PROPHETIC
REVELATION

خطيّة
آدم
 ...ماذا فعل ؟
توجد خطيّة
للموت ...
ْ
وتوجد خطيّة
للموت
ليست ْ

ما كانت خطيّة آدم ؟ ماذا فعل ؟

ريتشارد ل.س .غان

خطيّة آدم
مدونة في كتاب رومية :٢١ -٢١ :٥
هذه هي كلمات الرسول بولس كما هي ّ
َطيَّ ِة ْال َم ْوتُ ،
اح ٍد َد َخلَ ِ
ت ا ْل َخ ِطيَّة ِإلَى ْال َعالَ ِمَ ،و ِب ْالخ ِ
ان َو ِ
ِ 21م ْن أ َ ْج ِل ذ ِل َك َكأَنَّ َما ِبإ ِ ْن َ
س ٍ
اسِ ،إ ْذ أ َ ْخ َ
طأ َ ْال َج ِمي ُع.
َوه َكذَا ْ
اجت َازَ ْال َم ْوتُ ِإلَى َج ِميعِ النَّ ِ
ب ِإ ْن لَ ْم َي ُك ْن
وس َكانَ ِ
س ُ
علَى أ َ َّن ْالخ ِ
ت ْالخ ِ
 21فَإِنَّهُ َحتَّى النَّا ُم ِ
َطيَّةُ فِي ْال َعالَ ِمَ .
َطيَّةَ الَ ت ُ ْح َ
وس.
نَا ُم ٌ
ش ْب ِه
علَى الَّذِينَ لَ ْم ي ْخ ِطئوا َ
ع َلى ِ
سىَ ،وذ ِل َك َ
 21ل ِك ْن قَ ْد َملَ َك ْال َم ْوتُ ِم ْن آدَ َم إِلَى ُمو َ
تَعَدِي آ َد َم ،الَّذِي ه َو ِمثَال اآلتِي.
يرونَ ،
اح ٍد َم َ
َطيَّ ِة َو ِ
س كَا ْل َخ ِطيَّ ِة ه َكذَا أ َ ْيضًا ا ْل ِهبَة .ألَنَّهُ إِ ْن َكانَ ِبخ ِ
ات ْال َك ِث ُ
َ 21ول ِك ْن لَ ْي َ
ِيح ،قَ ِد
ان ْال َو ِ
اح ِد َي ُ
سو َ
فَ ِباأل َ ْولَى َك ِث ً
اإل ْن َ
س ِ
يرا ِن ْع َمةُ إلوهيمَ ،و ْال َع ِطيَّةُ ِبال ِنّ ْع َم ِة الَّ ِتي ِب ِ
ع ْال َمس ِ
ْ
ازدَادَ ْ
يرينَ !
ت ِل ْل َك ِث ِ
اح ٍد ِللدَّ ْينُونَ ِةَ ،وأ َ َّما ْال ِه َبةُ
اح ٍد قَ ْد أَ ْخ َ
طأ َ ه َكذَا ْال َع ِطيَّةُ .أل َ َّن ْال ُح ْك َم ِم ْن َو ِ
ْس َك َما ِب َو ِ
َ 21ولَي َ
فَ ِم ْن َج َّرى َخ َ
يرةٍ ِللتَّب ِْري ِر.
طايَا َك ِث َ
يرا الَّذِينَ َينَالُونَ
اح ِد قَ ْد َملَ َك ْال َم ْوتُ ِب ْال َو ِ
َطيَّ ِة ْال َو ِ
 21ألَنَّهُ ِإ ْن َكانَ ِبخ ِ
احدِ ،فَ ِباأل َ ْولَى َكثِ ً
ِيح!
س َي ْم ِل ُكونَ فِي ْال َحيَاةِ ِب ْال َو ِ
اح ِد يَ ُ
سو َ
ْض ال ِنّ ْع َم ِة َو َ
ع ِطيَّةَ ْال ِب ِ ّرَ ،
فَي َ
ع ْال َمس ِ
الحظوا كيف ّ
أن بولس ،من خالل إعالنه عن تعدّي آدم  ،قال :ب َّ
أن آدم هو مثال
ّ
ولكن التباين يبدو واضحاً ،ٳ ْذ كيف يمكن أن يكون آدم مثال المسيح يسوع
المسيح اآلتي .
عندما جلب الموت ،في حين ّ
أن يسوع من َح الحياة ؟ لكي نفهم هذا الغموض الذي فَ ِه َمهُ
بولس ،نحن بحاجة أوالً ،إلى فهم الخطيّة  -ما هي ؟
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ما هي الخطية ؟
يعرف المعجم "الخطية" ب  ” :انتهاك قانون ديني أو أخالقي ،خاصة عندما يكون
ّ
متَ َع َّمداً .حالة غضب من إلوهيم كنتيجة لكسر قانونه " .غير أنّه يوجد في الكتاب المقدس
عدة كلمات (في العبرية واليونانية) التي تترجم بمعنى "الخطيئة".
في العهد القديم ،هناك ثالث كلمات في العبرية تُترجم بمعنى"الخطيئة":
التمرد ،الخطيئة،
" بيشا" ) ، (Peshaثورة (وطنية أو أخالقية أو دينية)- :
ّ
المعصية ،التجاوز.
" آفون" ) ، (Avonفساد  ،ال ّ
شر (األخالقي) - :خطأ ،إثم ،األذى ،العقاب ( من
اإلثم) ،الخطيئة .
" شاتا" ) ، (Chattahعدم إصابة الهدف ،وبالتالي إرتكاب الخطيئة
(كنتيجة) .اإلنسحاب  ،نقص ،التكفير عن ،التوبة ،القيادة إلى الضالل ،إدانة- :
تحمل اللّوم ،تطهير ،إرتكاب (الخطيئة) ،عن طريق الخطأ ،الضرر الذي ألحقه،
خسارة ،تضييع( ،فعل) اإلساءة (أو المسيء) ،عرض للخطيئة ،تطهير ،ط ّهر
(نفسه) ،المصالحة( ،تسبّب،فعل) الخطيئة (الخاطئ،اإلثم) ،التعدّي.
كل واحدة من الكلمات الثالث هذه ،تصف "الخطيئة" ولكن هنالك بعض االختالفات .الحظوا
الفرق بين اإلثم والمعصية والخطيئة.
مزمور ٥::١أعترف لك بخطيتي (" chattaʻahشاتّا") وال أكتم إثمي( avon
"آفون")  .قلت :أعترف للرب بذنبي ("peshaʻبيشا") ،وأنت رفعت أثام ( avon
"آفون") خطيتي(" chattaʻahشاتّا") ساله
خروج َ ١::٧حافِ ُ
اإلثْ ِم (" avonآفون") َوا ْل َم ْع ِصيَ ِة
اإل ْح َ
ان إِلَى أُلُوفٍ  .غَافِ ُر ِ
س ِ
ظ ِ
ئ ِإب َْرا ًءُ .م ْفت َ ِقد ٌ
("peshaʻبيشا") َوا ْل َخ ِطيَّ ِة("chattaʻahشاتّا")َ .ول ِكنَّهُ لَ ْن يُب ِْر َ
الرابعِ".
َاء ،فِي ْال ِجي ِل الثَّا ِل ِ
َاء األ َ ْبن ِ
َاءَ ،وفِي أ َ ْبن ِ
اء فِي األ َ ْبن ِ
ِإثْ َم (" avonآفون") اآل َب ِ
ث َو َّ
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سهام مثالً.
الخطية هي بكل بساطة "عدم إصابة الهدف" .لنأخذ رامي ال ّ
يصوب الرامي سهمه بواسطة قوسه إلى قلب الهدف  .يطلق الرامي سهمه
ّ
ويخطئ الهدف .
لقد أخطأ ("chattaʻahشاتّا")  -ألنه لم ي ِصب الهدف  .لذا عندما نخطئ
بمعرفة قصد إلوهيم (أي الهدف) ،حينئذٍ ،نرتكب الخطيئة.
"آفون") (Avonالتي ت ُت َرجم بمعنى "الخطيئة" والتي تعني اإلثم،
إلتواء وفسوق ،هي أسوأ من "عدم إصابة الهدف" ("chattahشاتّا").
"بيشا" ( )Peshaالتي ت ُت َرجم بمعنى "الخطيئة" ،وتعني المعصية،
التمرد والثورة هي أسوأ من"عدم إصابة الهدف" ("chattahشاتّا").
ّ
كما ّ
أن جميع الكالب هي حيوانات ،ولكن الحيوانات ،ليست جميعها كالبا ً،
"إثم" و"تعدٍ" هي خطايا وال تصيب الهدف ،ولكن ليست كل خطيئة (أي
فإن ك ّل ٍ
عدم إصابة الهدف) هي معادلة لإلثم والتعدي.
في العهد الجديد ،هناك كلمتان باليونانية تظهران الفرق الواضح بين التعدي
واإلثم:
" هامرتانو"(hamartano, ham-artan’-o ) ،
أي عدم إصابة الهدف ( عدم مشاركة الجائزة ) ،أن تخطئ  -من أجل أخطائك ،أن تُهين،
الخطية  ،التجاوز.
" آنوميا"(anomia, an-om-eeʻ-ah) ،
شر - :إثم  ،التعدي على القانون ،ظلم .
أي الغير قانونية ،إنتهاك القانونّ ،
ِي ("آنوميا"
 ١يوحنا ُ ٣:٤ك ُّل َم ْن يَ ْفعَ ُل ا ْل َخ ِطيَّةَ )"هامرتيا" (hamartiaيَ ْفعَ ُل التَّعَد َ
ي التَّعَدِي ("آنوميا"
 )anomiaأ َ ْي ً
ضاَ .وا ْل َخ ِطيَّة ("هامرتيا"ِ )hamartiaه َ
.)anomia
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ص ِ ّر ُح لَ ُه ْمِ :إ ِنّي لَ ْم أَع ِْر ْف ُك ْم قَ ُّ
اإلثْ ِم!
متى  ٣٤ : ٧فَ ِحي َنئِ ٍذ أ ُ َ
ط! ا ْذ َهبُوا َع ِنّي يَا فَا ِع ِلي ِ
("آنوميا" )anomia
هنالك كلمة يونانية شبيهة ل "آنوميا") (anomiaوهي "أديكيا" ) :(adikiaالظلم
(النوعية ،وبالتّالي الفعل ) إلتواء أخالقي (في الشخصية ،في الحياة أو في األعمال)- :إثم،
ظالم ،ظلم ،خطأ.

