه. جيدة، سواء التي صممها هللا أو إنسانالنفسية حالتنا  لجعلوالممارسات المصممة 

جعل منه ما هو عليه من خالل نحن ال نأن هللا هو واقع موضوعي خارج أنفسنا. بقناعة بدأ ة تالمسيحي  
. صنعنا بل هو. نصنعه. لم هللا الذي هو هناكنه هو إ، ا قال فرانسيس شايفركم. فيهالتفكير بطريقة معينة 

، له طاهعهو أ معنى  هو خلق الكون، ولهعليه. سنكون قرر ما هو الذي ينه بل إعليه. يسكون نقرر ما  ال
سوف و حمقى.  نكون ، إذا كان لنا أن نعطيه معنى مختلفا عن معناه. له نحنه نعطيالذي معنى الوليس 

 عقائدهاكل بل إن . عالجا نفسي انها ليست المسيحي ة ليست لعبة، إة في نهاية المطاف. تكون حياتنا مأساوي  
أكثر من  والمسيحيةثابتة. وهذه العقائد تتطابق مع حقائق ، وما قام به في التاريخ. ن شخص هللاتدفق مت

نها تنمو مثل أشجار بل إطفو في الهواء. ال ت كلها . ولكن هذهيمان والرجاء والمحبةحقائق. هناك اإلمجرد 
 .اإللهي الحقكبيرة في صخرة الاألرز 

ن هو ألن لدي قناعة راسخة من الكتاب المقدس أجعل هذه واحدة من أهدافنا في هذه السلسلة  وراءوالسبب 
ي إليمانك. ألياف قوية في العمود الفقر كوضع  ،الفرح األبدي والقوة والقداسة تعتمد على صالبة هذه النظرة

األيام المقبلة. في  لن يستطيعوا النجاة والمسيحيين الضعفاء. تنشئ مسيحيين ضعفاء الضعيفةنظر الوجهات 
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للعالج خيار  اة وكأنهالمسيحي  والتي تتعامل مع بال جذور التي العواطف  انتزاعسيتم وفي األيام األخيرة 
مع يسوع العظيم  الموضوعي بيوتهم على صخرة الحقهم الذين بنوا صامدين  سيظلوا. أولئك الذين النفسي

 ، والهدف من كل ذلك.والمركز، المسيح بوصفه األصل

 :ة آدمفي خطي مخطط له المسيحمجد 

، وكيف أنها مهدت الطريق لمزيد من االتجاه لإلنسان األول، آدممذهلة الة التركيز اليوم هو على الخطي
خمسة  قضينا، 2000. في صيف عام 21-12 :5رومية إلى  ولليسوع المسيح. دعونا نتح المذهلالمضاد 

 في هذه األسابيع.إليه أسابيع في هذه اآليات. التركيز اليوم هو مختلف عن أي شيء نظرنا 

الغرض الرئيسي الذي كان يدور في خلد هللا عندما كان يخطط  هأريد لنا أن نركز على مجد المسيح حيث إن
به ذن ما يأ: . تذكر ما قلته األسبوع الماضيالبشرية جمعاء في الخطية سقطت، ومعه بخطية آدم ويسمح

 لم يكن مجبرا على السماح بالسقوط.وهادفة. حكيمة بشكل غير محدود دائما  هاسباببه لسبب م. و  يأذن، هللا
نه لم أينا في األسبوع الماضي(. حقيقة أ)كما ر  يمنع سقوط إبليسأن  ه، مثلما كان يمكنأن يمنعه هيمكنكان 

بل ما جنبا إلى جنب.  عندما تتقدم األمورخططه  ال يشكل وغرض لذلك. وهو، يمنعه تعني أن لديه سبب
خطية آدم وسقوط الجنس البشري معه في اإلثم ف، الحكمة. لذا من هدائما أن هقد عرفيعرفه أنه من الحكمة، 

 مجد يسوع المسيح. ملء ستعالنمن خطته الشاملة ال جزءً بل كان ، لم يصادف هللاوالبؤس 

و أن ننظر ، هلن نذهب هنا إلى ذلك بالتفصيل، و سبل الظهار هذا من الكتاب المقدسواحد من أوضح ال
خلق العالم.  هللا قبل فكرفي  كونها التي هزمت الخطية ذبيحة المسيحظهر فيها إلى تلك األماكن التي ت

