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 نقيض اللعنة 
 س ف�ن بو�رثبقلم 

ن اهللا سيُبيد، ببساطة،  أاستنتاج  يقفز ابلعض إىل مَّ . من �َ )١: ٢١(رؤ�ا  سماء جديدة وأرض جديدة� يعدنا اهللا 
اخلليقة  �ن أنفسنا جزًءا من هذه    نا اخلليقة احلايلة يلبدأ من جديد. ل�ن هذا ال يم�ن أن ي�ون صحيًحا. ألن

 ا نؤمن باملسيح، نعلم أننا لن ننت� باإلبادة.احلايلة. و�ن كنَّ 

- ١٤ اآلياتر يف مستقبلنا. �ن، اذلين ننت� إىل املسيح، "أبناء اهللا" (اهللا كيف نفكِّ  نلا  حوضِّ ، يُ ٢٥-١٨: ٨يف رومية 
؛ ١٠، ٦ اآلياتة اآلن (ة األبديَّ نلا احليا  .)٢٣ اآليةوالروح القدس �س�ن فينا، ضامنًا نلا فداءنا األخ� ( .)١٩، ١٥

ُْن )، لكننا أيًضا �شتاق إىل احللول الاكمل للحياة والسالم يف املستقبل: "٢٤: ٥يوحنا 
َ

ينَ ا � ِ
َّ

وِح،انَلَا بَاُكوَرُة  ذل ُْن   لرُّ
َ

�
ْ�ُفِسنَا، ُمتََوقِِّعَ� 

َ
يًْضا ننَِئُّ يِف أ

َ
ْ�ُفُسنَا أ

َ
َ اأ ْجَساِدنَا  تلَّبَ�ِّ

َ
 ). ٢٣: ٨" (رومية فَِداَء أ

د قصدنا. لقد سبق اهللا "فعيينا" لنشبه صورة ابنه، يك ي�ون هو ابلكر ب� أخوة كث��ن  املسيح بذاته هو من حدَّ 
 تار�يًّ ْ�َ إِْخَوةٍ َكِثِ��نَ ْ�ًرا بَ بِ فكون املسيح "). ٢٩ اآلية(

ً
  �سمو ا، وليس ألنه " ليس ببساطة ألن قيامته اكنت أوال

ألنه   قطلنا، ليس ف ثِّ اذلي سنتبعه أو اذلي �ذو حذوه فيها. كما أنه ُم  ،علينا، بل ألن قيامته � انلموذج أو املثال
ِياَو�ِْن اَكَن ُروُح ل إيلها. فنقرأ: "نتحد بها وسنتحومحل خطايانا، بل بإعالنه الصورة الاكملة اليت 

َّ
قَاَم �َُسوَع ِمَن   ذل

َ
أ

ْمَواِت ا
َ ْ
ِيا َساِكنًا ِ�يُ�ْم، فَ   أل

َّ
قَاَم    ذل

َ
ْمَواِت اِمَن    لَْمِسيحَ اأ

َ ْ
ْجَساَدُ�ُم    أل

َ
يًْضا بُِروِحِه    لَْمائِتَةَ اَسيُْحِي أ

َ
اِ�ِن اأ "  ِ�يُ�مْ   لسَّ

،ا َوَ�َما لَِبْسنَا ُصوَرَة " .)١١ اآلية ( ايِبِّ َ يًْضا ُصوَرَة  لرتُّ
َ
َماوِيِّ اَسنَلْبَُس أ - ٤٢ اآليات؛ انظر أيًضا ٢٩: ١٥كورنثوس  ١( "لسَّ

يًعا نَاِظِر�َن َ�َْد " .)٤٩ ُْن مَجِ
َ

 تِلَْك  لرَّبِّ اَو�
َ

ُ إِىل وَرةِ ابِوَْجٍه َمْكُشوٍف، َكَما يف ِمْرآةٍ، َ�تََغ�َّ  َ�ٍْد،   لصُّ
َ

َ�يِْنَها، ِمْن َ�ٍْد إِىل
وِح ا لرَّبِّ اَكَما ِمَن  ). دلى اهللا خطة ال من أجل البرش فحسب، بل للخليقة برمتها، فنقرأ:  ١٨: ٣كورنثوس  ٢" (لرُّ

نَّ "
َ
َِليَقةَ اِأل

ْ
  خل

َ
َفَسادِ ا يًْضا َستُْعتَُق ِمْن ُ�بُوِديَِّة َ�ْفَسَها أ

ْ
ِد  ل

َ
ْوال

َ
�َِّة َ�ِْد أ  ُحرِّ

َ
). يظن ابلعض أن  ٢١: ٨" (رومية هللاِ اإِىل

"اخلليقة" هنا ال تضم سوى البرش. ل�ن يبدو أن هذه اآلية تفرق ب� "اخلليقة" من جانب، و"أوالد اهللا" من اجلانب 
ُْن  : "٢٣  اآليةاآلخر. واتضح هذا اتلباين يف  

