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 ألبد إىل اباهللا    للتمتع �لوق
 كر�د بقلم جون 

  أن ي�ونهو غرض وحيد  ل   اإل�سانلق  ملاذا خلق اهللا البرش؟ يف كث� من قصص اخللق يف الرشق األد� القديم، خُ 
"  إينوما إليش " املعروفة باسمما ب� انلهر�ن  بالدقصة اخللق يف ىلع سبيل املثال، تصف لآلهلة. وخادًما  اعبدً 

)Enuma Elish  ( اإلهل مردوخ لإل�سان اكتلايلخلق : 

ن،  العظام أجعلوسوف أمجع ادلم   تتكوَّ
 ". اإل�سان" سيكون اسمه ، شخص بدايئ خبلقسوف أقوم  

 . هسأخلقإ�سان بدايئ ا، حقً 
 ا خبدمة اآلهلة، فً لكَّ يكون مُ س

 ن! وسرت�� لعلهم

الرشق األد� القديم األخرى. يف   قصص ا نراه يف اختالًفا كبً�ا عمَّ  برشخلق اهللا لل عن ةالكتابيَّ  ختتلف الرواية 
ُ ةق ياخلليف اهللا  عملذروة  اإل�سانخلق  �شلكِّ ، ١ت�و�ن  اخلليقة". وىلع   تاج"  البرشون  الالهوتيُّ س�ِّ ، وذللك �

  قصد أن فعل اهللا هذا ألنه لقد ). imago Deiالبرش ىلع صورته ( خلق، فإن اهللا يقةاخلل يفعكس أي عنرص آخر 
اهللا. اإل�سان   �رُسا من خالل االستمتاع حبضوره، وهذا الرجال والنساء يف عالقة معه. يعرف اإل�سان اهللا جزئيًّ 

 بواسطة  اد عليها س كما أخضع اهللا اخلليقة وفبه اهللا يف نواٍح كث�ة، وعليه أن يقتدي باهللا. ا اهللا، لكنه �شهو ليس 
) و�سمية  ١٥ : ٢اجلنة ( بالعمل يف)، كذلك �ب ىلع اإل�سان إخضاع اخلليقة والسيطرة عليها ١اللكمة (ت�و�ن 

، كذلك  ب�ائنات حيَّةانلجوم ومأل األرض مجموعة من �ما مأل اهللا السماوات بو ). ٢٠-١٩احليوانات (اآليات 
اهللا يف طر�قة حياته   ملحااكةاإل�سان ببساطة  يع). دُ ٢٨ :١ام� صورته (حب وباثلمر يمأل اإل�سان األرض �ب أن 
 ). imitatio Deiوأفعاهل (

لخلق وهو العالقة ب�  ل ةالكتابيَّ  رواية عن �شأة الكون وال القديم  هناك فرق مهم آخر ب� قصص الرشق األد� 
ة د جتسيد للعنارص الطبيعيَّ �رَّ  ة و�عيدة؛ يف الواقع، �ة مرص غ� شخصيَّ البرش واآلهلة. ىلع سبيل املثال، آهل

. عندما  ةاخلالق يف ايلهوديَّ   ليس هكذا اهللا   .االقرتاب منها ال يم�ن  �ىل حٍد كب�  املختلفة للعالم. هذه اآلهلة بعيدة و
دون وسيط، بل   إيلهم مبارشةً اهللا  ث  حتدَّ لقد    .مبارش�شلك    االقرتاب من اهللا  يمكنهمة، اكن  يف اجلنَّ   البرشخلق اهللا  

َنَِّة ِعنَْد ُهبُوِب ِر�ِح انلََّهارِ "أنهم:  ٨: ٣يف ت�و�ن جاء إنه ظهر هلم. 
ْ
اهلدف   ."َسِمَعا َصوَْت الرَّبِّ اِإلهِل َماِشيًا يِف اجل

 . ةهو إظهار حضور اهللا يف اجلنَّ   انلص األسايس من هذا 
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اإل�سان بأ�مله  ر اال�سجام. تأثَّ  ت إىل عدم ، وأدَّ ةوخيمة جًدا و�رثيَّ ة، اكنت العواقب عندما سقط البرش يف اخلطيَّ 
  عواطف، وال  ات،والرغب  ،واإلرادة  ،العقل  : ةلك جانب من جوانب الطبيعة البرش�َّ فقد �شوَّه  سلبًا.    صورة اهللاباعتباره  
  ة (اآلية عن اجلنَّ  واغرت�ا )؛ ٧: ٣آدم وحواء عن بعضهما ابلعض (ت�و�ن ما اغرتب . ك الرويحاجلانب و ،واجلسد

  ما ). ول�ن األهم من ذلك أنه٢٢عن شجرة احلياة (اآلية  اغرت�ا و)؛ ١٩–١٧ن لك اخلليقة (اآليات ع واغرت�ا )؛ ٢٣
 واكن دليهم خوف ف)، ١١–٧عن اهللا (اآليات  اغرت�ا 

ً
السقوط، ُطرد   قصة  من الرش�ة معه. يف ختام قلق منه بدال

 هللا نفسه.  املبارش ضور احل ة، ومن ة، ومن احلياة األبديَّ من اجلنَّ  اإل�سان

ح  يأيت يلصحِّ  ا قد وعد، فور السقوط، بإرسال فاديً فأو بقية اخلليقة يف حالة ميؤوس منها.  البرشلم يرتك  ل�ن اهللا
). سيكون عمانوئيل  ١٥  :١؛ كولويس  ٤:  ٤كورنثوس    ٢ة (احلقيقيَّ اهللا  آدم األخ� وصورة  هو  ). سيكون  ١٥  : ٣لك يشء (

دي شعب اهللا  ت ا اآليت. سيأيت يلهزم أعداء اهللا و�فسيكون حضور اهللا هو املسيَّ  — معنا")، أي "اهللا ١٤ :٧(إشعياء 
إىل الصورة الصحيحة   الشعب اسرتداد). سيتم ٢٠-١٥: ١من خطاياهم و�عيد اتلناغم وانلظام يف اخلليقة (كولويس 

. سيتمتع شعب اهللا مرة أخرى  )١٠: ٣؛ كولويس ٢٤: ٤ سس؛ أف٧: ١١ رنثوس كو ١"يف املسيح" ( كوننا  من خالل هللا
ستطع  � عد به آهلة الرشق األد� القديم ولم تهو يشء لم  فدايئ اهللا ب�نيسته. لك هذا العمل ال رسحبضوره، وسيُ 

 حتقيقه. 

 

 Reformed Theologicalادلكتور جون كر�د أستاذ ورئيس قسم العهد القديم ب�ليَّة الالهوت الُمصلَحة ( 

Seminary اتلعليم والوعظ ب�نيسة ()، وقسSovereign Grace Presbyterian  بمدينة شارلوت يف والية (
 Why)، و"ملاذا أتألم؟" (Against the Godsاكرويلنا الشمايلَّة. وهو ُمؤلِّف العديد من الكتب منها "ضد اآلهلة" (

Do I Suffer?) كما عمل رئيس حتر�ر الكتاب املقدس ادلرايس ،(ESV Archaeology Study Bible.( 

 

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