عنِّي يَا َج ِمي َع فَا ِع ِلي
عدُوا َ
لوقا  ١١:٢:فَيَقُولُ :أَقُو ُل لَ ُك ْم :الَ أَع ِْرفُ ُك ْم ِم ْن أَيْنَ أ َ ْنت ُ ْم ،تَبَا َ
ال ُّ
ظ ْل ِم)"أديكيا"!)adikia
ق
 ٢كورنثوس َ ٣:٢:والَ ت َ ْف َر ُح ِب ِ
اإلثْ ِم )"أديكيا" )adikiaبَ ْل ت َ ْف َر ُح ِب ْال َح ّ ِ
ت ،إِذْ لَهُ هذَا ْال َختْ ُم« :يَ ْعلَ ُم
الرا ِس َخ قَ ْد ثَبَ َ
اس إلوهيم َّ
 ١تيموثاوس َ ٢::١ول ِك َّن أ َ َ
س َ
س ِ ّمي اس َْم
َّ
الربُّ الَّذِينَ ُه ْم لَهُ»َ .و« ْليَت َ َجنَّ ِ
اإلثْ َم )"أديكيا"ُ )adikiaك ُّل َم ْن يُ َ
ب ِ
ِيح».
ْال َمس ِ
ّ
تفوهت بكذبة ،فلقد تعديت على
ان التعدي هو ليس أمر نقوم به ،بل ،ما نفكر به .إذا ّ
الناموس .إنها خطية ،إنها التعدي .إذا رفضت أن تفعل ما هو صحيح في عيني إلوهيم ،حتى
لو لم تتعدَ على "الناموس" ،فاألمر ،ال يزال يعتبر تعدًّ  .إن قمت بما هو ليس من ضمن
ارتكبت خطيئة عن قصد ،إنها الت ّعدي .نحن بحاجة للسيطرة على
مشيئة إلوهيم ،تكون قد
َ
خص ٳستهالك المواد الغذائية
مزاجنا وعلى شراهتنا ٳرضا ًء ألجسادنا ،وحتى فيما
ّ
والمشروبات ،والكلمات التي ننطق بها .علينا إخضاع كل فكرة تحت السيطرة.
ْس
أمثال ١:١:ألَنَّهُ َك َما َ
ش َع َر فِي نَ ْف ِس ِه ه َكذَا ُه َو .يَقُو ُل لَ َكُ « :ك ْل َوا ْش َربْ » َو َق ْلبُهُ لَي َ
َمعَ َك.
ار ال ّ
نى ،فِس ٌ
ْق،
مرقس  ١٢:١ألَنَّهُ ِمنَ الد ِ
اس ،تَ ْخ ُر ُج األ َ ْف َك ُ
ب النَّ ِ
َّاخ ِلِ ،م ْن قُلُو ِ
ش ِ ِّر َ
يرةُِ :ز ً
قَتْلٌ،
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اء :الَ ت َ ْز ِن.
س ِم ْعت ُ ْم أَنَّهُ قِي َل ِل ْلقُدَ َم ِ
متى  ١٢-١١:٥قَ ْد َ
َوأ َ َّما أَنَا فَأَقُو ُل لَ ُك ْمِ :إ َّن ُك َّل َم ْن َي ْن ُ
ظ ُر ِإلَى ْام َرأَةٍ ِل َي ْشت َ ِه َي َها ،فَقَ ْد زَ نَى ِب َها فِي قَ ْل ِب ِه.
َطيَّةٌ لَهُ.
سنًا َوالَ َي ْع َملُ ،فَذ ِل َك خ ِ
يعقوب  ٢١:٧فَ َم ْن َي ْع ِر ُ
ف أ َ ْن َي ْع َم َل َح َ
ي الَّذِي ي ْ
وص ِه أ َ ْن يَتَ َكلَّ َم بِ ِه ،أَ ِو
ُط ِغي ،فَ َيت َ َكلَّ ُم بِاس ِْمي َكالَ ًما لَ ْم أ ُ ِ
تثنية َ ١١:٢٢وأَ َّما النَّبِ ُّ
ي.
الَّذِي يَت َ َكلَّ ُم بِاس ِْم آ ِل َه ٍة أ ُ ْخ َرى ،فَ َي ُموتُ ذ ِل َك النَّ ِب ُّ
مزامير  ٢::٢:أيضا من المتكبرين احفظ عبدك فال يتسلطوا علي .حينئذ أكون
كامال وأتبرأ من ذنب عظيم