َ
ينَ اَولَيَْس َهَكَذا َ�َقْط، بَْل � ِ

َّ
ْ�ُفِسنَا   ...  ذل

َ
..." أي �ش� هذا اتلباين    ننَِئُّ يِف أ

 ن احليوانات وانلباتات واجلماد، ال البرش وحدهم. إىل أن "اخلليقة" تتضمَّ 

ْخِضَعِت " ل�ن
ُ
َِليَقةُ اأ

ْ
ْجِل لِلُْبْطِل  خل

َ
يالَيَْس َطواًْع، بَْل ِمْن أ ِ

َّ
ْخَضَعَها  ذل

َ
). بدأ ابُلطل (الفساد) يف العالم ٢٠ اآلية" (أ

شوك وحسك، ووجع لليت ت�، وعرق   —ة يف العالم حتت سلطان آدم ب يف تغي�ات سلبيَّ �سقوط آدم، واذلي �سبَّ 
دم وحده، للبُطل. ونتيجة للسقوط، يعا� البرش، �سل  ). فأخضعت اخلليقة برمتها، ليس آ١٩-١٦:  ٣العمل (ت�و�ن  
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آدم، من اخلطية واملوت، و�اتلايل يؤذي لك منهم اآلخر خبطيته و�ؤسه. ل�ن أيًضا نتج عن هذه اللعنة، اليت لفظها  
 الكون املخلوق. اهللا �سبب سقوط آدم، تغي�ات يف 

  اليت تُصيب اإل�سان وتُضعفه األمراض  ةحاملئنات الاك ومجيع  والُسعار ،ةالرش�طيَّ  وادليدان ،املرء ابلعوض  تأملي
 السقوط؟  اءو�ُطالنها جرَّ  ل مدى فساد اخلليقةيَّ قد يتخمن —

ق املسيح  ق نقيضها. قبل لك يشء، �قِّ ق فداء املسيح شفاًء من اكرثة السقوط جبميع جوانبها، بل و�قِّ أما اآلن، �قِّ 
ر اخلليقة لكها من  حرِّ اح اثلامن. كما أن انتصاره سيُ ؛ و�قية األصح٢٦-٢١: ٣شفاًء من اخلطية، كما �ش� رومية 

"ابُلطل"، أي، نتائج اللعنة. يف ابلدء، اكنت اخلليقة حسنة، ولم يدخل ابُلطل سوى الحًقا بالسقوط. ذلا، يوجد أساس  
 ح� نقرأ: " ٢١: ٨أصيل لإليمان بأن اهللا سيجتث ابُلطل بدون هالك اخلليقة احلسنة. وهذا ما تعد به رومية 

َ
نَّ  ِأل

َِليَقةَ ا
ْ
يًْضا َستُْعتَُق ِمْن ُ�بُوِديَِّة   خل

َ
َفَسادِ اَ�ْفَسَها أ

ْ
ِد  ل

َ
ْوال

َ
�َِّة َ�ِْد أ  ُحرِّ

َ
 ". هللاِ اإِىل

ري من  يا لروعة الرجاء اذلي نلا! الحظ اتلناقض ب� الرجاء الكتايب، من جانب، واملنظور العال� املادي اتلطوُّ 
اكنت موجودة قبًال، ىلع األقل من حيث املبدأ.   رشور واملعاناة اليت يف العالم اآلنة إن مجيع الجانب آخر. تقول املاديَّ 

). ولم يقع أي اختالل ٤: ٣بطرس  ٢وتقول أيًضا: "ما من حدث يُدىع بالسقوط". �ستمر لك يشء ىلع ما هو عليه (
مور؛ ذلا ما من  الن يف طبيعة هذه األ. ل�ن هذا يع� أن الرش واأللم متأصِّ يف األساس حسنةالة حه جذري شوَّ 

 يقود إىل ايلأس. الرش يف انلهاية. فهذا بمثابة بُطل حًقا   للقضاء ىلعرجاء 

ع إىل  �تنا اآلتية. فنحن نتطلَّ لرجاء من أجل حرِّ  ا راسخً  ا ف� تمنحنا أساسً  .د ايلأسوىلع انلقيض، �د لكمة اهللا تبدِّ 
نَّ ، نقرأ: "لكها ة اخلليقة قياس حر�َّ ة أوالد اهللا � ). كما أن حر�َّ ٤: ٢١املوت وابلاكء واأللم (رؤ�ا  إبادة

َ
َِليَقةَ اِأل

ْ
 خل

يًْضا َستُْعتَُق ِمْن ُ�بُوِديَِّة 
َ
َفَسادِ ا َ�ْفَسَها أ

ْ
ِد  ل

َ
ْوال

َ
�َِّة َ�ِْد أ  ُحرِّ

َ
قيامة املسيح قياس   إن). كما رأينا، ٢١: ٨" (رومية هللاِ اإِىل

اخلليقة. وهكذا يص� املسيح يف املر�ز بالنسبة نلا   حتر�ر سقيامتنا قيا  فإن، ٢١: ٨إذن وحبسب رومية  .قيامتنا 
). و�ما أنه اخلالق، فهو أيًضا  ١٧-١٥: ١ال ينبيغ أن نتفاجأ ح� ندرك أنه خالق الكون ور�ه (كولويس ووللخليقة. 

