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 شعب اهللا يف سيب
 ري مالكو�� بقلم

فهو يمنعنا  — هذا ما �عل السيب عقابًا مؤثًرا هلذه ادلرجةوالفرق ب� امل�ل وابليت. بالفطرة يدرك معظم انلاس 
�ردنا من إحساسنا باالنتماء. حىت أنه يمكنه أن كما �فصلنا عن األحباء وعن األمان، ومن اذلهاب إىل ابليت. 

 وخط�ة. معاديةيضعنا يف أما�ن 

. العودةدورة من السيب و هوتار�نا بالاكمل فيف أراض غر�بة منذ أن ُطردنا من جنة عدن.  مسبي�اعش شعب اهللا 
 .عودةحياتنا من خليط من السيب والتتكون  . إال أنه اآلنتقرتب من نهايتهااألخبار السارة � أن تلك ادلورة و

 :جنة عدن

). من أجل حتقيق هذا ٢٢-٢١؛ الرؤ�ا ١٠: ٦البرش كجزء من خطة اهللا لنرش ملكوته السماوي ىلع األرض مىت ُخلق 
األمر، خلق اهللا اعلًما اكمًال وخّصص أرًضا خاصة �ُس� عدن واليت تع� "ُمرس" أو "ماكن ُمبهج" باللغة العربّ�ة). 

 ) إىل أنها اكنت تمتد من بالد ما ب� انلهر�ن وحىت مرص.١٤-١٠: ٢� األنهار األر�عة يف عدن ت�و�ن �ش

زرع اهللا جنة يف عدن، واليت جرت منها منبع املياه لألنهار األر�عة مجيًعا. ما يويح أن اجلنة اكنت مرتفعة و�ور�ة 
وا) وقال "١٥: ٢ليك "يعمل" اجلنة و"�فظها" ت�و�ن أيًضا، قد ت�ون يف جبال يهوذا. كما أنه عّ� اإل�سان 

ُ
 اْمأل

رَْض،
َ
ْخِضُعوَها"  األ

َ
). أي أن عملنا اكن أن نوسع حدود اجلنة إىل أقىص األرض. يف عدن، أسس اهللا عهد ٢٨: ١َوأ

طر�ق حتقيق مهامنا ). اكنت مسؤويلتنا أن نطيع اهللا عن ٢. ٧األعمال يلح�م عالقتنا معه إقرار إيمان وستمنسرت 
).  و�ن لم ٢٢: ٣). إن أطعنا، سنُبَارك باحلياة األبدية ١٧: ٢اليت عينها نلا وأال نأ�ل من اثلمرة الُمحّرمة ت�و�ن 

). لألسف، أغوت احلية حواء، وأقنعت حواء آدم، وأ�ل الكهما من اثلمر ١٧: ٢نُطع سنكون خاضع� للموت 
). وضع اهللا حراسة من املالئ�ة يلضمن أال يتسلل البرش مرة أخرى ٣اإلصحاح  الُمحّرمة، وُسيب البرش من اجلنة

 ).٢٤إىل اجلنة اآلية 

 لعنة السيب:

). ٢٢-٢٠: ٨إن السيب األول للبرش طرحنا من �رض اهللا الُمعلن، ووضعنا مع بايق اخلليقة حتت لعنة اهللا رومية 
). أصبحنا نودل مو� روحيًا ١٩-١٦: ٣ميع يف انلهاية ت�و�ن أصبح العمل صعبًا، واحلَبَل صار مؤلًما، ومات اجل

؛ غالطية ٢٥-١٤: ٧)، ما �عل من املستحيل أن نتّمم مسؤويلاتنا العهديّة أو أن نلجأ هللا باإليمان ١١-٥: ٨رومية 
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نا، واعئالتنا، ) و� رصاع مع رش�ء حيات٣-١: ٢؛ أفسس ١٠: ٥). لقد عشنا يف رش�ة مكسورة مع اهللا رومية ١٧: ٥
 وأقار�نا. واستمرت هذه الظروف. و�دون تدخل اهللا، فإن هذا آخر ما يمكننا أن ن�ونه ىلع اإلطالق.