، 8 :13، في سفر الرؤيا وسيادة هللا".( على سبيل المثال المسيح المآ"عظة  )لمزيد من التفاصيل، انظر
اِكِنيَن َعَلى اأَلْرِض، الَِّذيَن َلْيَسْت َأْسَماُؤُهْم َمْكُتوَبًة ُمْنُذ َتْأِسيِس اْلَعاَلِم ِفي ِسْفِر َحيَ عن "يوحنا يكتب  اِة  َجِميُع السَّ

فقبل خلق  "ِسْفِر َحَياِة  اْلَخُروِف الَِّذي ُذِبَح.يدعى "لم العا قبل تأسيس لذا فهناك سفر" اْلَخُروِف الَِّذي ُذِبَح.
. يمكن كل من اسمائهم مكتوبة في السفر سُيذبح مثل الخروف لخالصبالفعل أن ابنه  قد خططهللا العالم، 

؛ 2-1 :1 ؛ تيطس9 :1تيموثاوس  2؛ 5-4 :1فسس نصوص أخرى عديدة من هذا القبيل )أأن نذهب إلى 
له ة لم يتم التخطيط من اجل الخطيوموت المسيح  آالم أن لمعرفة وجهة النظر الكتابي ة (20 :1بطرس  1
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من جزًء بالفعل  جعلها ت خطية آدم، لم ُيفاجأ هللا بها، ولكنهحدث، عندما ها. ولذلكة آدم ولكن قبلبعد خطي
، وصوال إلى الذروة، ه في تاريخ الفداء، ومن ثموغضب المذهل ونعمته وعدلهصبره ته، أي خطة استعالن خط

 آدم األول. عن في كل شيء متسامياكآدم الثاني عظمة ابنه  إلعالن

حبط المذهلة لم تُ ة آدم مرة مع األخذ في االعتبار أن خطي، وهذه ال21-12 :5رومية  إلىلذلك نحن ننظر 
إلى هذه  بهانظر نالتي س ةالطريق هذه هي. تهاخدمقد من ذلك لتمجيد المسيح، بل على النقيض هللا مقاصد 

بولس عن فيها الطريقة التي يفكر  ة منها تشرحاآليات. هناك خمس إشارات صريحة إلى المسيح. واحد
لذا فإننا  االشارات متشابهةمن آدم. اثنان من تلك  أعظمالمسيح هو أن كيف  تظهربقية الالمسيح وآدم. و 

 المسيح. من سمونب ثالثة جوا سوف ننظر إلىمعا. وهو ما يعني أننا  ندمجهمسوف 

 :"اآلتي" يسوع

-12اآليات القرينة في  اقرأو  14المسيح في اآلية إلى بها  ُيشارلذا دعونا أوال نلقي نظرة على الطريقة التي 
اْجَتاَز اْلَمْوُت ِإَلى  ِمْن َأْجِل ذِلَك َكَأنََّما ِبِإْنَساٍن َواِحٍد َدَخَلِت اْلَخِطيَُّة ِإَلى اْلَعاَلِم، َوِباْلَخِطيَِّة اْلَمْوُت، َوهَكَذا" 13

اَلِم. َعَلى َأنَّ اْلَخِطيََّة اَل ُتْحَسُب ِإْن َفِإنَُّه َحتَّى النَّاُموِس َكاَنِت اْلَخِطيَُّة ِفي اْلعَ 13َجِميِع النَّاِس، ِإْذ َأْخَطَأ اْلَجِميُع. 
ي آَدَم، 14َلْم َيُكْن َناُموٌس.  لِكْن َقْد َمَلَك اْلَمْوُت ِمْن آَدَم ِإَلى ُموَسى، َوذِلَك َعَلى الَِّذيَن َلْم ُيْخِطُئوا َعَلى ِشْبِه َتَعدِ 

 ".اآلِتي" :المسيحهناك إشارة إلى  "الَِّذي ُهَو ِمَثاُل اآلِتي.

لمسيح. مثال ل، أي، لآلتي" ِمَثالُ آدم " عيدُ تفكير بولس فيما تبقى من النص. طريقة أمامنا  14اآلية تضع 
 أن هو اآلتي. ُيظهر بولس، والمسيح فمنذ البداية" اآلتي."هو المسيح  أوال:الحظ الشيء األكثر وضوحا 

 مثاالن آدم كان بل يقول إنسخة من آدم. ُحبل به كالمسيح  يقولال  سبولفليس مرحلة الحقة. المسيح 
 والمثاللتمجيد ابنه.  للطريقة التي خططها بطريقة من شأنها أن تجعل منه مثاالآدم  هللا معلمسيح. تعامل ل

آدم مع هللا  فقط بشكل أعظم. هكذا تعامل –كالمثال ، وسوف يكون لشيء سيأتي في وقت الحق هو ظل
 لمسيح.اال لة من شأنها أن تجعل منه مثبطريق