 ٢٠-١٨: ١ص والرب اذلي سيفدي الكون برمته من "ابُلطل" (كولويس خلِّ المُ 
ً

الفداء   ا ، ثم يتبعهتأيت اخلليقة). أوال
  هو و . داد اخلليقة، و� انلهاية االكتمال كونه القصد من اخلليقة. وترتبط هذه املراحل اثلالث مًعا بقصد اهللاباسرت

 مجيًعا من خالل ابنه، الوسيط الوحيد.   مهميتمِّ 

ط اهللا منذ ابلدء تلحقيق الفداء  لكنه ال يعيدنا إىل حالة آدم قبل السقوط. خطَّ  .يعكس الفداء تبعات السقوط 
ثِْمُروا وَ " :قال هلم .ي، سيكون آلدم وحواء أبناءا. أتدر�يًّ 

َ
وا ا وَ  ْكرُثُوا ا أ

ُ
رَْض،ا ْمَأل

َ ْ
ْخِضُعوَها  أل

َ
).  ٢٨: ١" (ت�و�ن َوأ
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يتجه العالم املخلوق �و وجهته واكتماهل، حيث سيكشف عن �د اهللا ىلع �و أ�رث بهاًء من بداية الزمان. يف 
 انلهاية ستكون مدينة بها ر�وات من البرش. (ل�ن بها أيًضا  ابلدء، لم ي�ن سوى رجل وامرأة يف جنة، ل�ن يف

). يف ابلدء، اكنت اخلليقة "حسنة  ٩-٦: ١٩رؤ�ا  ، رجل واحد وهو املسيح آدم األخ�، وعروس واحدة و� الكنيسة
ة حىت  ). ل�ن ال يزال اكتماهلا حتقيًقا حِلُسنها اكمًال. سنقول إنها حسنة للغاية، حسن٣١: ١جًدا" حًقا (ت�و�ن 

ق اهللا مقاصده. ال بد أن نثق يف حقِّ ق حتًما هذا االكتمال. سيُ من �د اهللا. سيتحقَّ  اجدً  الكمال، بامتالئها باملز�د
(رومية  م�اثنا األبدي    عر�ون  "، أياكورة"ابلهذا، ألن اهللا ضمن هذا بقيامة املسيح و�إرساهل الروح القدس بصفته  

 ). ١٤: ١؛ أفسس ٢٣: ٨

 املستقبل:  االستنتاجات حولبعض  استخالصقيامة املسيح، يمكننا اآلن  قياسك بإدرا 

 يعد جسد قيامة املسيح حتوُّ  -۱
ً

  ي�ها تميم�ن    ةرار�َّ واستما جلسده قبل القيامة. �د فيه الًك من تغ�   وجتليًّ ال
رض  السماء اجلديدة واأل، ال تع�  و�املثلاملسام� يف يديه.    ثر أ). لقد رأى اتلالميذ  ٤١-٣٥:  ١٥كورنثوس    ١(

 الصفر، ل�ن تنطوي ىلع نوع من "القيامة" أو جت� اخلليقة احلارضة. نقطة  ابلدء من    ١:  ٢١رؤ�ا  يف    اجلديدة

 ). ٤: ٢١؛ رؤ�ا ٢١: ٨السقوط (رومية   نتائجلن يميح اهللا اخلطية فحسب، بل مجيع  -۲

 اكتماهلا، عوًضا عن إاعدتنا إىل حالة آدم قبل السقوط. ة األصليَّ  ١ق اهللا خلليقة ت�و�ن  حقِّ سيُ  -۳

ا.  )، فاخلليقة اجلديدة أيًضا ستحمل جانبًا ماديًّ ٣٩:  ٢٤أن جسد قيامة املسيح يم�ن رؤ�ته وملسه (لوقا  بما   -٤
  وليس ة، يرى الكتاب املقدس اجلانب املادي (اجلسدي) جزًءا من خليقة اهللا احلسنة،  خبالف األفالطونيَّ 

 ر".ص منه ليك "نتطهَّ �تقره أو نتخلَّ  يئًا ش

، لكها  اخلليقة اخلليقة بمفهومها األوسع، ل�ن سيكون بتناغم مع جت�ِّ لن تعزنلا قيامتنا عن اتلواصل مع  -٥
 د.  �رضنا، �ن واملخلوقات، إىل اعلم جديد وُمجَّ جت�ِّ 

م �د اهللا يف اخلليقة اجلديدة، ىلع �و �شبه �د قيامة جسد املسيح و�د قيامة أجسادنا ىلع صورة  سيتعظَّ  -٦
 ). ٢٣: ٢١؛ رؤ�ا ١٤، ١٠: ١؛ أفسس ١٨: ٨ومية  املسيح. لك هذا من أجل �د اهللا و�سبيحه (ر
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فيالدلفيا بوالية   مدينة أستاذ تفس� العهد اجلديد ب�لية وستمنسرت لالهوت يف هو س ادلكتور ف�ن بو�رث
 بنسلفانيا.

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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