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 املفقود الفردوس 
 ديفيد فاندرون� بقلم 

 مالئ�ة، بل �رًشا، يلملكوا ىلع العالم �ِّ ع أن اهللا لم يالاكتب  ذكرصحاح اثلا� من الرسالة إىل العرباني�، يف األ
َ�ْمتَهُ  لَكَّلْتَُه، َوَ�َراَمةٍ  بَِمْجدٍ . الَْمَالئَِ�ةِ  َعِن  قَِليًال  : "وََضْعتَهُ ذلك ثباتإل ٨قتبس مزمور ا ، و)٥ يةاآلاآليت (

َ
 ىلَعَ  َوأ

ْ�َمالِ 
َ
ْخَضْعَت  .يََديَْك  أ

َ
ءٍ  لُكَّ  أ َْت  يَشْ

َ
  ا واضحً  ا ترص�ً  من اهللا ويحبالاكتب  مقدَّ ). ثم ٨-٧: ٢عرباني� " ( قََدَميْهِ  حت

�َّنَا  : "ىلَعَ قائًال  ا وعميقً 
َ
لُكَّ  نََرى  لَْسنَا  اآلنَ  أ

ْ
ُ  ُ�َْضًعا  َ�ْعدُ  ال

َ
أننا  ونهذا اتلرص�ح واضح ألن اجلميع يدر�). ٨  يةاآل" (هل

قد مألنا هذا العالم بالظلم، وأننا نعا� �شىت الطرق، و� انلهاية نموت. ول�ن هذا اتلرص�ح عميق أيًضا  كبرشٍ 
 ىلع صورته كشبهه.  ة للجنس البرشي. لقد خلقنا اهللاحلالة الطبيعيَّ   يف الواقعألن املأزق اذلي نوجد فيه حايلًا ليس  

و�اتلايل، ة.  م الرجاء يف احلياة األبديَّ رائعة ملمارسة السيادة ىلع العالم، وقدَّ ة  مأمور�َّ هائلة، وأعطانا    إماكنياتومنحنا  
عميق. ما اذلي حدث؟ كيف   مأسوي �شلٍك — لإل�سان هو أمر عميق خاضًعا  اآلن العالم فإن القول بأننا ال نرى 
، أن ينت� بهم األمر اغرق� يف و�التنا احلايلة، وملاذا �شرتك  فيعةالراكنة هذه امل مثل� يف يم�ن للبرش، املخلوق 

 العالم من حونلا يف بؤسنا؟

شهادة  �ش� يف االرتفاع اذلي سقطنا منه.  مرة أخرى أن نفكر �ب ، يهف غرقنا ر العمق اذلي أن نقدِّ  ردناإن أ
وصف الالهوت  بًلا ما اغ. ابطةاملرتمن األمور  اعددً  تضمنتليقة أن صورة اهللا يف اخل  إىل الاكملة سقدَّ تاب المُ كال

الواضح  كتايب  العم  ادل إىل  وأشار    —املعرفة، والرب، والقداسة—   سمات  أنها تتكون من ثالثبنيت الصورة  ا الربو�ست
َقِّ  َوقََداَسةِ  يف املسيح �ستعيد "الرِْبِّ  أننا  ٢٤: ٤أفسس �رشح رسالة هلذه احلجة. 

ْ
 ١٠: ٣كولويس تصف رسالة و  ."احل

َِديدَ   ن لبسوا ىلع أنهم مَ   ؤمن�امل
ْ
ي  "اجل ِ

َّ
دُ   اذل صحاح االفتتايح إىل األندما نعود  عَخاِلِقِه".    ُصوَرةِ   َحَسَب   لِلَْمْعِرفَةِ   َ�تََجدَّ

، ولكنها صفات آدم  أن يمتلكها �ب  �د أن املعرفة، والرب، والقداسة لم ت�ن �رد صفات اكن    ،يف الكتاب املقدس
 َوقَاَل : "يام بها قب ال �ة  وجود مأمور�َّ   اهللاصورة    تستلزمااألول عن خلق البرش،    �حاتلرصعليه أن يمارسها. يف  اكن  
َْحرِ  َسَمِك  ىلَعَ  َ�يَتََسلَُّطونَ  َكَشبَِهنَا، ُصوَرتِنَا  ىلَعَ  اِإل�َْسانَ  َ�ْعَمُل : «اهللاُ  َماءِ  َطْ�ِ  وىلََعَ  ابلْ ََهائِ  وىلََعَ  السَّ   لُكِّ  وىلََعَ  ِم،ابلْ