). فقد أّسس عهد ١٥: ٣�مد اهللا أنه وعد بإرسال فاٍد يلخلصنا من السيب و� انلهاية من املوت أيًضا ت�و�ن 
 ).١٩-١٢: ٥، يعكس املسيح لعنة خطية آدم وسبيها رومية ، اذلي من خالهل)٢ .٧ وستمنسرت إيمان إقرارانلعمة 

إن سيب البرش من اجلنة أصبح برنا�ًا للطر�قة اليت أدار اهللا بها عهده مع البرش، ىلع األقل ىلع املستوى اجلمايع. 
دلرجة املوت، أعطانا اهللا رشائع العهد. يمكننا أن �فظها فنُبارَك أو أن ن�رسها فنُلعن. وقد ت�ون اللعنة سيئة 

ول�ن اهللا، يف أغلب األحيان، �تار شيئًا أخر مثل السيب. و�ن جلأنا إيله باإليمان سيفدينا. ل�ن إن لم نلجأ إيله، 
 ).٣١-٢٨؛ تثنية ٢٦فقد يز�د العقاب الو�� 

. ذللك، لن �ستطيع من ذواتنا أبًدا أن ن�ون صاحل� بما ي�يف تلجّنب السيب، ف�م باحلري اكتساب بر�ت اهللا
فإن املسيح يقوم بهذا األمر ألجلنا. إن احتدنا به باإليمان وحده، ف�ينا الوعد بالعودة واالسرتداد الاكمل من سيب 

 آدم.

 الطوفان:

بعد السيب من جنة عدن ا�در البرش �و املز�د من الرش. أصبحنا اعبدين مز�ف� وقاتل�، �تقر لك من اهللا 
)، و�سله اكن أسوأ ما اكن عليه. لقد أصبح ١٦: ٤والقر�ب. ُسيب قاي�، أول قاتل، من �رض اهللا يف عدن ت�و�ن 

). فقط نوح واعئلته ُحِفظوا ىلع قيد ٩-٦فان األصحاحات البرش أرشاًرا دلرجة أن اهللا دمرنا لكنا تقر�بًا بالطو
 احلياة.

محل الطوفان نوح إىل أراراط، إىل ما هو أبعد قليالً من حدود عدن. ضّخمت هذه اخلطوة اجلغرافّية من لعنة البرش، 
)، ما �ش� إىل ٩: ٩ ؛١٨: ٦فأبعدتنا �شلك أ�رب عن أرض اهللا الُمفضلة. ومع ذلك، أّ�د اهللا ىلع عهد انلعمة مع نوح 
 أنه من خالل نوح، سيستعيد البرش ما فُقد، ليس فقط يف الطوفان، بل أيًضا يف السقوط.

يف ظل العهد مع نوح، بدأ اسرتداد البرش نلعمة اهللا. و�اتلايل، بدأنا نعود مرة أخرى إىل عدن. لقد اكن األمر �تلًفا 
 الرجاء يف ملكوت اهللا.تماماً هذه املرة، ولكنه مازال يمثل 
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 اغرتاب إبراهيم:

بعد فرتة طو�لة من الزمن، اختار اهللا إبراهيم يلصبح أبًا ألمة جديدة، واليت سيحقق اهللا من خالهلا خطته للملكوت 
). قاد اهللا إبراهيم، جغرافيًا، من األجزاء ابلعيدة لعدن، يف بالد ما ب� انلهر�ن، جتاه ٨-٤: ١٧؛ ٣-١: ١٢األريض 

 �زها.مر

اكنت نعمة اهللا و�ر�ته � السبب وراء حترك إبراهيم، وليس غضبه ولعنته. و�الرغم من ذلك فقد اكنت �شتمل 
ىلع تر�ه بليته أيًضا دون أن يعلم إىل أين يذهب. عالوة ىلع ذلك، عندما وصل إبراهيم إىل كنعان، اكنت األرض 

 ىل مرص، ثم اعد إىل كنعان ما إن انتهت املجاعة.). ذللك، نقل اعئلته مؤقتًا إ١٠: ١٢يف �اعة شديدة 