إجابة خاطئة
سا ِبذَا ِت ِهِ ،إالَّ
ْس َ
ش ْي ٌء ن َِج ً
الربّ ِ َي ُ
سو َ
عا ِل ٌم َو ُمت َ َي ِقّ ٌن ِفي َّ
رومية ٢٧:٢٧وِ ١:إ ِنّي َ
ع أ َ ْن لَي َ
اب فَإ ِ ْن أ َ َك َل يُدَ ُ
ْس
ِب َ
...وأ َ َّما الَّذِي َي ْرت َ ُ
َم ْن َي ْحس ُ
ش ْيئًا ن َِج ً
سا ،فَلَهُ ُه َو ن َِج ٌ
ان ،أل َ َّن ذ ِل َك لَي َ
س َ
َطيَّةٌ.
ان فَ ُه َو خ ِ
انَ ،و ُك ُّل َما َلي َ
اإلي َم ِ
ْس ِمنَ ِ
اإلي َم ِ
ِمنَ ِ
ّ
ويشك بها ،فلقد ارتكب
عندما يتعرف المؤمن على حقيقة إلوهيم وفكرة اإليمان البسيطة
خطيئة وفشل في معرفة الحق.
عبرانيين  ٣:٢٢و لكن بدون ايمان ال يمكن ارضاؤه النه يجب ان الذي ياتي الى
إلوهيم يؤمن بانه موجود و انه يجازي الذين يطلبونه
ّ
ان كلمة خطية هي المصطلح العام لتلك األعمال الخاطئة ك َمثل الرامي الذي يو ّجه سهامه
نحو الهدف ويخطئ في إصابته.
الخطية تغطي جميع األفعال الخاطئة على أنواعها.
رومية ِ ١:::إ ِذ ْال َج ِمي ُع أ َ ْخ َ
طأُوا َوأَع َْوزَ ُه ْم َم ْجد ُ إلوهيم،
َطيَّةٌ ...
٢يوحنا ُ ٢١:٥ك ُّل ِإثْ ٍم ُه َو خ ِ
ي الت َّ َعدِّي.
ِي أ َ ْي ً
ضاَ .و ْالخ ِ
٢يوحنا ُ ٧::ك ُّل َم ْن َي ْف َع ُل ْالخ ِ
َطيَّةَ َي ْف َع ُل الت َّ َعدّ َ
َطيَّةُ ِه َ
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المعاثر
الربّ يكره المعاثر .
ان َمالَ ِئ َكتَهُ فَ َي ْج َمعُونَ ِم ْن
اإل ْن َ
س ِ
متى  ٧١-٧٢:٢:ي ُْر ِس ُل اب ُْن ِ
َملَ ُكوتِ ِه َج ِمي َع ا ْل َم َعاثِ ِر ) "سكاندلون" ( skandalon
اإلثْ ِم ("آنوميا"  ، anomiaالتعدي على الناموس (
َوفَا ِع ِلي ِ
،
َويَ ْ
َاك يَ ُك ُ
ير
ارُ .هن َ
ص ِر ُ
ون ْالبُ َكا ُء َو َ
ون النَّ ِ
ط َر ُحو َن ُه ْم فِي أَت ُ ِ
َان.
األ َ ْسن ِ
" سكاندلون")، (skandalon, skanʼ-dal-on
شتلة ال ُمنحنية )  ،بمعنى الكمين،أحبولة،ال َّ
أي فضيحة  ،العصا الفخ (ال ّ
ش ْرك (بالمعنى
سقوط (بسبب التعثر ) ،ٳساءة ،األمور التي
المجازي :سبب اإلستياء أو الخطية ) - :فرصة لل ّ
تعثر ،المعاثر  ،العَقبات.
"سكاندلون") (skandalon, skanʼ-dal-onهي كلمة قريبة من كلمة ،اإلثم  .عندما
طلب إبراهيم من سارة أن تكذب ،فهو ،لم يتسبّب باألذى وحسْب ،انّما قام بالخداع أيضاً،
سوا ًء بطريقة ُمتَ َع َّمدَة أم ال ،فهو قد نصب ف ّخا أو ِمصيدة ً ،بانتظار أن يصطاد ضحيةً بريئةً.
و َ
نعم ،عندما يلوي أحدهم الناموس ،فانّه ،ال يض ّل نفسه وحسْب ،انّما اآلخرين أيضاً .إنها حجر
عثرة وعقبة تجعل المرء يسقط.
ج تَ ْ
اخل
متى  ١٢:١:ه َكذَا أ َ ْنت ُ ْم أَ ْي ً
اراَ ،ول ِكنَّ ُك ْم ِم ْن دَ ِ
اس أَب َْر ً
ظ َه ُرونَ ِللنَّ ِ
ضاِ :م ْن خ ِ
َار ٍ
َم ْش ُحونُونَ ِريَا ًء)"هوبوكريزيس" َ (hupokrisisوإِثْ ًما ] التعدي [("آنوميا"
.)anomia
"هوبوكريزيس"( ، (hupokrisis hoop-okʻ-ree-sis,هو لعب دور المخادع،
التمويه⸵ وهذا يعني (بالمعنى المجازي) ،خداع ("منافقة ورياء")  - :إستنكار ،تصنّع ،نفاق،
رياء.
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"هوبوكريزيس" هي ادِّعاء التّضليل ،تقليد المضلل  .هكذا هم األنبياء الكذبة .انّهم
دوارالمخادعة .لقد وقع الرسول بطرس
يخدعون سامعيهم ،عبر اختالق القصص ولعب األ ٍ
مرةً ،وفي لحظة ضعفٍ  ،تحت إدان ٍة كهذه ،انّما قد تم توبيخه ولومه من ِق َبل الرسول بولس،
ّ
النه انقاد إلى رياء األمم( .غالطية )٢٧-٢٢:١

جهل الخطية
َاضيًا
أعمال  :١:٢١فَإلوهيم اآلنَ يَأ ْ ُم ُر َج ِمي َع النَّ ِ
ان أ َ ْن يَتُوبُواُ ،متَغ ِ
اس فِي ُك ِّل َم َك ٍ
ع ْن أ َ ْز ِمنَ ِة ْال َج ْه ِل.
َ
ٌ
وقت حيث تغاضى إلوهيم أثناءه عن جهل اإلنسان ،كما في حالة أبيمالك
لقد كان هناك
الذي أخذ سارة ،زوجة إبراهيم  ،كزوجة له.
ِش
تكوين َ ٣-٢:١١وا ْنتَقَ َل إِب َْرا ِهي ُم ِم ْن ُهن َ
ض ْال َجنُو ِ
َاك إِلَى أ َ ْر ِ
بَ ،و َ
س َكنَ بَيْنَ قَاد َ
َو ُ
ار.
ورَ ،وتَغ ََّر َ
ب فِي َج َر َ
ش َ
ار َوأ َ َخذَ
َوقَا َل إِب َْرا ِهي ُم َ
ي أ ُ ْختِي» .فَأ َ ْر َ
ع ْن َ
س َل أَبِي َما ِلكُ َم ِلكُ َج َر َ
س َ
ارة َ ْام َرأَتِ ِهِ « :ه َ
ارة َ.
َ
س َ
ت َم ِيّ ٌ
ت ِم ْن أ َ ْج ِل ْال َم ْرأَةِ الَّ ِتي
فَ َجا َء إلوهيم إِلَى أَبِي َما ِل َك فِي ُح ْل ِم اللَّ ْي ِل َوقَا َل لَهُ« :هَا أ َ ْن َ
أ َ َخ ْذت َ َها ،فَإِنَّ َها ُمت َزَ ّ ِو َجةٌ ِببَ ْعل».
ارة ً ت َ ْقتُلُ؟
س ِيّدُ ،أَأ ُ َّمةً بَ َّ
َول ِك ْن لَ ْم يَ ُك ْن أ َ ِبي َما ِلكُ قَ ِد ا ْقت ََر َ
ب ِإلَ ْي َها ،فَقَا َل« :يَا َ
ُ
س َها قَالَ ْ
سالَ َم ِة قَ ْلبِي َونَقَ َاو ِة
ي أ َ ْي ً
ضا نَ ْف ُ
تُ :ه َو أ َ ِخي؟ ِب َ
أَلَ ْم يَقُ ْل ُه َو ِليِ :إنَّ َها أ ْختِيَ ،و ِه َ
ي فَعَ ْلتُ هذَا».
يَدَ َّ
ضا
سالَ َم ِة قَ ْلبِ َك فَعَ ْل َ
ت هذَاَ .وأَنَا أ َ ْي ً
فَقَا َل لَهُ إلوهيم فِي ْال ُح ْل ِم« :أَنَا أ َ ْي ً
ضا َ
ع ِل ْمتُ أَنَّ َك بِ َ
س َها.
ْك ت َ َم ُّ
يِ ،لذ ِل َك لَ ْم أَدَع َ
س ْكت ُ َك َ
ع ْن أ َ ْن ت ُ ْخ ِط َ
أ َ ْم َ
ئ إِلَ َّ
بفضل رحمته ،وتغاضيه عن جهله ،سامح إلوهيم أبيمالك ،وأمسكه عن اتخاذ سارة
زوجةً له .لو لم يتدخل إلوهيم ،حتى وٳن كان أبيمالك بريئا ً ورجل استقامة ،فانّه كان
ان أبيمالك كان يعلم ب ّ
سيرتكب خطيةً عظيمةًّ .
عذر ،حتى ولو أنّه
ي ٍ
أن جهله لن يشكل له أ ّ

8

شرير تجاهه،
قد وقع ضحيّة خداع إبراهيم وسارة .لقد قام ك ّل من إبراهيم وسارة ،بعم ٍل
ٍ
آثم.
حتماً ،فلقد ارتكبا إثما ً وكانا سيجعالن أبيمالك يقوم بفع ٍل ٍ