  14للمسيح. اآلية  أختار بولس أن يقول أن آدم هو مثال، أفكاره تدفقفي ، أينأكثر عن كثٍب الحظ اآلن 
ي آَدَم، الَّ " ِذي ُهَو ِمَثاُل لِكْن َقْد َمَلَك اْلَمْوُت ِمْن آَدَم ِإَلى ُموَسى، َوذِلَك َعَلى الَِّذيَن َلْم ُيْخِطُئوا َعَلى ِشْبِه َتَعدِ 
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ي آَدَم ن مثال للمسيح فقط بعد أن قال أن آدم هو ن يقول لنا أختار أ." أياآلتِ  الَِّذيَن َلْم ُيْخِطُئوا َعَلى ِشْبِه َتَعدِ 
 لمسيح؟مثاال لإن آدم كان بولس قول لماذا، فقط عند هذه النقطة، ي قد تحم لوا العقوبة التي تحم لها آدم.

 رأسنا النيابّي:، يسوع

لكن مختلفين. هذا هو التوازي بينهم: البشر و  متشابهينالمسيح وآدم أن ة جوهر كيفي   يمسألن ما قاله للتو 
ي آَدَم  الذين  فهو كان رأسا نيابياآدم. ب كانوا متصلين ممثل آدم. لماذا؟ ألنهماتوا َلْم ُيْخِطُئوا َعَلى ِشْبِه َتَعدِ 

 مثالمى آدم سُ أساس لماذا . هذا هو بهاتصالهم هم بسبب ، وتم احتساب خطيته كخطيعن جنسهم البشري  
 ناالحياة األبدية مع المسيح. لماذا؟ ألن لنانحن  مع ذلكليست مثل طاعة المسيح و ألن طاعتنا  –المسيح 

)راجع  كبرنا بسبب ارتباطنا بهسب بره تحعن البشري ة الجديدة، وي نيابي   فهو رأسلمسيح باإليمان. مرتبطين با
 (.5 :6رومية 

 :مثال للمسيحآدم في تلقيب  التوازي الضمني هذا هو

 فيه< الموت األبدي ُمدانة البشري ةة آدم< آدم< خطي

 < الحياة األبديةهفي ةة جديدة مبرر < بشري  بر المسيحالمسيح< 

ما قلته  . ضع في اعتباركن آدم وعمله التدميري  أعظم بكثير م أن المسيح وعمله الفدائيكم النص بقية يشرح 
كل شخص على الذي يعيش فيه لعالم تحدد وتوضح احقائق ن هللا عن م إعالنة. ما نراه هنا هو في البداي

هو متضمن في هذا النص ألن آدم كان أبا للجميع. لذا، فكل على هذا الكوكب فكل شخص  .هذا الكوكب
النص. الموت في آدم أو  ما يقوله هذافي أميركا أو أي دولة أخرى من أي عرق يواجه سواء  شخص تقابله

االطالق.  فرد تتقابل معهالحقيقة التي تحدد لكل  إنهاذلك.  كفوت. ال يعالميالحياة في المسيح. هذا نص 
على مدى  نها تمتدوجهة نظر ضعيفة. إهذه ليست ولكن . ضعفاء تنتج مسيحيين الضعيفةنظر الوجهات 

ثيرا عميقا في كل شخص في العالم وفي كل عنوان نها تؤثر تأرض. إاأل علىالتاريخ كله و في كل مكان 
 على شبكة االنترنت.
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 المسيح: بسمواالحتفال 

آدم وعمله.  عنالمسيح وعمله بها بسمو وتفوق  سحتفل بولالثالث التي يالطرق  إلىاآلن ننظر دعونا 
 الحياة. ُمْلك( 3( كمال الطاعة، و2النعمة، ( وفرة 1: في ثالث عبارات همويمكن تلخيص

 :( وفرة النعمة1

. [17]وهي عطية البر المجاني ة، عدد َولِكْن َلْيَس َكاْلَخِطيَِّة هَكَذا َأْيًضا اْلِهَبُة نعمة. "الوفرة و  15أوال، اآلية 
نِ ْعَمِة الَِّتي ِباإِلْنَساِن اْلَواِحِد أَلنَُّه ِإْن َكاَن ِبَخِطيَِّة َواِحٍد َماَت اْلَكِثيُروَن، َفِباأَلْوَلى َكِثيًرا ِنْعَمُة هللِا، َواْلَعِطيَُّة ِبال