رِْض،
َ
يعِ  وىلََعَ  األ بَّابَاِت  مَجِ رِْض  ىلَعَ  تَِدبُّ  الَّيِت  ادلَّ

َ
أنه يمارس السيادة  باهللا  ١يصف ت�و�ن ). ٢٦: ١ت�و�ن " (»األ

هذا العام  أن يمارسوا السيادة يف ب �املخلوق� ىلع صورته  أوئلك فال عجب أن  ظ� ىلع هذا العالم، و�اتلايلالعُ 
نىَْث  َذَكًرا ، نعرف أن اهللا خلق اإل�سان "مبارشةً  رص�ححتت سلطانه. بعد هذا اتل

ُ
ة  ) وأعطاهم مأمور�َّ ٢٧ اآلية" (َوأ

ثِْمُروا موها إىل جانب مارستهم للسيادة: "أخرى يلتمِّ 
َ
وا   َواْكرُثُوا   أ

ُ
رَْض،  َواْمأل

َ
ْخِضُعوَها،  األ

َ
َْحرِ   َسَمِك   ىلَعَ   َو�ََسلَُّطوا   َوأ   ابلْ

َماءِ  َطْ�ِ  وىلََعَ  رِْض" (  ىلَعَ  يَِدبُّ  َحيََوانٍ  لُكِّ  وىلََعَ  السَّ
َ
، اعديغ� �شلك  ا مثمرً  ١). كما اكن اهللا يف ت�و�ن ٢٨ اآليةاأل
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لحياة بطر�قتهم  ل  ومنتج�وجود من العدم، هكذا �ب ىلع حام� صورته أن ي�ونوا مثمر�ن  إىل الإذ أحرض احلياة  
 اخلاصة كمخلوقات. 

مارسة باتلحديد �د أن لعنة اهللا ىلع آدم وحواء الساقط� ترضب  ،٣؟ يف ت�ون إذن ي فُقد يف السقوط ما اذل
يف  اآلن  أمرهم اهللا، كذكر وأنىث، أن يثمروا و��رثوا، ول�ن  ٢٨-٢٧: ١ت�و�ن . يف اهللا صورةكحام�  ا مهامهم

ُ   : "تَْ�ِثً�ا يقول حلواء  ١٦:  ٣ َ�رثِّ
ُ
ْ�َعاَب   أ

َ
ينَ   بِالْوََجعِ   َحبَِلِك،  أ ْوالًَدا  تَِ�ِ

َ
 .  أ

َ
  . َعلَيِْك"   �َُسودُ   وَُهوَ   اْشتِيَاقُِك   يَُ�ونُ   رَُجِلِك   َو�ِىل

  ١٩-١٧: ٣هذا العالم، ول�ن اآلن يف  س�ن داعهم اهللا ملمارسة السيادة ىلع لك �لوق �  ، ٢٨و ٢٦: ١يف ت�و�ن 
إىل أن احلصول ىلع خزبهم ايلو� من األرض الشائ�ة، د جرَّ مل عمليًّا ينفقون لك طاقتهم ف ويقول اهللا أنهم س

رُْض  : "َملُْعونَةٌ ها نلفساألرض  نصهمتتق
َ
ُ�ُل  بِاتلََّعِب . �َِسبَِبَك  األ

ْ
يَّامِ  لُكَّ  ِمنَْها  تَأ

َ
 لََك، تُنِْبُت  وََحَساًك  وََشْواكً  .َحيَاتَِك  أ

ُ�ُل 
ْ
َْقلِ   ُعْشَب   َوتَأ

ْ
ُ�ُل   وَْجِهَك   بَِعَرقِ   .احل

ْ
ا خُ   تَأ    َ�ُعودَ   َحىتَّ   زْبً

َ
رِْض   إىِل

َ
ِخْذَت   الَّيِت   األ

ُ
نََّك .  ِمنَْها   أ

َ
   تَُراٌب،  أل

َ
  َ�ُعوُد."   تَُراٍب   َو�ِىل

 للقيام همسعيبابلؤس والعبث يف  طوا �كوم عليهمإن البرش اذلين سقيف األحداث! ر�ة للسخ �مث ليا هل من حتوُّ 
أن يواجهوا املوت األبدي يف العالم  �ب و�عد ذلك  صورته.حام�  وصفهمب فعلها باليت أمرهم اهللا ذاتها األشياء ب

 اآليت.

