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  یعموم نده ینما
 گاي پرنتیس واترز نویسنده:

 اش رساله ي  اولیه   هايبابدهند. او در  ها ذاتاً خوب هستند ولی اعمال بد انجام می اعتقاد نداشت انسان  رسول پولس  
، گناهکار و مستوجب مرگ  ناعادلپردازد که هر انسانی، به استثناي عیسی مسیح، ذاتاً  به رومیان به این مطلب می 

 ). 9: 3» (رومیان  .ناه گرفتارند یهود و یونانیان هر دو به گ همه، گیرد: «است. او نتیجه می 

ما هیچ استثنایی در تباهی  انگیزد: چرا کننده و تلخ از انسان دست کم دو سوال را در ذهن برمی این تصویر دلسرد 
ي خدا هستند و چه کسانی  محکومیت عادالنه آیا هیچ امیدي براي گناهکارانی که زیر  ؟  بینیمعالمگیر بشر نمی

 داوري الهی ناتوان هستند؟  براي خارج ساختن خود از 

توان  را می ران  گناهکا  رد وضعیت اسفبار ما به عنواندهد.  اي به این دو سوال می پولس در رومیان پاسخ غیر مترقبه 
  21- 12:  5تا آدم به عقب برد. تنها امید ما گناهکاران به دومین آدم یعنی عیسی مسیح است. پولس در رومیان  

 ها دارد.  دهد که کارهاي هر یک از این دو، یعنی آدم و عیسی، امروزه چه تاثیري بر انسانتوضیح می 

» یعنی عیسی مسیح. آدم نیز به مانند عیسی یک  آینده استنمونه آن گوید که آدم «می  14: 5پولس در رومیان  
انسان تاریخی و حقیقی است. اما عیسی فقط صرفاً انسان نبود، او انسان راستین بود. پولس در اینجا به تناظر میان  

اند. اگر  گردتر می دهد که درك ربط آنها را براي ما آسان آدم و عیسی تاکید دارد. او در اول قرنتیان توضیحاتی می 
). آدم «اولین انسان» است؛ عیسی  45:  15آدم «اولین انسان» باشد، پس عیسی «آخرین آدم» است (اول قرنتیان  

). آدم و عیسی نماینده هستند. هیچ کسی میان اولین و آخرین انسان قرار ندارد.  47«دومین انسان» است (آیه  
به    هر زمان و مکانجهان و در  هر انسانی در  گوید  پولس می آید.  هیچ کس نیز پس از عیسی، انسان دوم، نمی 

). در بافتار این رابطه، کاري که نماینده انجام داده  48  - 47وار با آدم یا عیسی دارد (آیات  نوعی ارتباط نماینده 
 شود.  اش است منتقل می است به کسی که او نماینده 

خواهد ببینیم چطور  از ما می   پولس رسولدهد.  می   بین قراراین روابط نمایندگی را زیر ذره   5پولس در رومیان  
خواهد شد که فقط «یک تخطی» آدم بر تمامی کسانی که در آدم هستند اثر گذاشت. او از طریق این توضیحات می 

(کسانی که «در عیسی» هستند) کمک کند تا بفهمند سرسپردگی و مرگ عیسی به چه نحو بر آنها    ایماندارنبه  
 گذارد.  اثر می 

برد اصطالحات دادگاهی هستند. در برابر  به کار می   21-12:  5عضی از اصطالحات مهمی که پولس در رومیان  ب
از آن کسانی است  دهد که  را قرار می شمردگی»  «محکومیت» که متعلق به کسانی است که در آدم هستند، «عادل 

زیرا به همین قسمی  شود («» ترجمه می اي که اغلب «کرد، کلمه 19). در آیه  18و    16که در عیسی هستند (آیات  
») بهتر  کرد، همچنین اطاعت یک شخص بسیاري را عادل خواهد  کرد را گناهکار  که نافرمانی یک شخص بسیاري  
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که بگوید گناه آدم  این نیست  است جاي خود را به فعلی از ریشه «انتساب» بدهد. هدف پولس از بیان این آیه  
هاي عادل تبدیل  ما را به انسان  اطاعت عیسی هاي گناهکار تبدیل شویم، و نه اینکه شود شخصاً به انسانباعث می 

شان است متعلق به یک  آدم، کسانی که آدم نمایندهاطاعتی  کند. منظور او در اینجا این است که در پرتوي نامی 
توانند تحت یک  او می  متعلقینعیسی،  اطاعتعلت  ي حقوقی جدید (گناهکار) هستند. به همین ترتیب، به دسته 
 ي حقوقی جدید (عادل) قرار گیرند.  دسته 