ُتعبر عنه تعدي آدم. هذا ما نا هي أن نعمة هللا هي أقوى من ه " الفكرةَيُسوَع اْلَمِسيِح، َقِد اْزَداَدْت ِلْلَكِثيِريَن!
اإلنسان جلب الموت، تعدي إن كان  ".يِرينَ َفِباأَلْوَلى َكِثيًرا ِنْعَمُة هللِا، ... اْزَداَدْت ِلْلَكثِ ": "َفِباأَلْوَلى َكِثيًراعبارة "

 الحياة.نعمة هللا  فكم ستجلب

النِ ْعَمة الَِّتي ِباإِلْنَساِن اْلَواِحِد َيُسوَع "هي على وجه التحديد  فنعمة هللاأكثر تحديدا من ذلك.  سلكن بول
، َقِد اْزَداَدْت ِبالنِّْعَمِة الَِّتي ِباإِلْنَساِن اْلَواِحِد َيُسوَع اْلَمِسيحِ َفِباأَلْوَلى َكِثيًرا ِنْعَمُة هللِا، َواْلَعِطيَُّة ." "اْلَمِسيحِ 

 " هي تجسيد لنعمة هللا.النِ ْعَمة الَِّتي ِباإِلْنَساِن اْلَواِحِد َيُسوَع اْلَمِسيحِ . "نعمتين مختلفتين ت" هذه ليسِلْلَكِثيِريَن!
أَلنَّه َقْد َظَهَرْت " 11 :2 لى سبيل المثال، في تيطسس عن ذلك، عبول التي يتحدث بهاهذه هي الطريقة 

النِ ْعَمِة الَِّتي أُْعِطَيْت َلَنا ِفي اْلَمِسيِح " 9 :1 تيموثاوس 2وفي  "اْلُمَخلِ َصُة، ...]أي في المسيح[ ِنْعَمُة هللِا 
 نعمة هللا. فإن النعمة التي هي في المسيح هي ولذا ."َيُسوعَ 

قوة  ان لديهألحظة مجرد  على كل شيء في طريقها. سوف نرى بعدنتصر ة. تادي  سيمة نعهي هذه النعمة 
تعدي يتقابل  ماتفوق المسيح على آدم. عندسمو و . هذا هو أول احتفال لحاكمة نعمةملك الكون. فإنها 

 هذهوالنعمة يفوزان. . المسيح آدم وتعديه يسوع المسيح يخسراإلنسان الواحد نعمة اإلنسان الواحد آدم مع 
 جدا بالنسبة ألولئك الذين ينتمون إلى المسيح. ار سارةخبأ
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 :( كمال الطاعة2

آدم والموت، أي كمال طاعة المسيح. تعدي على نعمة المسيح تنتصر بها الطريقة التي ب سبوليحتفل ، ثانيا
]أي يُروَن ُخَطاًة، هَكَذا َأْيًضا ِبِإَطاَعِة اْلَواِحِد ُجِعَل اْلَكثِ ]أي آدم[ أَلنَُّه َكَما ِبَمْعِصَيِة اإِلْنَساِن اْلَواِحِد " 19اآلية 

 ه، وتبقيتحفظه من الخطية، الواحد، يسوع المسيح لذا فإن نعمة اإلنسان َأْبَراًرا." َسُيْجَعُل اْلَكِثيُرونَ المسيح[ 
شائبة لآلب نيابة  اتشوبهيقدم طاعة كاملة وال نه (، حتى إ8 :2الصليب )فيلبي  الموت، حتى الموتمطيعا 

ة لمسيح تماما. كان آدم مصدر الخطينجح ابينما ل آدم في طاعته. شَ يمان. فَ به باإل ارتبطواعن أولئك الذين 
 المسيح كان مصدر الطاعة والحياة.و والموت. 

 بشري ةو قديمة ة بشري   عن رؤوس نيابيةسواء  على حدٍ  ، فهملمسيحمثاال ل، الذي كان تشابه مع آدميالمسيح 
اتحاد بسبب كيفية ذلك ، لجنس شعبهنجاح المسيح  هللا وينسب لجنسه البشري فشل آدم هللا ينسب  جديدة.