أن فساد    و همة هاملة  كتابيَّ ال   اتجابحد اإلأة وانلظام املخلوق بعد السقوط؟  نصف حالة البرش�َّ أن    �ب، إذن،  كيف
إجابة تريض اهللا أخالقيًّا. هناك العمل بطرق  ىلع غ� قادر�نة وتر�نا يف الطبيعة البرش�َّ ا مً تما  قد تغلغلاخلطية 

تصميمها األص�. الطبيعة   حسبال تعمل حىت  لكها  اخلليقة  لعنة ىلعالوضع  � أن اهللامهمة وأخرى ة يَّ كتاب
، يلصبح العالم ىلع ما هو عليه كما نعرفه، عب�ة اخلاطئة وانلظام املخلوق امللتوي يتآمران مًعا، إن جاز اتلاإل�سانيَّ 

 . هذين العامل�إىل  ومآسيه. سننظر باختصارٍ  الكهبمش ئًا ملي

 ،
ً

ث الرسول بولس، كما الحظنا أعاله، عن صورة اهللا  ة فاسدة باخلطية. حتدَّ ترك السقوط الطبيعة البرش�َّ قد لأوال
  . َواِحدٌ   َوالَ   بَارٌّ   لَيَْس ة الساقطة؟ "ح�م الرسول بولس ىلع البرش�َّ هو  املعرفة، والرب، والقداسة. ول�ن ما  من حيث  

نلا  ضح، يويف وقت مبكر من اإلعالن الكتايب بالفعل). ١١-١٠: ٣" (رومية اهللاَ  َ�ْطلُُب  َمنْ  لَيَْس . َ�ْفَهمُ  َمنْ  لَيَْس 
ى ةبرش�َّ الالطبيعة اليت باغتت  اخلطية ةمدى شمويلَّ س قدَّ الكتاب المُ 

َ
نَّ  الرَّبُّ  �شلك اكمل: "َوَرأ

َ
  قَدْ  اِإل�َْسانِ  رَشَّ  أ

رِْض، يِف  َكرُثَ 
َ
نَّ  األ

َ
فاَْكرِ  تََصوُّرِ   لُكَّ  َوأ

َ
�رٌ  ُهوَ  إِ�ََّما  ِبهِ قَلْ  أ  ).  ٥: ٦" (ت�و�ن يَْومٍ   لُكَّ  رِشِّ

�ٌر، : لُكَّ من خاللالطبيعة الشاملة للخطية هر ظت ِر، رِشِّ أن اهللا قد منح نعمته العامة إىل   د �َّ ؤ من المُ يَْوٍم.  لُكَّ  تََصوُّ
س  قدَّ مُ ال كتاب ال  ليس دليهمن  ، حىت مَ برشبأقىص قوتها. لك ال  تندلعيك ال �بح اخلطية يالعالم، واليت من خالهلا 

فظ  ا �و�ذلك ). ١٥-١٤: ٢نلاموسه (ضم�هم �شهد )، و٢١- ٢٠: ١"يعرفون اهللا" من خالل إعالنه يف الطبيعة (رومية 
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  ). ٧-١:  ٩(ت�و�ن  العادية  ة  البرش�َّ   هامامل  متابعةيف    باالستمرار  برشالعدالة يف هذا العالم و�سمح لل  قدر منىلع  اهللا  
من األشياء  بالعديد نيقوموقد � فديِّ امل غ�  اخلطاة من أن ىلع الرغم. ا ال يفيد البرش اخلطاة روحيًّ  هذالك ل�ن 
ث  أي يشء يريض اهللا حًقا. يتحدَّ   ىلع فعل  غ� قادر�ن   جعلهمة  اهللا، إال أن سم اخلطيَّ   اموس مع ن  ظاهر�ًّا   توافقاليت ت

ََسدِ  اْهِتَمامَ قائًال: " ٨-٧: ٨بولس بوضوح عن هذه انلقطة يف رومية 
ْ
 نِلَاُموِس  َخاِضًعا  ُهوَ  لَيَْس  إِذْ  ِهللا،  َعَداَوةٌ  ُهوَ  اجل

نَّهُ  اِهللا،
َ
يًْضا  أل

َ
ينَ  .�َْستَِطيعُ  الَ  أ ِ

َّ
ََسدِ  يِف  ُهمْ  فَاذل

ْ
نْ  �َْستَِطيُعونَ  الَ  اجل

َ
َقَّ اأن يقول ر�نا: "ذن إفال عجب  ."اهللاَ  يُرُْضوا  أ

ْ
 حل

َقَّ 
ْ
قُوُل  احل

َ
حَ  اَكنَ  إِنْ : لََك  أ

َ
ُ  الَ   دٌ أ

َ
نْ  َ�ْقِدرُ  الَ  فَْوُق  ِمنْ  يُودل

َ
 ). ٣: ٣اِهللا" (يوحنا  َملَُكوَت  يََرى  أ

يف جنة  ، فإن األرض، اليت ٣تكو�ن ب قيتعلَّ أعاله فيما  ذكرنا كما   .انلظام املخلوقلك إىل  لعنة اخلطية امتدت  ثانيًا، 
 يف انعاكساإل�سان، املخلوق للعمل واتلاكثر   سدثابت. جنتاجها اآلن غ� وف� وغ� إ بثمر وف�، أصبح أتتعدن 