ما هو اإلثم ؟
أمر غير متسا ٍو ،غير عادل أو غير منصفّ .
ان
اإلثم هو عكس العدل .فإنه يشير إلى ٍ
الخطيّة مرتبطة بالفعل أو بعدم الفعل ،هذا هو األمرالخاطئ ،انّما اإلثم ،يرتبط أكثر بطبيعة
أو بطابع الفعل.
يشير داود إلى" ،أثام خطيتي"ّ .
ان أفعاله الخاطئة ،كانت تحمل طاب َع اإلثم ،نظرا ً الى
أنها غير عادلة :كما في خطيّته حين اشتهى إمرأة رج ٍل آخر وقام بتدبير ّ
خطة للتخلّص من
هذا الرجل.
مزمور  ٥::١أعترف لك بخطيتي وال أكتم إثمي .قلت :أعترف للرب بذنبي ،وأنت
رفعت أثام خطيتي .ساله
ضيّق للكلمة ،يُ ْعتَبَراإلثم خرقا ً لقانون الحق (أو الواجب) بين رجل وآخر ; األفعال
بالمعنى ال ّ
ال ّ
ضرة ّ
بحق اآلخرين; أعمال غيرأخالقية تجاه اآلخرين .أن تمارس اإلثم هو أن
ظالمة أو ال ُم ّ
تكون غير عاد ٍل وغير منصفٍ في تعاملك مع اآلخر .هذا ما نقرأ عنه غالبا ً في الكتاب
المقدس .ففاعلي اإلثم هم على سبيل المثال :
الذين يأكلون شعب إلوهيم كما يأكلون الخبز
مزمور  ٧:٢٧ألم يعلم كل فاعلي اإلثم ،الذين يأكلون شعبي كما يأكلون الخبز،
والرب لم يدعوا
الذين يخاطبون أصحابهم بالسالم والشر في قلوبهم
مزمور  ::١٢ال تجذبني مع األشرار ،ومع فعلة اإلثم المخاطبين أصحابهم بالسالم
والشر في قلوبهم
الذين ينصبون فخا ً للقدِّيسين
مزمور  ::٢٧٢احفظني من الفخ الذي قد نصبوه لي ،ومن أشراك فاعلي اإلثم
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المال الذي حصل عليه يهوذا اإلسخريوطي مقابل خيانة يسوع هو "جائزة اإلثم" أو
ان ك ّل مب ّ
"أجرة الظلم " (أعمال الرسل ّ .)٢٢:٢
شر يعرف الحقيقة ،ولكنه يتقاضى المال
مقابل التّبشير بتقاليد الكنيسة ،فانّه يكون قد خان المسيح ،كلمة إلوهيم .لقد وقع بين أيدي
الناس مقابل "أجرة الظلم" .هذه هي بعض"المعاثر"("سكاندلون" .)skandalon,

ال إثم مع إلوهيم
الكتاب المقدس واضح بشأن شخصيّة إلوهيم في التعامل مع اإلثم
ار ِتشَا ٌء».
الربّ ِ ِإل ِهنَا ظ ْلم َوالَ ُم َحابَاة ٌ َوالَ ْ
س ِع ْندَ َّ
أخبار إيام الثانية  ١:٢:ألَنَّهُ لَ ْي َ
أمر غير عاد ٍل ،كما ّ
ّ
أن قبول الهدايا كرشو ٍة،
ان محاباة األشخاص الموجودين في السلطة هو ٌ
هي"أجرة الظلم".
ع ْدلٌِ .إلهُ أ َ َمانَ ٍة الَ َج ْو َر (اإلثم)
ص ْخ ُر ْال َك ِ
ص ِنيعُهُِ .إ َّن َج ِمي َع ُ
تثنية ُ ٧::١ه َو ال َّ
سبُ ِل ِه َ
ام ُل َ
صد ّ ٌ
عا ِد ٌل ُه َو.
ِيق َو َ
فِي ِهِ .
المرات ،لسنا فقط غير
يظهر اإلثم هنا كنقيض للصدق والعدالة .انّنا ،في العديد من ّ
عادلين في تعاملنا فيما بيننا من إنسان إلى آخر ،بل مع إلوهيم أبضاً ،حيث أنّنا ال نعامله
كما يعاملنا هو.
علَى ْال ِجبَا ِل،
ام آبَائِ ُك ْم َمعًا قَا َل َّ
الربُّ  ،الَّذِينَ بَ َّخ ُروا َ
إشعياء  ١:٣٥آثَا َم ُك ْم َوآث َ َ
ضنِ ِه ْم».
علَى اآل َك ِام ،فَأ َ ِكي ُل َع َملَ ُه ُم األ َ َّو َل فِي ِح ْ
عي َُّرونِي َ
َو َ
اح َف ُ
صن َِامِ .آمينَ .
 ٢يوحنا  ١٢:٥أَيُّ َها األ َ ْوالَد ُ ْ
س ُك ْم ِمنَ األ َ ْ
ظوا أ َ ْنفُ َ
إن يوحنا ال يشير هنا إلى األصنام المصنوعة والمسبوكة بيد البشر ،والتي تسجد لها
الكنيسة الكاثوليكية والوثنيون .إنّما هي ك ّل ما يسود على حياتك  .لقد ابتعدت عن إلوهيم لكي
تخدم آلهة أدنى منه في هذا العالم  – .قد تتساءل ،آه  ،ولكن من هي هذه اآللهة الدّون؟ّ .
ان
حبّك ألنظمة اإلنسان الكنسيّة والعقائد التقليدية هما َمثلين على ذلك .تذ ّكر ،إن الضالل هوإث ٌم،
يتحول الى
حتى ولو ض ّل المرء نفسه  .ألم يكن الرسول بولس هكذا (أي يخدع نفسه) قبل أن
ّ
المسيحيّة؟ فاألسباب الّتي دعته الى اضطهاد الكنيسة وسعي ِه لتدميرها هي ألنّهُ كان :
الفريسيّن "العظيم"
ٌ -٢منتفخاً ،و ُم ْعتَدّا ً بذاته ،كونه عضوا ً في مذهب ّ
يرينَ ِم ْن أَتْ َرا ِبي ِفي ِج ْنسِيِ ،إ ْذ ُك ْنتُ أ َ ْوفَ َر َ
غي َْرة ً ِفي
 -١متقدما ً " ِفي ال ِدّ َيانَ ِة ْال َي ُهو ِديَّ ِة َ
علَى َك ِث ِ
ت آ َبا ِئي(".غالطية )٢٧:٢
ت َ ْق ِليدَا ِ
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قد يظن الناس المتدينون بأنهم أبرارا ً ومباركين لدرجة أن حياتهم غير َملو َمةِ " .إ ْن قُ ْلنَاِ :إنَّهُ
ْس ْال َح ُّق فِينَا ٢( ".يوحنا  ٢:٢و  ٢كورنثوس ّ .)٢٢::
ان
ْس لَنَا خ ِ
َطيَّةٌ نُ ِ
ض ُّل أَ ْنفُ َ
سنَا َولَي َ
لَي َ
اعترافا ً كهذا ال يشكل كذبةً وحسْب ،بل هو غير منصفٍ مع إلوهيم ،ويجعل كلمة إلوهيم
كاذبة.
علينا اإلعتراف بآثام خطيّتنا كما فعل داود في مزمور " ٥::١أعترف لك بخطيتي وال أكتم
إثمي .قلت :أعترف للرب بذنبي ،وأنت رفعت أثام خطيتي .ساله "

التشديد أو التركيز على الكلمة
يقول الكتاب المقدسِ " :إ ْذ َحي ُ
ضا تَ َعدٍّ( ".رومية ّ ٢٥:٧
)ألن
ْس أ َ ْي ً
ْس نَا ُم ٌ
وس لَي َ
ْث لَي َ
َطيَّةَ
الخطية هي التعدي ُ " -ك ُّل َم ْن َي ْف َع ُل ْالخ ِ
ي الت َّ َعدِّي" .
ِي أ َ ْي ً
ضاَ .و ْالخ ِ
َي ْف َع ُل الت َّ َعدّ َ
َطيَّةُ ِه َ

