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 املخلوقالفردوس 
 بقلم جاي برنتس واترز 

لوحة ماي�ل أ�لو بعنوان   ر�ما رأوا س سمعوا عن آدم وحواء.  قدَّ حىت األشخاص اذلين ليسوا ىلع دراية بالكتاب المُ 
أيًضا أن آدم وحواء   ونالكث� ومع ذلك، يعرفالفردوس املفقود". " أو قرأوا كتاب جون ميلتون بعنوان "خلق آدم"

م أن  علِّ س يُ قدَّ ابلعض أيًضا أن الكتاب المُ  يعرف س.قدَّ من الكتاب المُ  األو�صحاحات ا يف األمًّ مهدوًرا  انيلعب
ر فعله ؟ كيف أثَّ حتديًدايف العالم و� أنفسنا لك يوم. ما اذلي فعله آدم  ما الرش والشقاء اذلي �تربه ب عالقة دم آل

 س سعيًا بلعض اإلجابات.قدَّ كتاب المُ إىل ال ه ة؟ دعونا نتوجَّ ايلوميَّ علينا وىلع حياتنا 

س خلق اهللا اإل�سان، أعلن أن لك ما صنعه يف ايلوم السادس هو   أن أنه بعد ختربنا قصة اخللق يف الكتاب الُمقدَّ
ا" (ت�و�ن  "َحَسنٌ  نَّ ل ا . كما قا صاحلً حسنًا واهللا آدم خلق  بعبارة أخرى،). ٣١: ١ِجدًّ

َ
  اِإل�َْسانَ  َصنَعَ  اهللاَ  سليمان: "أ

  ، حفظ آدم ناموس اهللا املكتوب ىلع قلبه �شلكٍ يف ابلدايةة. ). خلق اهللا آدم باًرا و�ال خطيَّ ٢٩: ٧ُمْستَِقيًما" (جامعة 
 ). ١٥-١٤: ٢ال �شو�ه شائبة (رومية 

ُ معه ما  أقامبعد أن خلق اهللا آدم، وضع اهللا آدم يف جنة عدن و  هد األعمال أو عهد احلياة. بع س�َّ �

  نطرح  ونا ، دع٢�ن وإىل ت� قبل أن ننظر عن كثٍب 
ً

: ما هو العهد؟ جزء من صعو�ة اإلجابة ىلع هذا  ا أساسيًّ  سؤاال
، ىلع سبيل املثال، ادلولأننا ال نرى العهود كثً�ا يف املجتمع احلديث. ومع ذلك، فإنها موجودة. بعض  هو السؤال 

 . اليحىلع "عهد" حىت �سكنوا يف هذا  اتلوقيع    نازلبعض األحياء من أصحاب املتطلب   "عهد الزواج".  ما �ُس�َّ   ا دليه

  ف فق األطرا تَّ يهذا االتفاق ىلع رشوط ينص ببساطة، العهد هو اتفاق رس� ب� طرف� أو أ�رث.   ؟ العهدإذن ما هو 
،  �تهديٍد بالعقو�ات (للتشجيع ىلع الطاعة) و  دةبرب�ت موعو  مصحو�ةهذه الرشوط  اغبًلا ما ت�ون  .  الوفاء بها ىلع  

ي أو اتلجاوز  إلاعقة" ( الروادع"اغبًلا  واليت �ُس�َّ   ). اتلعدَّ

يعِ  قائًال: "ِمنْ  وصاهآدم وأ  إىل اهللا  جاء . ٢ما نراه يف ت�و�ن بالضبط  هذا هو  َنَّةِ  َشَجرِ  مَجِ
ْ
ُ�ُل  اجل

ْ
ْ�ًال،  تَأ

َ
ا  أ مَّ

َ
  َشَجَرُة  َوأ

َْ�ِ  َمْعِرفَةِ 
ْ
ِّ  اخل ُ�ْل  فَالَ  َوالرشَّ

ْ
نََّك  ِمنَْها، تَأ

َ
ُ�ُل  يَْومَ  أل

ْ
 ا ). طر� هذا العهد هم١٧- ب١٦: ٢َ�ُموُت" (ت�و�ن  َمْوتًا  ِمنَْها  تَأ

من ثمر   األ�ل  بعدم اخلاصةة طاعته هلذه الوصيَّ ب مقرونة اهللا وآدم. رشط العهد هو طاعة آدم املستمرة نلاموس اهللا  
اكن سيحصل ىلع بر�ة   �ستنبط أنهآدم، يمكننا أن أطاع املوت. لو � العصيان  نتيجةاخل� والرش. ة معرفشجرة 

