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 ر�خیة آدماحقیقة ت
 َجَاْي بِرنِتس ُواَترز�قلم 

 New England( الدراسي التمهیدي إنجالند ُمقرر نیوال یبدأ الكتابا". هكذا خطأنا جمیعً أ"في سقوط آدم،  

Primer(،القراءة في وقت مبكر. في تقد�مِه للحرف األمر�كانالذي عّلم أجیاًال من  ١ "A قّدم هذا الكتاب ،"
"ألَنَُّه َ�َما  ٢٢: ١٥�ورنثوس  ١في األمر بوضوح بولس الرسول  و�ما صاغ. الالهوت الكتابيمن  مقداًرا �بیًرا

 .الخطیة والموت إلى العالم آدم دخلتمن خالل ف .ِفي آَدَم َ�ُموُت اْلَجِمیُع َهَكَذا ِفي اْلَمِسیِح َسُیْحَیا اْلَجِمیُع"
ما المسیح فقد حقق الحیاة �طاعته. و�ؤّ�د أآدم الحیاة �عصیانه.  خسر ت هز�مة الخطیة والموت.و�المسیح تم

 اإلنجیل.رسالة هي ُبنّیة وُمحتوي  واألساسیةن هذه الحقائق البسیطة أبولس في رسالته ألهل �ورنثوس 

علماء الالهوت  شاركنكرونها. وقد أو أر�خیة آدم اعاصر عن حقیقة تتساءل المتشككون في عالمنا الملطالما 
خیرة، األ ةونفي القرن الماضي. وفي اآل الفر�ق اهذ معأصواتهم �) Neo-orthodox( ةدیالجد ةیّ األرثوذ�سأنصار 

 واحد قال .�عض األصوات اإلنجیلیة البارزة مؤ�دة ذلك التشكیك انضمت أ�ًضا ،وتحت ضغط نظر�ة التطور
تكو�ن لكي �كون [ا ا تار�خی� دم شخًص آن �كون أا اإلنجیلیین البارز�ن �أنه "لیس ضرور�ً  من علماء العهد القد�م

أول  �انأن "آدم الحرفي إنجیلي ومعروف القد�م  آخر للعهد نكر عالمما قصد أن �عّلمه". وأفی بال خطأ ]٢-١
 عناصر ةثالثب " نتمسكن أقائًال، مع ذلك �مكننا هذا العاِلم  واصلالخطیة والموت". و�ُ في سبب الو  إنسان

، والحدث في العالمة بدیهیّ الخطیة الومشكلة  ؛ة في العالمبدیهیّ الموت ال ة"مشكل"، أي، نجیلإللبشارة اساسیة أ
  .التار�خي لموت وقیامه المسیح"

تتعلق  القضیة هنا ال ن نتوقف ونستعرض ماهیة القضا�ا المطروحة في هذا النقاش �الذات.أوهنا �جدر بنا 
ختلف اصحاح االول من سفر التكو�ن. فقد األ األ�ام المذ�ورة في تتعّلق �كیفیة فهم �عمر األرض والكون. وال

، ولكن في نفس الوقت �انوا یؤ�دون دوًما على على مدى أجیالحون حول هذه القضا�ا صلِ اإلنجیلیون المُ 
  ا.ر�خی� اا تن آدم �ان شخًص أالمشترك � إ�مانهم

                                       
أصبح الكتاب . وقد ةأول �تاب تمهیدي للقراءة مصمم للمستعمرات األمر�كیّ هو الدراسي  إنجالند ُمقرر نیوال الكتابالمترجم:  ١

في القرن السا�ع عشر وأصبح أساًسا لمعظم التعلیم  المستعمرةالمدرسي التعلیمي األكثر نجاًحا الذي تم نشره في الوال�ات المتحدة 
 الثامن عشر.قبل التسعینیات من القرن المدرسي 
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ن أ أن نؤمنب الكتاب المقدس منا ، هل یتطلّ سؤالین متعلقین �الموضوع. أوالً  في شكل األمرنحدد أن  �مكننا
 ة آدم؟ر�خیّ اأنكرنا ت إن اإلنجیل سُیفقد أي شيء من �شارةا، هل ا؟ ثانیً ر�خی� اا تآدم �ان شخًص 

ا. ا تار�خی� ن آدم �ان شخًص أ أن نؤمنب منا هي نعم، إن الكتاب المقدس یتطلّ  فاإلجا�ةالسؤال األول،  ىا علوردً 
التكو�ن سفر صحاح الثاني من األ المسیحمن العهد الجدید. فعندما فّسر  تأتيفأوضح شهادة عن تار�خیة آدم 