( ٢يوحنا  .)٧::الفعل الخاطئ هو خطيةً
بحدّ ذاتها ضد ناموس إلوهيم ،ولكن عند

ارتكاب اإلثم ،ف ّ
ان األمر يتعدى كونه مجرد
ُ
فع ٍل خاطئ .فكلمة "إثم" تشدّد أكثر على طابع
هذا الفعل الخاطئ (الشخصية).
يكره إلوهيم اإلثم فوق كل خطية  .فهو
اإلثْ َم "...
ال يتحمل اإلثم  ..." -لَ ْ
ست أ ِطيق ِ
(إشعياء  .)٢::٢ربما هذا هو السبب الوحيد
الذي منع آبانا السماوي من النظر إلى ابنه الوحيد مصلوباً .إنّه بسبب اإلثم (الّال عدالة)
َاك أ َ ْ
ط َه ُر ِم ْن أ َ ْن ت َ ْن ُ
ش َّرَ ،والَ
ظ َرا ال َّ
ع ْين َ
لرج ٍل حامالً خطايا الكثيرين وهو لم يخطئ البتّةَ " ،
ت َ ْست َ ِطي ُع النَّ َ
ظ َر ِإلَى ْال َج ْو ِر (اإلثم)" (حبقوق .)٢::٢

افتقاد اإلثم
اء فِي ِحض ِْن َب ِني ِه ْم َب ْعدَ ُه ُم،
ب اآلبَ ِ
ان ألُلُوفٍ َ ،وم َج ِازي ذَ ْن ِ
اإل ْح َ
إرميا َ ٢٢::١
س ِ
صانِ ُع ِ
َّارَ ،ربُّ ْال ُجنُو ِد ا ْس ُمهُ.
اإللهُ ْالعَ ِظي ُم ْال َجب ُ
ِ
ُوف،
خروج  ١-٣::٧فَ ْ
الربُّ َّ « :
الربُّ قُدَّا َمهَُ ،ونَادَى َّ
اجت َازَ َّ
الربُّ إِلهٌ َر ِحي ٌم َو َرؤ ٌ
اء.
ان َو ْال َوفَ ِ
ب َو َكثِ ُ
ض ِ
بَ ِطي ُء ْالغَ َ
اإل ْح َ
س ِ
ير ِ
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َحافِ ُ
ئ ِإب َْرا ًء.
َطيَّ ِةَ .ول ِكنَّهُ لَ ْن يُب ِْر َ
صيَ ِة َو ْالخ ِ
اإلثْ ِم َو ْال َم ْع ِ
اإل ْح َ
ان ِإلَى أُلُوفٍ  .غَافِ ُر ِ
س ِ
ظ ِ
ابع».
َاء ،فِي ْال ِجي ِل الثَّا ِل ِ
َاء األ َ ْبن ِ
َاءَ ،و ِفي أ َ ْبن ِ
اء فِي األ َ ْبن ِ
م ْفت َ ِقد ِإثْ َم اآلبَ ِ
ث َو َّ
الر ِ
الربَّ ِإل َه َك ِإلهٌ َ
وب
خروج  ٥:١١الَ ت َ ْس ُج ْد لَ ُه َّن َوالَ ت َ ْعبُ ْد ُه َّن ،أل َ ِنّي أَنَا َّ
غي ٌ
ُور ،أ َ ْفتَ ِقد ذن َ
ي،
َاء فِي ْال ِجي ِل الثَّا ِل ِ
اء فِي األ َ ْبن ِ
اآلبَ ِ
ث َو َّ
الرابعِ ِم ْن ُم ْب ِغ ِ
ض َّ
األول من الكتاب المقدس أي سفر التّكوين ،آثام آباء
يدون في ال ّ
سفر ّ
لقد جعل الرب موسى ّ
أ ّمة اسرائيل الثالثة ال ِعظام ،إبراهيم واسحاق ويعقوب .دعونا نلقي نظرة على الكتاب المقدس
لنفهم ما الّذي قاموا به .

إبراهيم
تكوين ٢:-٢:١١
ِش َو ُ
ب فِي
َ 2وا ْنت َ َق َل ِإب َْرا ِهي ُم ِم ْن ُهن َ
ض ْال َجنُو ِ
َاك ِإلَى أ َ ْر ِ
ورَ ،وتَغ ََّر َ
بَ ،و َ
ش َ
س َكنَ َبيْنَ قَاد َ
ار.
َج َر َ
ار َوأ َ َخذَ
َ 1وقَا َل ِإب َْرا ِهي ُم َ
ي أ ُ ْخ ِتي»َ .فأ َ ْر َ
ع ْن َ
س َل أ َ ِبي َما ِلكُ َم ِلكُ َج َر َ
س َ
ارة َ ْام َرأَتِ ِهِ « :ه َ
ارة َ.
َ
س َ
ت َم ِيّتٌ ِم ْن أ َ ْج ِل ْال َم ْرأَةِ الَّ ِتي
 1فَ َجا َء إلوهيم ِإلَى أ َ ِبي َما ِل َك فِي ُح ْل ِم اللَّ ْي ِل َوقَا َل لَهُ« :هَا أ َ ْن َ
أ َ َخ ْذت َ َها ،فَإِنَّ َها ُمت َزَ ّ ِو َجةٌ ِب َب ْعل».
ارة ً ت َ ْقتُلُ؟
س ِيّد ُ ،أَأ ُ َّمةً بَ َّ
َ 1ول ِك ْن لَ ْم يَ ُك ْن أ َ ِبي َما ِلكُ َق ِد ا ْقت َ َر َ
ب ِإلَ ْي َها ،فَقَا َل« :يَا َ
ُ
س َها قَالَ ْ
ي أ َ ْي ً
ضا نَ ْف ُ
سالَ َم ِة قَ ْل ِبي َونَقَ َاوةِ
تُ :ه َو أَ ِخي؟ ِب َ
 1أَلَ ْم يَقُ ْل ُه َو ِليِ :إنَّ َها أ ْختِيَ ،و ِه َ
ي فَ َع ْلتُ هذَا».
يَدَ َّ
ضا
ت هذَاَ .وأَنَا أ َ ْي ً
سالَ َم ِة قَ ْلبِ َك فَعَ ْل َ
 1فَقَا َل لَهُ إلوهيم فِي ْال ُح ْل ِم« :أَنَا أ َ ْي ً
ضا َ
ع ِل ْمتُ أَنَّ َك بِ َ
س َها.
ْك ت َ َم ُّ
يِ ،لذ ِل َك لَ ْم أَدَع َ
س ْكت ُ َك َ
ع ْن أ َ ْن ت ُ ْخ ِط َ
أ َ ْم َ
ئ ِإلَ َّ
ْت ت َ ُردُّهَا،
ت لَس َ
ي أل َ ْج ِل َك فَت َ ْحيَاَ .وإِ ْن ُك ْن َ
 1فَاآلنَ ُردَّ ْام َرأَة َ َّ
يَ ،فيُ َ
الر ُج ِل ،فَإِنَّهُ نَ ِب ٌّ
ص ِلّ َ
ت َو ُك ُّل َم ْن لَ َك».
فَا ْعلَ ْم أَنَّ َك َم ْوتًا تَ ُموتُ  ،أَ ْن َ
َاف
س ِ
عا َج ِمي َع َ
 8فَبَ َّك َر أ َ ِبي َما ِلكُ فِي ْالغَ ِد َودَ َ
ع ِبي ِدهَِ ،وت َ َكلَّ َم بِ ُك ِّل هذَا ْال َكالَ ِم ِفي َم َ
ام ِع ِه ْم ،فَخ َ
الر َجا ُل ِجدًّا.
ِّ
ت بِنَا؟ َو ِب َماذَا أ َ ْخ َ
ْت
طأْتُ إِلَي َْك َحتَّى َج َلب َ
يم َوقَا َل لَهَُ « :ماذَا فَعَ ْل َ
 9ث ُ َّم دَ َ
عا أ َ ِبي َما ِلكُ إِب َْرا ِه َ
ت ِبي».
ع ِظي َمةً؟ أ َ ْع َماالً الَ ت ُ ْع َم ُل َع ِم ْل َ
علَى َم ْملَ َك ِتي خ ِ
َطيَّةً َ
ي َو َ
َ
علَ َّ
ت هذَا ال َّ
ش ْي َء؟»
ْت َحتَّى َع ِم ْل َ
يمَ « :ماذَا َرأَي َ
َ 21وقَا َل أَبِي َما ِلكُ ِإلب َْرا ِه َ
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ف إلوهيم ْالبَتَّةَ ،فَ َي ْقتلونَنِي
ضعِ خ َْو ُ
ْس فِي هذَا ْال َم ْو ِ
 22فَقَا َل إِب َْرا ِهي ُمِ « :إ ِنّي قُ ْلتُ  :لَي َ