 أي القداسة والرش�ة مع اهللا. —عة تقطِّ املدة، وغ� ؤ�َّ "احلياة" املستمرة، والمُ 
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أن اهللا   بوضوح ، إال أنه يمكننا أن �ستنتج ٢يف ت�و�ن  العهد�ستخدم لكمة  ممن أن موىس ل ىلع الرغمباتلايل، 
ه هكذا ألن  اسموون ىلع هذا االتفاق عهد األعمال. وقد أطلق الالهوتيُّ وقد مع آدم يف جنة عدن.  دخل يف عهدٍ 

 ف ىلع طاعة آدم أو عصيانه لوصايا اهللا.توقَّ اكنت تالعهد    نتيجة

آدم اكنا طر� عهد األعمال. إن آدم طرف يف عهد األعمال، ولكنه  أن اهللا و ب لقولهام ل توضيح  إىل إضافة�تاج 
 فعالولكنها أ أفعاهل ترصفاته فحسب، بعبارة أخرى، لم ت�ن. أو نائب لهو شخص ُمثِّ فليس كشخص منفرد. 

 �سله أيًضا. 

آدم، كرس عهد األعمال  ل عنهم،  مثِّ �سل آدم ألن المُ   مات.  ٢٠-١٢:  ٥يف رومية    الفكرةالرسول بولس هذه    وقد أوضح
ْجلِ  ، نقرأ: "ِمنْ ١٢ اآليةة. يف باخلطيَّ 

َ
�ََّما  ذلَِك  أ

َ
َِطيَّةُ  َدَخلَِت  َواِحدٍ  بِِإ�َْسانٍ  َكأ

ْ
  اخل

َ
َعالَِم، إِىل

ْ
َِطيَّةِ  ال

ْ
  َوهَكَذا  الَْموُْت،  َو�ِاخل

   الَْموُْت   اْجتَازَ 
َ

يعِ   إِىل    إِذْ   انلَّاِس،  مَجِ
َ
ْخَطأ

َ
َِميعُ   أ

ْ
الَْواِحِد" (أي آدم، انظر    "لِإل�َْسانِ   "واحدةالَمْعِصيَة  الهنا "  بولس  قصد  ".اجل

   نكيف إذف).  ١٧-١٥  اآليات
َ
ْخَطأ

َ
َِميُع" �سبب اخلطيَّ   "أ

ْ
  آدم   �سل آدم قد تبعوا مثال  ؟ لم يقل بولس إنالواحدةآدم  ة  اجل

 من ). ١٤ اآليةين خطيته وصائر�ن خطاة بهذه الطر�قة (ق�ِّ مُ — يئالس
ً

 بَِمْعِصيَةِ  "َكَما  :الرسول ذلك، يقولبدال
َكِثُ�ونَ   ُجِعَل   الَْواِحدِ   اِإل�َْسانِ 

ْ
إن  .  �سببها أو مذنب  ُمثِّلهم    خطية آدم   عن   ولأ). إن �سل آدم مسؤ  ١٩  اآلية ُخَطاًة" (   ال

ُ ذنب خطية آدم األو� انتقل أو "     : "هل هذا عدل؟" اإلجابة �: نعم. اكنشخص ما سب" إيلهم. قد �سأل �
ً

اهللا اعدال
 نه اهللا. عنهم اذلي عيَّ وانلائب ل مثِّ يف أن �سب خطية آدم إىل �سله ألن آدم اكن المُ 

 "�ب أن نالحظ أنه عندما قال بولس: 
َ
ْخَطأ

َ
َِميعُ  أ

ْ
�سوع. ألن آدم  إىل ال يع� أن خطية آدم �ُسبت  فإنهيف آدم،  "اجل

دل  ُحبل به من الروح القدس ووُ إن �سوع، اذلي  ًال عن �سوع. بل باألحرى، فإن �سوع هو "آدم اثلا�". ثِّ لم ي�ن ُم 
 ة. من عذراء، اكن بال خطيَّ 