است. گناه آدم به تمامی کسانی که    انتسابدهد  اصطالح فنی در الهیات که تعامل میان نماینده و فرد را نشان می 
ي این  شود). در نتیجه محسوب می   شود، براي آنهاشود (به حساب آنها گذاشته می شان است منتسب میاو نماینده

شوند. به بیان دیگر، آنها باید بابت گناهی که آدم به ایشان  ي کسانی که «در آدم» هستند محکوم می تعامل، همه 
شان منتسب کرد در برابر عدل الهی پاسخگو باشند. از سوي دیگر، عادل بودن عیسی به تمامی کسانی که نماینده 

می  منتسب  ناست  در  همه تیجه شود.  تعامل،  این  می ي  شمرده  عادل  هستند  عیسی»  «در  که  شوند. ي کسانی 
کنند یا خواهند کرد. خداوند گناهکاران را فقط بر  اند، می شمارد، نه از بابت کاري که کرده خداوند آنها را عادل می 

اطاعت بی و رضایت کامل عیسی عادل می اساس  ب نقص  را خدا خودش  این  و  ایشمرد،  آنها  ه خاطر  به  مانشان 
 کند.  منتسب می 

آمده است پاسخ دو پرسشی هستند که پیشتر مطرح کردیم. علت اینکه    21-12:  5دو انتسابی که در رومیان  
ها، به استثناي دومین آدم،  انسان   ي) ریشه در این واقعیت دارد که همه 10:  3» (کسی عادل نیست، یکی هم نی«

دهد. اما در پرتوي انتساب  با محکومیت کلی، پولس محرومیت کلی را شرح می   اند. در توافقذاتاً در آدم محکوم 
 برند. کرده را از والدین خود به ارث می   سقوطشان ذات  ها، گنهکاران به محض انعقاد نطفه اولین گناه آدم به انسان 

ا براي گناهکاران هنوز  توان داشت. امبه همین دالیل، هیچ امید و چشم یاري به کسانی که «در آدم» هستند نمی 
جاي امید و یاري هست، ولی فقط در عیسی مسیح که دومین و آخرین آدم است. فقط از طریق ایمان به مسیح  

بر اساس همین عدالت، گناهکار عادل شمرده  گناهکار عدالت عیسی را دریافت می شخص  است که   کند. فقط 
شود. در اتحاد با عیسی و عادل شمرده  می   محسوبادل  شوند و در دادگاه الهی عشود. گناهانش بخشیده میمی 

 .  آید یکم به شباهت عیسی درمیقدرت روح القدس  ابشخص ایماندار ، در اوشده از طریق ایمان 

آموزه  با  اغلب  مردم  از مشکالتی که  رومیان  یکی  در  پولس  کرد:  دارند می   21-12:  5ي  این طور خالصه  توان 
پرسند: «آیا واقعاً منصفانه است که خداوند مرا بابت کاري که دیگري کرده  «منصفانه نیست!» بسیاري از مردم می 

ام باشد یا نه. چطور ممکن  خواهم آدم نماینده است مجازات کند؟ هر چه باشد هیچ کس از من نپرسید آیا می 
 را به این علت محکوم کند؟» است خدایی عادل و نیک م

ها انساني نمایندگی که خداوند میان آدم و  ي تامل دقیق است. در حقیقت، رابطه این اعتراض جدي و شایسته 
.  ي او با آدم در باغ عدن مشهود است خدا از مواجهه   نیکویی ، قدرت و عدالت خداست.  نیکوییکند نشانگر  برقرار می 
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ي اوست ربط دارد. خداوند آدم را عادل آفرید. تفکر، انتخاب، احساس و  م نماینده آن مواجهه به هر انسانی که آد
مند گردد. خدا به آدم  رفتار آدم فاقد گناه بود. خدا آدم را در بهشت قرار داد و به وي اجازه داد از نعمات آن بهره

اي بخورد. شرایطی  بود میوه   وعده داد زندگی ابدي داشته باشد و فقط نباید مدتی از فقط یک درخت که در باغ
شد. تک تک جزئیات عهدي که خدا با آدم بست  ما یعنی آدم تعیین شده بود بهتر از این نمی   يکه براي نماینده 

بریم در مقایسه با  نشانگر مهربانی اوست. آیا ما گنهکاران که در دنیایی گناهکار در میان سایر گناهکاران بسر می 
 تري داریم؟ ما بود وضعیت امیدوارکننده  ينده آدم که در باغ عدن نمای

ي نمایندگی که خداوند میان آدم و نسل او برقرار کرد گواهی بر قدرت و عدالت خداست. ما و آدم  به عالوه، رابطه 
خواهد سامان دهد، و ما هیچ حقی نداریم  مخلوقات دست خداوند هستیم. خدا حق دارد زندگی ما را هر طور می 