أل َ ْج ِل ْام َرأَ ِتي.
ار ْ
ي أ ُ ْخ ِتي ا ْبنَةُ أ َ ِبيَ ،
ت ِلي زَ ْو َجةً.
س ِ
َ 21وبِ ْال َح ِقيقَ ِة أ َ ْي ً
غي َْر أَنَّ َها َل ْي َ
ص َ
ت ا ْبنَةَ أ ُ ِ ّمي ،فَ َ
ضا ِه َ
َ 21و َحدَ َ
صنَعِينَ
ث َل َّما أَتَا َهنِي إلوهيم ِم ْن بَ ْي ِ
ت أَبِي أ َ ِنّي قُ ْلتُ لَ َها :هذَا َم ْع ُروفُ ِك الَّذِي تَ ْ
ع ِنّيُ :ه َو أ َ ِخي».
ان نَأْتِي إِلَ ْي ِه قُو ِلي َ
ي :فِي ُك ِّل َم َك ٍ
إِلَ َّ
إنسان آخر ،قد ْ
ّ
تغلب عليه إلى ح ٍدّ ،دفعه إلى الكذب والقول بأن سارة،
ان خوف إبراهيم من
ٍ
هي أخته .بعض الوعّاظ يدّعون بأنّه لم يكذب إذ ّ
إن سارة كانت أخته إبنة أبيه .مع ذلك فهذا
مجرد "كذبةً
يبرر تلك "الكذبة البيضاء" ،عندما يكون الفعل أنانيا ً  .فاألمر كان أكثر من
ّ
ال ّ
بيضاء" أو "نصف الحقيقة"  -ف ّ
الطابع الحقيقي لفعل إبراهيم الخاطئ ،هو أنّه لم يكن لحماية
جسده فقط  ،بل لقد كان أيضا ً غير عادل وغير منصف ّ
بحق زوجته ،وبحق الرجل الذي كان
سيتخذها زوجةً له .لقد ارتكب إبراهيم الخطية نفسها ،عندما ذهب إلى مصر في أيام
المجاعة(.إقرأوا تكوين  )٢:-::٢١فإن كلماته تكشف عن مشاعره الحقيقية " :فَ َي ُك ُ
ون ِإذَا
ص ِريُّونَ أَنَّ ُه ْم َيقُولُونَ  :ه ِذ ِه ْام َرأَتُهُ .فَ َي ْقتلو َن ِني َو َي ْستَ ْبقُون َِك .قُو ِلي ِإنَّ ِك أ ُ ْخ ِتيِ ،ل َي ُكونَ ِلي
َر ِ
آك ْال ِم ْ
س َب ِب ِك َوت َ ْح َيا َن ْفسِي ِم ْن أ َ ْج ِل ِك"( .تكوين  ٢:-٢١:٢١وتكوين )٢::١١
َخي ٌْر ِب َ
لو ّ
أن فرعون (أو أبيمالك ) قد أخذا سارة واجتمعا بها وصارا جسدا ً واحدا ً كما في الزواج ،
فكانا سيرتكبان ّ
الزنى .كان سيسبّب ابراهيم لزوجته ولفرعون (أو أبيمالك) خطيّةً عظيمةً.
ّ
الحق (أو الواجب) بينه وبين امرأته ،وبينه وبين فرعون أيضا ً (أو
لقد خرق ابراهيم قانون
أبيمالك ) .في كلت ْي الحالتين ،د تعامل بغير إنصاف مع زوجته ومع فرعون وأبيمالك .كانت
ي إلوهيمُ ،متهما ً باإلثم.
معاملته لهم غير أخالقية
ّ
ومضرة بشك ٍل كبير .كان إبراهيم ،نب ّ
لو لم يتدخل إلوهيم في حياة ك ٍّل من فرعون وأبيمالك ،لَكان التاريخ ُكتِب بشك ٍل مختلف.

إسحاق
تكوين : ٢٢-٣:١٣
ام إِ ْس َح ُ
ار.
اق فِي َج َر َ
" 1فَأَقَ َ
َاف أ َ ْن يَقُو َل:
ان َ
َ 1و َ
ي أ ُ ْختِي» .ألَنَّهُ خ َ
سأَلَهُ أ َ ْه ُل ْال َم َك ِ
ع ِن ْام َرأَتِ ِه ،فَقَا َلِ « :ه َ
سنَةَ
َانَ « :ي ْقتلونَ ِني ِم ْن أ َ ْج ِل ِر ْفقَةَ» ألَنَّ َها َكان ْ
َت َح َ
« ْام َرأَتِي» لَعَ َّل أ َ ْه َل ا ْل َمك ِ
ْال َم ْن َ
ظ ِر.
ث إِ ْذ َ
طال َ ْ
َ 8و َحدَ َ
ت لَهُ األَيَّا ُم ُهن َ
َاك أ َ َّن أَبِي َما ِل َك َم ِل َك ْال ِف ِلس ِ
ف ِمنَ ْال ُك َّوةِ
ْطينِيِّينَ أ َ ْش َر َ
َونَ َ
ظ َرَ ،وإِذَا إِ ْس َح ُ
ب ِر ْفقَةَ ْام َرأَتَهُ.
اق يُالَ ِع ُ
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ي أ ُ ْختِي؟» فَقَا َل لَهُ
ْف قُ ْل َ
 9فَدَ َ
ي ْام َرأَت ُ َك! فَ َكي َ
تِ :ه َ
عا أَبِي َما ِلكُ ِإ ْس َحاقَ َوقَا َلِ « :إنَّ َما ِه َ
ِإ ْس َح ُ
سبَ ِب َها».
اق« :أل َ ِنّي قُ ْلتُ  :لَعَ ِلّي أ َ ُموتُ ِب َ
ض َ
ط َج َع أ َ َحدُ ال َّ
ب َم َع
ت بِنَا؟ لَ ْوالَ قَ ِلي ٌل ال ْ
صنَ ْع َ
ش ْع ِ
 21فَقَا َل أ َ ِبي َما ِلكُ َ « :ما هذَا الَّذِي َ
علَ ْينَا ذَ ْنبًا».
ْام َرأَتِ َك فَ َجلَب َ
ْت َ
صى أَبِي َما ِلكُ َج ِمي َع ال َّ
الر ُج َل أ َ ِو ْام َرأَتَهُ َم ْوتًا
س هذَا َّ
ب قَائِالً« :الَّذِي يَ َم ُّ
ش ْع ِ
 22فَأ َ ْو َ
يَ ُموتُ ".
كما يكون األب ،هكذا اإلبن أيضا ً .خوفا ً من الموت ،لجأ إسحاق ،إلى خداع الملك
تصرف والده .كما كان إبراهيم ،هكذا كان إسحاق أيضا ً .لقد قام
وس ّكان َج َرار ،تماماً ،كما
ّ
األب وإبنه ،بات ّباع نمط الخداع نفسه .كالهما ،كذبا إلنقاذ نفسيهما ،ولكنهما ارتكبا شرا ً،
عندما خدعا اآلخرين ،وبالتّالي ألحقا بهم األذى.