هذا للبرش كأبناء و�نات آدم؟ يمكننا أن �ش� إىل أر�عة    ع� ي  ذاة آدم الواحدة قد �ُسبت إىل �سله، فما إن اكنت خطيَّ 
 .أشياء

 ،
ً

ُْ�مُ  َصارَ  ] آلدم[ َواِحَدةٍ  خِبَِطيَّةٍ  َكَما  ة آدم األو�. "فَِإًذا ة آدم أن البرش مذنبون خبطيَّ خطيَّ  �سب يع�أوال
ْ
  احل

َ
  إىِل

يعِ  ْ�نُونَِة" ( ]يف آدم[ انلَّاِس  مَجِ  اهللا.  أمام نقف مدان� بعدلٍ  ،بنا  بل). أنت وأنا، منذ حلظة احل ١٨ اآلية لِ�َّ

بالفساد  فاسدون أو خطاة. ألنهم مذنبون يف آدم، فإنهم ُمعاقبون  بطبيعتهم برشال  أن آدم ةخطيَّ  يع� �سبثانيًا، 
 ُمستعبد بأ�ملهبالطبيعة، فإن إ�ساننا  .آدمعليه يفتقرون إىل الصالح األخاليق والرويح اذلي ُخلق إنهم . الطبييع

). عالوة ىلع  ١٠: ٣َواِحٌد" (رومية  َوالَ  بَارٌّ  "لَيَْس — سوى اخلطية شيئًا أن نفعل  �ستطيعة. �ن �طئ وال لخطيَّ ل
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(مىت    رش�رةة من قلوب  اخلطيَّ   تنبعم �سوع،  شخصنا. كما علَّ   أعماقأعمق    —ة إىل "أفاكر القلب"اخلطيَّ   تصلذلك،  
 خطاة. بطبيعتنا ). �ن لسنا خطاة ألننا �طئ. �ن �طئ ألننا ١٩: ١٥ ؛١٨-١٧: ٧

ر ). كما ٥: ٥١بنا (مزمور  بلمنذ حلظة احل علينا  تنطبق ةالاحل لألسف، فإن هذه  الراحل ادلكتور جون   اكن يذكِّ
ع الكتاب املقدس أن األطفال  �ربنا ، كثً�ا مستمعيه ) John H. Gerstner( �يجرس  �رجون من الرحم مثل  الرُضَّ

أننا ندخل العالم  بحز�ن  ك�أيًضا تذ ا ولكنه .مناسبة للفرح واالحتفالحًقا  طفل � والدة"األفايع الرش�رة". إن 
 . بالفعل فاسدينومذنب� 

اكن نلا رش�ة مع اهللا. نرى   ،البرش غر�اء عن اهللا و� عداوة معه. قبل أن ُ�طئ آدم  أن آدم ةخطيَّ يع� �سب ثاثلًا، 
من   ئ �تبحاول أن  ،أخطأ آدمل�ن بعد أن ). ١٧-١٥: ٢ث اهللا معه (ت�و�ن آدم يقف يف �رض اهللا، حيث يتحدَّ 

ُمورَُه  يعرفون  ملرغم من أنهىلع ا. الساقط�  آدم أبناءلك هذا صحيح بالنسبة ل). ٨: ٣اهللا (
ُ
  ... الَْمنُْظوَرةِ  َغْ�َ  ]اهللا["أ

َمِديَّةَ   قُْدَرتَهُ   بِالَْمْصنُواَعِت، ْ    موعبادته  مأفاكره  ونل�وُّ   مَوالَُهوتَُه"، إال أنه  الرسَّ
ً

 من اهللا اليح. هلذا  إىل أصنام ميتة بدال
ََسدِ  ) و"اْهِتَمامَ ١١: ٣اَهللا" (رومية  َ�ْطلُُب  َمنْ   س "لَيَْس قدَّ يقول الكتاب المُ 

ْ
 ). ٧: ٨ِهللا" (  َعَداَوةٌ   ُهوَ  اجل

  الَْموُْت  ). "اْجتَازَ ٢٣:  ٦املوت يف انلهاية هو "أجرة" اخلطية ( فللموت.  ونالبرش خاضع أن آدم ة خطيَّ  يع� �سب رابًعا، 
 