فقط  والسمو العظيم للمسيح هو أنه لم ينجحتفوق الكل منهما. النيابي ة ل هذه بالرؤوسثنين اال جنسي البشري ة
فهل أنت متصل بسبب طاعته.  أبراراماليين من الناس تحستب طريقة ب، ولكنه يفعل ذلك كاملةال طاعةالفي 

من  ، وجزءً بالمسيح متصالً لموت؟ أم أنك أيضا المقي دة با ىاألول البشري ةمن فقط  جزءً أنت هل آدم؟ فقط ب
 ة؟لحياة األبدي  المرتبطة باالجديدة  البشري ة

 :الحياةُمْلك ( 3

الحياة.  بُمْلك، الكاملة، ولكن في النهايةالمسيح  المسيح وطاعةنعمة بفيض ليس فقط  سبوليحتفل ، ثالثا
... َحتَّى َكَما َمَلَكِت اْلَخِطيَُّة ِفي " 21نتصار الحياة األبدية. اآلية إلى ا فالنعمة من خالل طاعة المسيح تقود

، ِلْلَحَياِة اأَلَبِديَِّة، ِبَيُسوَع اْلَمسِ  عن طريق البر )أي  َتْمِلُك النِ ْعَمُة ِباْلِبر ِ  "يِح َربِ َنا.اْلَمْوِت، هَكَذا َتْمِلُك النِ ْعَمُة ِباْلِبرِ 
 "ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح َربِ َنا.هو " وكل ذلك، للحياة األبدية الكامل للمسيح( إلى ذروتها العظيمة

ْوُت ِباْلَواِحِد، َفِباأَلْوَلى َكِثيًرا أَلنَُّه ِإْن َكاَن ِبَخِطيَِّة اْلَواِحِد َقْد َمَلَك اْلمَ " نفس الرسالة 17خرى في اآلية ، مرة أأو
، َسَيْمِلُكوَن ِفي اْلَحَياِة ِباْلَواِحِد َيُسوَع اْلَمِسيِح! النِ ْعَمُة : نفس المعنى "الَِّذيَن َيَناُلوَن َفْيَض النِ ْعَمِة َوَعِطيََّة اْلِبرِ 

 سوع المسيح.، وذلك كله من خالل ينصرة الحياةتقود إلى ة مجاني  بعطية اْلِبر  ال
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، نرى ذلكهنا إننا ة. سيادي  ها بولس في هذه اآليات هي نعمة يذكر  عاله أن نعمة هللا في المسيح التيذكرت أ 
يموت الجميع. لكن حيث . الكل يملك علىو  الموت لديه نوع من السيادة على اإلنسان. ُمْلك كلمةأي في 

ا ذات مرة موتى. هذه الحياة حتى على أولئك الذين كانو  تملك في تنتصر على الخطية والموت. إنها نعمةال
 ة.سيادي  النعمة ال هي

 المذهلة: طاعة المسيح

المذهلة ليست ة آدم على اإلنسان األول آدم. خطينه تتفوق بشكل كبير للمسيح، أعظيم المجد الهذا هو 
، خطة هللا منذ البداية، في بره للمسيح وعطية الحياة األبدية. في الواقعمذهلة والطاعة النعمة ال أعظم من

جديدة. الة بشري  عن ال رئيسا نيابي المسيح بوصفه مثاال ل، يكون ةلبشري  عن ا هي أن آدم، كرئيسا نيابي ا، الكمال
 .مجد المسيح بأكثر ضياءً ق تأل  ي، هي أنه من خالل هذه المقارنة والتباينوخطته 

أَلنَُّه ِإْن َكاَن ِبَخِطيَِّة اْلَواِحِد َقْد قف؟ "عاجل جدا. أين ت  جدا وبشكلشخصي  بشكل  المسألة لك 17تضع اآلية 
، َسَيْمِلُكوَن ِفي اْلَحَياِة ِباْلَواِحِد الَِّذيَن َيَناُلوَن َفْيَض النِّْعَمِة َوَعِطيََّة اْلِبرِّ َمَلَك اْلَمْوُت ِباْلَواِحِد، َفِباأَلْوَلى َكِثيًرا 

.: "شخصي   لمات بعناية فائقة وبشكلٍ َيُسوَع اْلَمِسيِح!" الحظ الك  "الَِّذيَن َيَناُلوَن َفْيَض النِ ْعَمِة َوَعِطيََّة اْلِبرِ 

 للخطاة:كلمات ثمينة 

وكنز  كرجاءبأنها  فهل تقبلها. مجاني  ، بر المسيح ةمجاني   العطي ة ،ةنعمة مجاني  ال: للخطاةهذه كلمات ثمينة 
 شهد عنهاوأاآلن.  ااحصل عليه ."اْلَحَياِة ِباْلَواِحِد َيُسوَع اْلَمِسيحِ  ِفي"َتْمِلك ، سوف حياتك؟ إذا قمت بذلك

 المسيح. من شعب حي ا بالمعمودية. واصبح جزءً 