خي (متى إطار تار�في الزواج  عن نظامو في إطار تار�خي، تحدث بوضوح عن الرجل األول والمرأة األولى 
من منطلق صحاح الثاني في سفر التكو�ن، عن آدم وحواء األ إلى ، مشیًراالرسول بولستحدث ). و ٦-٤: ١٩

 ).١٤-١٢: ٢تیموثاوس  ١(أ�ًضا ر�خي ات

 . إذ یدعو بولس �سوع "آدم الثاني"ة�ضع بولس آدم و�سوع في عالقة متواز� ،٥ورومیة  ١٥�ورنثوس  ١وفي 
فال یوجد أحد �عد  —خیر" �ًضا "آدم األأو�دعوُه ). ٤٧: ١٥�ورنثوس  ١فال یوجد أحد بین آدم و�سوع ( —

 منطلقا. �قارن بولس بین آدم والمسیح من ا تار�خی� آدم شخًص أن �كون هذه العالقة ب تتطلّ ). ٤٥�سوع (اآل�ة 
موت حتى الطاعة المسیح عن من الثمرة الُمحّرمة، و  �أكلهث بولس عن تعدي آدم ما فعله �ٌل منهما. تحدّ 

ة، أفعال المسیح تار�خیّ  أنا �ما ة تمامً ر�خیّ اآدم ت أفعالن تكون أ�جب  ،هذه المقارنة ولتستقیموقیامة الحیاة. 
  .�ذلكالمسیح ومازال  �ما �ان ار�خی� ان �كون آدم شخًصا تأ�جب و 

واآلن نتناول اإلجا�ة  ا.ا تار�خی� آدم �ان شخًص  نؤمن أنن أا منّ  بو�ناًء على ذلك، فإن الكتاب المقدس یتطلّ 
ة نكرنا تار�خیّ أ إناإلنجیل رسالة ي شيء في أ �یف نتعامل مع الحجة القائلة �أنه لن ُ�قفد ،على السؤال الثاني
الطر�قة التي �شرح بها الكتاب المقدس  مع استبعادن نتمسك �الخطیة والموت في العالم أآدم؟ هل �إمكاننا 

 أنالعالم؟ اإلجا�ة هي ال. فالكتاب المقدس ال �عطینا هذا الخیار. إّنُه �ُّعلم بوضوح  إلىالخطیة والموت دخول 
رفضنا  إن). ١٢: ٥آدم (رومیة  أي لإلنسان الواحد التار�خي، الفعل الواحدالعالم من خالل  إلى الخطیة دخلت

ر�تشارد  �ما أوضح ،لخطیة إلى الوجود البشري، فعندهال التار�خّیة دخولالمقدس عن نقطه روا�ة الكتاب ال
إنها  �شري". واقع"بل مسألة  ".سقوط �شري "مسألة الخطیة تعد لن  ) �شكٍل صحیح،Richard Gaffin(ِفن جا

  البشر.مجرد واقع لطبیعة 

الكتاب فإن روا�ة  ،التار�خالذي حدث في سقوط ال غیابفي . اإلنجیل �شّوه رسالةالفهم لُمعضلتنا هذا إن 
ن أ �مكن فكیف �سوع المسیح، ال معنى لها على اإلطالق.، واألخیرالمقدس عن الفداء من خالل آدم الثاني 

، قد استعاد وجّدد ما غیر المحدودةن هللا، في سیادتِه ورحمته أالقول مع الكتاب المقدس في مغزى هناك  �كون 
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التي الطر�قة في  أساسیة تداعیات. بل لُه �سیًطا أو تافًهاأمرا  لیسآدم  تار�خیةن إنكار إ ؟سقوطالضاع في 
 ، والشر، والفداء.طبیعة البشرإلى  ننظر بها

انتبه  / لكي ُتصلح حیاتك"، هو "B"حرف  ، والذي �عّلمالدراسي التمهیدي إنجالند ُمقرر نیوالالدرس الثاني في 
حرف من منطلق �تابي في الدرس الخاص �مشكلتنا البشر�ة  توضیح. �عد [الكتاب المقدس]" هذا الكتابل

نها نصیحة إ. "B"الحرف في الدرس الخاص � أ�ًضا من منطلق �تابي�قدم الُمَقّرر لنا الحل  "،A"األ�جد�ة األول 
  فّرقُه إنسان.�ُ ال  حكیمة حًقا. فما جمعُه هللا

  

ُواَترز هو أستاذ العهد الجدید �كلیة الالهوت الُمصَلحة في مدینة جاكسون، بوال�ة مسیسیبي، الد�تور َجَاْي بِرنِتس 
 How Jesus" (طر�قة إدارة �سوع للكنیسةوشیٌخ للتعلیم في الكنیسة المشیخّیة في أمر�كا. وهو مؤلف �تاب "

Runs the Church.( 

 

 .تیبولتوكتم نشر هذه المقالة في األصل في مجلة 
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