تعمل  ل. ، و�موت، و�تحلَّ �ضعفيمرض، و .عذاب يف و��  العرق راحئة منه تفوح كدح يفاآلن  القه، �اهدخل 
َماَواُت هنا أيًضا، ب�ل تأ�يد. يذكِّ انلعمة العامة  ُث  رنا اكتب املزمور أن: "اَلسَّ َدِّ َفلَُك وَ  اِهللا، بَِمْجدِ  حتُ

ْ
  بَِعَملِ  ُ�رِْبُ  ال

 : "قائًال ، ا أيًض  تعلنه السماء ا مَّ بولس ع �ربنا ، ١٨: ١رومية لول�ن يف اللكمات القو�ة ). ١: ١٩" (مزمور يََديْهِ 
َ
  نَّ أل

َماءِ  ِمنَ  ُمْعلَنٌ  اهللاِ  َغَضَب  يعِ  ىلَعَ  السَّ ينَ  َو�ِثِْمِهِم، انلَّاِس  فُُجورِ  مَجِ ِ
َّ

َقَّ  نَ َ�ِْجُزو اذل
ْ
اخلليقة نفسها �شهد  إن  ."بِاِإلثْمِ  احل

  بولس حالة اخلليقة حبالة املرأة اليت يف �اض،  قارنرومية، ي رسالة عن غضب اهللا ودينونته. يف وقت الحق يف 
ْخِضَعِت   "إِذْ مًعا.    ٣اليت رأيناها يف ت�ون    واعتو�ذلك �مع املوض

ُ
َِليَقةُ   أ

ْ
ْجلِ   ِمنْ   بَْل   َطواًْع،  لَيَْس     لِلْبُْطلِ   اخل

َ
ِي   أ

َّ
  اذل

ْخَضَعَها 
َ
نَّ  َ�ْعلَمُ  فَِإ�َّنَا  ...الرََّجاءِ  ىلَعَ  أ

َ
َِليَقةِ  لُكَّ  أ

ْ
ُض  تنَِئُّ  اخل   َمًعا  َوَ�تََمخَّ

َ
ر يف  ). عندما نفكِّ ٢٢، ٢٠: ٨" (رومية اآلنَ  إِىل

ر  ر هذه األرض، ف�م مرة �ب أن نتذكَّ  تدمِّ الفيضانات، واحلرائق، واجلفاف، واألاعص�، والزالزل، والزوابع اليت
 أن هذا العالم غ� موجود ىلع الشلك اذلي خلقه اهللا عليه. فغضبه ولعنته ثقيلة عليه.

�َّنَا ، ٢عرباني� رنا يف بداية هذا املقال، ذكَّ 
َ
لُكَّ  نََرى  لَْسنَا  اآلنَ  بعد اتلأمل يف خلق اهللا للبرش، "أ

ْ
ُ  ُ�َْضًعا  َ�ْعدُ  ال

َ
  . " هل

  اللكمات � ٢عرباني�  يف  ةيَّ فكرة الرئيسال . بالطبع �ب أال ننىس أبًدا أن صحيح، هذا األمر واقعيف ال). ٨  اآلية(
بلولس يف مناقشة موضوع   ةسيَّ يئ الفكرة الرأن    أبًداننىس    الأ  )، كما ال �ب٩  يةاآل..." (  نََراهُ   �َُسوَع،: "لاكتباتلايلة ل

نهاية القصة.  أن� اخلليقة و�ؤس اإل�سان ليس ).  ٢٠ اآليةالرََّجاِء" (  اخلليق تنئ "ىلَعَ هو أن  ٨أن� اخلليقة يف رومية  
 ة املجيدة. ننا من فهم الفصول اخلتاميَّ مكِّ اليت ت بالضبط� ة األو� هلذه القصة  ل�ن الفصول املأسو�َّ 
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  لالهوت بوالية وستمنسرت  ةلكيَّ ة يف علم الالهوت انلظا� واألخالق املسيحيَّ ادلكتور ديفيد فاندرون� هو أستاذ 
 :By Faith Alone" (اإليمان وحده: الرد ىلع حتديات عقيدة اتلرب�رب" قد ساهم يف كتابة كتابو. اكيلفورنيا 

Answering the Challenges to the Doctrine of Justification .( 

 

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