يعقوب
تكوين : ١٧-٢٢:١١
ت يَا ا ْبنِي؟»
28فَدَ َخ َل إِلَى أَبِي ِه َوقَا َل« :يَا أ َ ِبي» .فَقَا َل« :هأَنَذَاَ .م ْن أ َ ْن َ
س َو ُك ْل ِم ْن
وب ألَبِي ِه« :أَنَا ِعيسو ِبكْركَ  .قَ ْد فَعَ ْلتُ َك َما َكلَّ ْمت َ ِني .قُ ِم ْ
 29فَقَا َل يَ ْعقُ ُ
اج ِل ْ
س َك».
ار َكنِي نَ ْف ُ
َ
ص ْيدِي ِل َك ْي تُبَ ِ
 11فَقَا َل إِ ْس َح ُ
الربَّ
اق ال ْبنِ ِهَ « :ما هذَا الَّذِي أَس َْرع َ
ْت ِلت َِجدَ يَا ا ْبنِي؟» فَقَا َل« :إِ َّن َّ
س َر ِلي».
ِإل َه َك قَ ْد يَ َّ
 12فَقَا َل ِإ ْس َح ُ
سو أ َ ْم الَ؟».
س َك يَا ا ْبنِي .أَأ َ ْن َ
وب« :تَقَدَّ ْم أل َ ُج َّ
ت ُه َو ا ْبنِي ِعي ُ
اق ِليَ ْعقُ َ
وبَ ،ول ِك َّن
وب إِلَى ِإ ْس َحاقَ أَبِي ِه ،فَ َج َّ
 11فَتَقَد ََّم يَ ْعقُ ُ
سهُ َوقَا َل« :ال َّ
ص ْوتُ يَ ْعقُ َ
ص ْوتُ َ
سو».
ْاليَدَي ِْن يَدَا ِعي ُ
ار َكهُ.
ي ِعي ُ
َ 11ولَ ْم يَ ْع ِر ْفهُ أل َ َّن يَدَ ْي ِه َكانَت َا ُم ْش ِع َرتَي ِْن َكيَدَ ْ
سو أ َ ِخي ِه ،فَبَ َ
سو؟» فَقَا َل« :أَنَا ُه َو».
َ 11وقَا َل« :ه َْل أ َ ْن َ
ت ُه َو ا ْب ِني ِعي ُ
الحظوا كيف انتقل روح اإلثم ضمن العائلة .إن الخطية لم تنتقل ،بل اإلثم .نرى
هنا ٳنتقال روح الضّالل المألوفة إلى يعقوب .بمساعدة من أ ّمه ،رفقة،ضلّل يعقوب أباه
يعقوب ،وأخذ البركة الّتي كانت من ّ
حق عيسو .لقد كان فعالً مد ِ ّمرا ً لحياة عيسو.
ّ
(مالحظة :قد يجادل البعض ب ّ
ولكن
أن عيسو ،هو من باع بكوريته ليعقوب .دون شك،
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الحق بخداع والده وأخذ بركة عيسو) .لقد كان يعقوب ُمتَعَ ِقّبا ً
ّ
ذلك ال يعطي يعقوب
بالفعل(ماسك كعب القدم).

فاعلو اإلثم
متى ١:-١٢:١
س َم َاواتَِ .ب ِل الَّذِي يَ ْفعَ ُل
وت ال َّ
ْس ُك ُّل َم ْن يَقُو ُل ِلي :يَا َربُّ  ،يَا َربُّ ! يَ ْد ُخ ُل َم َل ُك َ
َ « 12لي َ
س َم َاواتِ.
إِ َرادَة َ أَبِي الَّذِي فِي ال َّ
ْس بِاس ِْم َك تَنَبَّأْنَاَ ،وبِاس ِْم َك
َ 11كثِ ُ
يرونَ َ
سيَقُولُونَ ِلي فِي ذ ِل َك ْاليَ ْو ِم :يَا َربُّ َ ،يا َربُّ ! أَلَي َ
صنَ ْعنَا قُ َّوا ٍ
يرةً؟
أ َ ْخ َر ْجنَا َ
شيَ ِ
ت َك ِث َ
اطينَ َ ،وبِاس ِْم َك َ
ص ِ ّر ُح لَ ُه ْم :إِ ِنّي لَ ْم أَع ِْر ْف ُك ْم َق ُّ
اإلثْ ِم!
ط! ا ْذ َهبُوا َ
 11فَ ِحي َنئِ ٍذ أ ُ َ
ع ِنّي يَا فَا ِع ِلي ِ
منذ متى كان التنبؤ والتبشير باالنجيل ،إثما ً ؟ أليست مشيئة إلوهيم نشر الكلمة إلنقاذ
النفوس؟منذ متى كان إخراج الشياطين إثماً ،والقيام باألعما ٍل الصالحة إثماً؟ أليست مشيئة
إلوهيم شفاء المرضى وإنقاذ جميع ال ُمتسلّط عليهم ،ابليس ،وال َملبوسين بأرواح شريرة،
القوات الكثيرة إثما ً ؟ الجواب
ومساعدة الفقراء والمحتاجين أيضا ً؟ منذ متى كانت ك ّل هذه ّ
نجده في النّص .انّها ،حين نقوم بجميع هذه األعمال ِوفقا ً لمشيئتنا نحن ،بدالً من مشيئة أبينا
السماوي.