عدالتی در حق ما نیست. بر عکس، او بر  کند بی ). کاري که او می 20-19:  9ر سوال ببریم (رومیان  که او را زی
 کند.  اساس شخصیت عادل خود عمل می 

ها برقرار کرده است دست کم باید دو مالحظه دیگر را نیز در  اي که خداوند میان آدم و انسان در خصوص رابطه 
اي میان فرشتگان برقرار نکرده است. هر فرشته در پیشگاه خداوند مستقل  نظر گرفت. نخست، خداوند چنین رابطه 

اي براي آن فرشتگان  اند. خدا هیچ واسطه ي خداوند هستند و بعضی گناهکار شدهاست. بعضی از آنها سرسپرده 
را حفظ  فرشتگانی را که ریاست خود  : «و بخشایشی برایشان وجود ندارد  هیچ رحمتکرده در نظر نگرفت و  سقوط  

جهت قصاص یومِ عظیم  ه  نکردند بلکه مسکن حقیقی خود را ترك نمودند، در زنجیرهاي ابدي در تحت ظلمت ب 
 ).  6» (رساله یهودا نگاه داشته است

کردیم، خداوند گناهکاران ناشایسته و    سقوط ي نمایندگی که ما در آدم در گناه  دوم، درست از طریق همین رابطه 
شود، از محکومیت  کند. وقتی گناهکار فقط از طریق ایمان با عیسی مسیح متحد می می کرده را بازخرید    سقوط 

کند. این گناهکار آن موهبت را نه از بابت  شود، و آزادانه عدالت عیسی مسیح را دریافت می به عدالت منتقل می 
لت را به گناهکار منتسب  خود آن عدا   از سر بخشندگیکند یا خواهد کرد بدست آورد، بلکه خدا  کاري که کرده، می 

؛ فیلیپیان  8:  2ي خداوند است (افسسیان  ایمان نیز هدیه آن  کرد و او آن را از طریق ایمانش دریافت نمود. حتی  
1 :29  .( 

گوییم: «منصفانه نیست!» ما  نگریم و می ایم می که در عیسی دریافت کرده   نجاتیبه همین دلیل، ما مسیحیان به  
با  این سخن را نه با مشت   کنیم.  و ستایش بیان می   دستانی گشاده از سر شکرگزاريگره کرده از خشم، بلکه 

بشارت انجیل این است که خداوند چیزي را که استحقاق نداشتیم به ما عطا کرد. استحقاق ما محکومیت ابدي  
ذول داشت  و عدالت پسرش را به حساب ما مباست. اما خدا گناه ما را بر صلیب بر دوش عیسی مسیح گذاشت،  

). خداوند حق ما را به ما نداده است. او حق عیسی را به ما داده  21:  5(دوم قرنتیان   زمانی که به او ایمان آوردیم 
شمردگی را، به جاي مرگ زندگی را، و به جاي  داده، به جاي محکومیت عادل   به جاي لعنت به ما برکتاست. او  
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که هم عادل است و هم کسی را که به پسرش ایمان دارد عادل  دهد  نومیدي امید را. به این ترتیب، نشان می 
 ).  26: 3شمرد (رومیان می 

:  2دانند (در روز داوري، گناهکارانی که پشیمان نیستند به جاي اینکه خود را مقصر بشمارند دیگران را مقصر می 
). در همان روز، ما  19:  3ان  شوند و «دهانشان بسته خواهد شد» (رومی). آنها به درستی داوري و محکوم می 1-11

،  مان، آدم دوميما تمامی جالل و ستایش را به نجات دهنده .  کنیمبه خود افتخار نمی یافتگان  نجات به عنوان  
 دهیم.  خداوند عیسی مسیح نسبت می 

خود، عیسی    عملو    سخنخود، در فکر و بدن  در  توانند  هنوز آن روز فرا نرسیده است. تا آن زمان، مسیحیان می 
را به سوي خدارا ستایش کنند. به عالوه، می است و    محبت بسیار دولتمند و  در رحمت  که    ییتوانیم دیگران 

 ). 5  -4: 2کند هدایت کنیم (افسسیان  گناهکاران مرده را همراه با عیسی زنده می 

 

  از رهبران کلیساي   میسوري، ودر جکسون،    اس دانشگاه الهیات آرتی جدید در  استاد عهد   ، دکتر گاي پرنتیس واترز
به    The Life and Theology of Paulو    How Jesus Runs the Church  هايکتابپرسبیتري در آمریکا است.  

 قلم او منتشر شده است.  

 

 منتشر شده است.  تاكتیبل این مقاله در مجله 
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