خذت زوجته إىل حر�م فرعون، وُخطف ابن 
ُ
خالل ذلك الوقت، بدت حياة إبراهيم بعيدة لك ابلعد عن الرب�ة. فقد أ

). لك هذا اكن قبل أن يقطع اهللا معه عهًدا. ١٤-١٢أخيه، و�ن ىلع إبراهيم أن يقود أهل بيته يف معر�ة األصحاحات 
) وأ�دها بعد ذلك ١٧-١٤: ١٣؛ ٧، ٣-١: ١٢ن اهللا قد أعطاه العديد من العروض واتلأ�يدات ىلع األرض والنسل اك

 ).٨: ١٥عند طلب إبراهيم 

تعهد اهللا أن يعطي أرض كنعان إلبراهيم، إىل جانب �سل كث� ال يُعد. من خالل هذا النسل سيمد ملكة إبراهيم 
 ).١٣: ٤؛ رومية ١٤-١: ١٧ ،٢١-١إىل العالم أمجع األيات 

). فقد اعش ومات غر�بًا يف نفس األرض اليت ١٣: ١١لم يرى إبراهيم هذه الوعود تتحقق ىلع اإلطالق عرباني� 
). ول�ن، ١٨-١٦: ٢٢وعد اهللا أن يعطيها هل، و�ابن واحد فقط إسحاق) اذلي منح اهللا إيله وعد عهده ت�و�ن 

الكتاب املقدس اعتقد قط أن وعود اهللا قد فشلت. لقد توقعوا أن يأيت ما هو ال إبراهيم، وال أي شخص بعده يف 
 ).١٦: ١١أ�رب من �رد ملكة �رش�ة قو�ة، لقد توقعوا أن يأيت ملكوت اهللا السماوي إىل األرض عرباني� 

 اخلروج:

 بأنهم س�جعون بعد ذلك الوقت جبيل�، انتقلت اعئلة إبراهيم مرة أخرى إىل مرص كضيوف رشف، مع وعد اهللا
). تم هذا الوعد، ول�ن فقط بعدما سمح اهللا بل� إرسائيل أن �ُستعبدوا ٤-٣: ٤٦إىل كنعان كأمة عظيمة ت�و�ن 
 ).٤٠: ١٢؛ ٦: ٦ىلع يد املرص�� لقرون خروج 

ما هو ). و�٢٥-٢٣: ٢أاعد اهللا شعب إرسائيل إىل كنعان، ليس ألنهم تذكروا عهده، ول�ن ألنه هو تذكر العهد 
احلال مع نوح و�براهيم، ال يبدو السبب وراء معاناتهم الطو�لة أنه خطيتهم الشخصية، بل خطية اآلخر�ن. ومع 
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). أصبحت إرسائيل أمة قو�ة ورحلت بعدما سلبوا مرص خروج ٢٨: ٨ذلك، فقد استخدمها اهللا خل�هم رومية 
٢٢: ٣.( 

اذلي قام به إبراهيم. فمثل آدم، اكنوا قد ُطردوا من اجلنة.  بالرجوع إىل كنعان، اكن شعب إرسائيل ي�رر اتلحرك
ومثل نوح، اكنوا قد ُطردوا من اجلنة. ومثل آدم، ونوح، و�براهيم، اكنوا قد وُعدوا بالعودة لعدن، حيث سيبدؤون يف 

 توسيع ملكوت اهللا يلمتد إىل أقىص األرض.

لرغم من أن اهللا سمح للشعب أن يرتك مرص، إال أنه لم أصبح شعب إرسائيل غ� أم� هللا أثناء اخلروج. ذللك، با
�سرتدهم إىل أرض املوعد. و�دًال من ذلك، مد فرتة سبيهم بأن جعلهم يتوهون حىت مات يف الرب�ة اجليل األول 

 ).١٤بأ�مله اذلي ترك مرص، فيما عدا �شوع و�لب العدد 

 اململكة األو�:

أن يقطع اهللا عهًدا مع داود واذلي وعد بأن أحد أبنائه سيملك ىلع ، اع� شعب إرسائيل لقرون قبل يف كنعان
). ثم، حتت ح�م سليمان ابن داود صعدت إرسائيل إىل أوج قوتها. ٨٩؛ مزمور ٧صموئيل  ٢إرسائيل لألبد 

 .)، تماًما مثلما وعد اهللا إبراهيم٢١-٢٠: ٤ملوك  ١وامتدت حدودها إىل أطراف عدن و�ن عدد شعبها ال ُ�ىص 

)، و�ن عرش سليمان نفسه امتداًدا ١: ٦؛ إشعياء ٢: ٢٨أخبار األيام  ١ب� سليمان اهليلك كبيٍت هللا وداٍر للعرش 
). مثل خيمة االجتماع، دّوى اهليلك وأثاثه بصدى صوًرا من عدن. فالك ٢٣: ٢٩؛ ٦-٥: ٢٨أخبار األيام  ١لعرش اهللا 

كونوا ماكن سك� اهللا واتلقائه �شعبه. ول�ن حىت هنا، اكن هناك ابلنائ� عكسوا هدفهم الرويح إىل اخلارج، يل
 يشء مفقود. لم يميش اهللا مع شعبه كما فعل مع آدم يف اجلنة.

يف وقت الحق أصبح سليمان نفسه غ� أم�. ذللك، فيف أيام رحبعام ابنه انقسمت اململكة ما ب� يهوذا يف اجلنوب 
خذت لك من اململكة الشمايلة واجلنو�ية إىل سيب جديد. ٢٤-١٦: ١٢ملوك  ١و�رسائيل يف الشمال 

ُ
). و� انلهاية، أ

ز�وا جغرافيًا عن عرشه يف أورشليم.
ُ
 وتماًما مثلما فصلوا أنفسهم روحيًا عن اهللا، أ

 اململكة األخ�ة:

� أم�. يف انلهاية اكنت هناك �اولة إلاعدة بناء اململكة يف أيام عزرا و�ميا، ولكنها تعرّثت ألن الشعب اكن غ
فعل اهللا ما اكن شعبه غ� قادر ىلع فعله أو غ� راغب يف فعله. لقد أرسل ابنه يلقود شعبه من السيب ويلب� ملكوت 

 السماوات يف لك العالم.
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أين يرت�نا هذا األمر اآلن؟ هل نعيش يف سيب، أم نعيش يف ملكوت اهللا السماوي ىلع األرض؟ بطر�قة ما، هو 
). فنحن ٢١-٢٠: ١٧بقدر ما �تص األمر ب�ون ملكوت اهللا هنا بالفعل، فإن األمر رويح �شلك كب� لوقا الكهما. 

مسبي� جسديًّا، ولكننا لسنا مسبي� روحيًّا. �ن نتصارع مع العالم املادي، واجلسد الفاسد، ووجود اخلطية رومية 
وت اهللا، �سكننا الروح القدس، وجالسون مع املسيح ). ول�ن روحيًّا، �ن مواطنو ملك١٧: ٥؛ غالطية ٢٥-١٤: ٧

 ).٧-٤: ٢يف السماوّ�ات أفسس 

أو باألحرى، أورشليم  —ومع ذلك، فاملسيح لم يرجع بعد يلجّدد السماوات واألرض، وهذه ليست جنة عدن 
). وحىت ٤: ٢١اجلديدة. إن عهد انلعمة يضمن أنه عندما يأيت ملكوت اهللا يف كماهل، لن نتألم أبًدا مرة أخرى رؤ�ا 

). هذا �عل حياتنا �شبه حياة إبراهيم ١٢: ٣تيموثاوس  ٢�� ذلك الوقت، فإنه يؤ�د نلا إىل حد كب� أننا سنتألم 
 و�سلك باإليمان، اعمل� أن وعود اهللا صادقة وأمينة حىت و�ن لم �شعر بذلك. �شلٍك كب�. �ن نعيش

 

 هو نائب الرئيس ألنظمة اتلوز�ع االبتاكري يف خدمات األلفّية اثلاثلة. ��ري مالكو

 

 .تيبوتلوكتم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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