َ

يعِ  إِىل   إِذْ  انلَّاِس، مَجِ
َ
ْخَطأ

َ
َِميُع" ( أ

ْ
ذنب اإل�سان يف  ب قاتم � تذك�ة، وميَّ ايلاملرض، واإلصابات واملوت، إن  ). ١٢: ٥اجل

الكتاب   �ربنا القصة. نهاية يف هذا العالم الساقط ليس  نا وأنتآدم. عالوة ىلع ذلك، فإن املوت اذلي �تربه أ
يك ل اخلطاة إىل ماكن العذاب وابلؤس ليُرسَ عندما —) ينتظر غ� اتلائب� ٨: ٢١اثلَّاِ�" (رؤ�ا  لَْموُْت س أن "اقدَّ المُ 

 خطاياهم.  ىلع إىل األبدعاقبوا يُ 

،    ؤمن�ماذا يم�ن لعهد األعمال أن يقوهل أيًضا للم
ً

ح نلا ايلوم؟ أوال الكتاب املقدس عن عهد األعمال  تعليم    يوضِّ
إىل اهللا. �م هو مهم    للرجوع رغبة أو ميل    أيد  اخلاطئ اذلي لم يتجدَّ ليس دلى  ة لإل�سان.  ة احلقيقيَّ الروحيَّ احلالة  

أن غ� املؤمن ب لالعتقادر هذا األمر عندما ن�رز ألصدقائنا وأقر�ائنا غ� املؤمن�. قد نميل بالنسبة نلا أن نتذكَّ 
اللكمات   قلنا فقطو ،األسايلب الصحيحة فقط �يل. إن استخدمنا ايب مع اإل�للتجاوب �شلك إ نزعة فطر�َّةدليه 

رنا   !ملسيحإىل ا هذا الشخص  فباتلأ�يد سيأيت  ،  احلوافزأمامه أفضل    ووضعنا   ،الصحيحة عهد األعمال   ومع ذلك، يذكِّ
   فقط إن رُسَّ �اًحا روحيًّا    حتقِّقيم�ن أن    مع غ� املؤمن  اإل�يل  و�ن �شارك بأن أفضل أعمانلا  

ً
 أن  روح اهللا أوال

 يفتح قلب اخلاطئ، معطيًا حياة جديدة للميت. 
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ة أننا مدينون لعدل اهللا. اهللا ال  اخلطيَّ تع�  . وحدها بنعمة اهللا  ال ي�ون إالعهد األعمال أن اخلالص منا علِّ يُ ثانيًا، 
نظن   أالة. �ب  انلعمة اإلهليَّ ب  أن ي�وناطئ، فال بد  خل إىل ا اخلالص    ذا جاءيدين نلا �يشء سوى غضبه األبدي. إ

 بأي شلك من األشاكل. صنا ألننا �ستحق اخلالص خلَّ قد  أبًدا أن اهللا 

اخلرب السار يف ي ابن اعدي أو ابنة اعدية آلدم. أل بعملٍ عهد األعمال أن اخلالص ال يم�ن أن يأيت منا علِّ يُ أخً�ا، 
س   ة، �سوع املسيح، آدم األخ�. يا  من خالل عمل ابن اهللا اذلي بال خطيَّ فقط    تمَّ أن اخلالص قد    وهالكتاب الُمقدَّ

�  اذلي ال يزتعزع. هذه احلقيقة   راسخىلع هذا األساس ال تقوم ةاألبديَّ  ماكنتههلا من تعز�ة للمؤمن أن يعرف أن 
 ؟� ترنيمتك أيًضا ). هل ٩  :٥السماء اآلن (رؤ�ة   ترنيمة

 

ة الالهوت الُمصلَحة يف مدينة جاكسون، بوالية  ادلكتور جاي برنتس واترز هو أستاذ العهد اجلديد ب�ليَّ 
" طر�قة إدارة �سوع للكنيسةف كتاب "ؤلِّ . وهو مُ )PCA( ة يف أمر��ا يف الكنيسة املشيخيَّ  قسيسمسيسييب، و 

)How Jesus Runs the Church.( 

 

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