السؤال الذي يجب أن تطرحه على نفسك هو :هل ما أقوم به حيال مشيئة إلوهيم ،هو
حقا ً بحسب مشيئة إلوهيم؟ أو ما أف ّكر به فقط ،هو مشيئة إلوهيم ؟ إنتبهوا إلى كلمات
الملك داود:
مزمور ٢:-٢١:٢:
السهوات من يشعر بها ؟ من الخطايا المستترة أبرئني أيضا من المتكبرين احفظ
عبدك فال يتسلطوا علي .حينئذ أكون كامال وأتبرأ من ذنب عظيم
أن تخدم إلوهيم بحسب مشيئته سيكون تتميما ً
لمخطط إلوهيم وقصده ،ليس في حياتك فحسب بل
أيضا ً في عائلة إلوهيم .يظن العديد من المسيحيين
أنهم ينفّذون مشيئة إلوهيم ،في حين أنّها ليست
مجرد كذبةً وحسب ،انّما
مشيئته .فما يفعلونه ليس
ّ
هو عمل غير منصف تجاه إلوهيم ،ويجعل إلوهيم
الرب االله ،فانّهم،
كاذباً .وعندما يفشلون في ٳطاعة ّ
ال يتعاملون معه بالحق واإلنصاف.،
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مرة ،جاءت جماعةٌ من الناس يبحثون عن يسوع ليسألوهَ " :ماذَا نَ ْف َع ُل َحتَّى نَ ْع َم َل أ َ ْع َما َل
ذات ّ
ع َم ُل
إلوهيم ؟" (يوحنا  )١٢:٣نعم ،ماذا يطلب منّا إلوهيم فعله ؟ أجابهم يسوع قائالً" ،هذَا ُه َو َ
سلَهُ"(.يوحنا ّ . )١::٣
ان التقاليد الكنسية ،ستجعلنا نعتقد أ ّن
إلوهيم :أ َ ْن تُؤْ ِمنُوا ِبالَّذِي ُه َو أ َ ْر َ
سل من الوهيم .هذا التذفسير ،هو بعيدٌ كل البعد
اآلية السابقة تشير إلى يسوع فقط ،كونه ال ُم ْر َ
أمر أروع وأحسن وأفضل بالنّسبة إللوهيم ،من رؤية أبنائه يؤمنون
عن الحقيقة .ليس هناك ٌ
بالذي مسحه(هم) وأرسله في عصرهم .في القرن األول بعد المسيح ،اولئك ،الذين آمنوا بيوحنا
المعمدان ،بأنّه إ ٌ
نسان مرسل من إلوهيم ،قد ت ّمموا تلك الكلمات التي تكلّم بها يسوع .لقد قاموا
بما أرادهم إلوهيم أن يفعلوه .والذين آمنوا بيسوع عندما أتى ،قد ت ّمموا األمر عينه .كذلك األمر،
كل
الرسل الحقاً ،ورجال إلوهيم من بعدهم ،خالل عصر النعمة ،فان
عندما تم إرسال ّ
من آمن بهم ،في عصرهم ،قد استوفى متطلبات الكلمات التي نطق بها يسوع المسيح.
ليس مطلوبا ً منا أكثر من ذلك ،فالعمل بسيط جدا ً ،وهو أن نؤمن بالممسوح من إلوهيم
ونقبلهّ ،
ع َملُهَُ ،م ْخلُوقِينَ
ألن إلوهيم هو الذي يعمل في حياتنا ،ليصالحنا مع نفسه ".ألَنَّنَا ن َْح ُن َ
عدَّهَا ِل َك ْي نَ ْسلُ َك فِي َها".
فِي ْال َمسِيحِ يَ ُ
سو َ
س َبقَ إلوهيم فَأ َ َ
صا ِل َحةٍ ،قَ ْد َ
ع أل َ ْع َمال َ
(أفسس ّ .)٢١:١
ان إلوهيم لديه النيّة القصوى كي يجعلنا كاملين في إبنه ليكمل مخططه
وقصده من خالل ملكوت السموات .ك ّل ما يطلبه إلوهيم منّا ،ليس لنا أن نقدّر اذا ما كان
سلَهُ  -أَيًّا يكن ذاك
يجب القيام بهذا األمر أو ذاك .فالم
ٌ
طلوب منا هو ،أن نؤمن فقط ،بِالَّذِي ْ
ير َ
سل من إلوهيم فقط ،وليس ذوي
الرجل الممسوح من إلوهيم .نعم ،الرجل الممسوح ،ال ُمر َ
المسحةً الكاذبة في العالم الديني.
ي واعتقادا ً منه أنّه باستطاعته أن يرفع نفسه ،قام لوسيفر
في سعيه ليكون مثل العل ّ
بخداع نفسه (أشعياء ،٢٧-٢١:٢٧غالطية  .)::٣لم يحافظ لوسيفر على كلمة إلوهيم ليبقى
في موقعه (يعقوب  .)١١:٢لقد أظهرت أفعاله إثما َ مع إلوهيم .كان لوسيفر يعرف أن يعمل
حسنا ً ولكنه لم يعمله .لم يفعل مشيئة إلوهيم بل فعل مشيئته هو  .لم يتسبّب إثمه في سقوطه
سماء التي اختارت أن تتبعه  .ونتيجةَ
هو وحده ،بل أدّى أيضاً ،إلى سقوط ثلث مالئكة ال ّ
لذلك ،حلّت الفوضى على األرضّ ،
ألن لوسيفر ٳنقلب ضدّ إلوهيم وأصبح الشيطان.
عندما ّ
يظن المسيحيون بأنّهم يستطيعون تأدية خدمةً إللوهيم ،فإنّهم في الواقع ،ال
يحافظون على كلمة إلوهيم ،في سبيل المكوث في مواقعهم .فنيتهم المتعمدة للعمل ِوفقا ً
إلرادتهم الشخصية ،وليس بحسب مشيئة إلوهيم ،تُبان في أفعالهم .كل عمل صالح يقومون
به ،هو فعل إثم في نظر إلوهيم  .عالوة ً على ذلك ،فإن كل عمل صالح يقومون به ،تكون
ح قذر ،لملء جيوبهم من خالل نقل ونشر عقائد
غايته ،تمجيد الذات وحفظها ،من أجل ر ِب ٍ
(معظمها مضللة وخاطئة) لسامعيهمّ .
ان ممارساتهم المتعمدة هي غير عادلة وغير منصفة
في تعاملهم مع المستمعين اليهم .وهناك المئات والمئات منهم المنتشرين في الكنائس
الخمسينية والكاريزماتية حول العالم .نعم  ،قد يعلنون الشفاء والخالص والبركة بين
الحاضرين والمستمعين اليهم ،ولكن أفعالهم  ،هي حتماً ،خاطئة وضارة لسامعيهمّ .
ان
أعمالهم هي ،غير أخالقية.
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غموض اإلثم :
لنأخذ الملك شاول.
بعد معرك ٍة مع الفلسطينيّين ،قدّم الملك شاول ذبيحةً إلى إلوهيم انّما ،قد ت ّم توبيخه من ِقبَل
النبي صموئيل ألنها لم تت ّم بحسب وصيّة إلوهيم ،فالكاهن هو ال َمنوط به تقديم الذبيحة وليس
يبرر سلوكه.
الملك .وبعدما نال التّوبيخ ،حاول شاول أن ّ

َاولُِ « :أل َ ِنّي َرأَيْتُ أ َ َّن
ص ُموئِيلَُ « :ماذَا فَ َع ْل َ
ت؟» فَقَا َل ش ُ
ص ُموئِي َل ْٱأل َ َّو ُل  ٢٢:٢:فَقَا َل َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ٱل َّ
ْطينِيُّونَ ُمتَ َج ِ ّمعُونَ فِي
ت ل ْم تَأ ِ
ع ِنّيَ ،وأ ْن َ
ت فِي أي َِّام ٱل ِمي َعادَِ ،وٱل ِف ِلس ِ
ب قَ ْد تَفَ َّرقَ َ
ش ْع َ
اس،
ِم ْخ َم َ
ض َّر ْ
ع
ص ُموئِي َل ْٱأل َ َّو ُل  ٢١:٢:فَقُ ْلتُ ْ :ٱآلنَ َي ْن ِز ُل ْٱل ِف ِلس ِ
ي ِإلَى ْٱل ِج ْل َجا ِل َو َل ْم أَت َ َ
َ
ْطينِيُّونَ ِإلَ َّ
صعَدْتُ ْٱل ُم ْح َرقَةَ».
ٱلربّ ِ ،فَتَ َجلَّدْتُ َوأ َ ْ
إِلَى َو ْج ِه َّ
في وق ٍ
ت الحق ،في  ٢صموئيل  ،٢٥نرى شاول يقوم مرة أخرى بعصيان إلوهيم .لقد
أبقى على الغنم والبقر الّتي كسبها في معركته ضد العماليق ،بغ َيةَ تقديمها إللوهيم .لقد وبّخه
ومرة ً أخرى ،يحاول شاول تبرير
صموئيل ألنه فشل في تدمير كل شيء في المعركة كما أمرهّ .
سلوكه.
ٱلربّ ِ َوذَ َهبْتُ
ص ْو ِ
ت َّ
ص ُمو ِئيلَِ « :إ ِنّي قَ ْد َ
ص ُموئِي َل ْٱأل َ َّو ُل  ١١:٢٥فَقَا َل ش ُ
س ِم ْعتُ ِل َ
َاو ُل ِل َ
َ
فِي َّ
ع َما ِليقَ .
سلَنِي فِي َها َّ
ع َما ِليقَ َو َح َّر ْمتُ َ
ٱلربُّ َوأَتَيْتُ بِأ َ َجا َج َم ِل ِك َ
ق ٱلَّتِي أ َ ْر َ
ٱلط ِري ِ
ْ
ص ُموئِي َل ْٱأل َ َّو ُل  ١٢:٢٥فَأ َ َخذَ ٱل َّ
ب ِمنَ ْٱلغَنِي َم ِة َ
ْح
ش ْع ُ
َ
غنَ ًما َوبَقَ ًرا ،أ َ َوائِ َل ٱل َح َر ِام ِألَجْ ِل ٱلذَّب ِ
ْ
ْ
لربّ ِ ِإلَ ِهكَ فِي ٱل ِجل َجا ِل».
ِل َّ
ح َك َما
ٱلربّ ِ ِب ْٱل ُمحْ َرقَا ِ
س َّرة ُ َّ
ص ُموئِيلُ« :ه َْل َم َ
ص ُموئِي َل ْٱأل َ َّو ُل  ١١:٢٥فَقَا َل َ
َ
ت َوٱلذَّبَائِ ِ
َ
َ
َّ
ْ
ْ
ْ
ض ُل ِم ْن شَحْ ِم
ٱلربّ ِ ؟ ُه َوذَا ٱِلِ ْستِ َما ُ
ص ْو ِ
ٱإل ْ
ت َّ
صغَا ُء أف َ
ع أف َ
ِبٱ ْستِ َماعِ َ
ض ُل ِمنَ ٱلذ ِبي َح ِةَ ،و ِ
اش.
ْٱل ِكبَ ِ
َط َّي ِة
ص ُموئِي َل ْٱأل َ َّو ُل ِ ١::٢٥أل َ َّن ٱلت َّ َم ُّردَ َكخ ِ
َ
ْٱل ِع َرافَ ِةَ ،و ْٱل ِعنَادُ َك ْٱل َوث َ ِن َوٱلت َّ َرا ِف ِيمِ .ألَنَّكَ َرفَضْتَ
ضكَ ِمنَ ْٱل ُم ْل ِك».
َك َال َم َّ
ٱلربّ ِ َرفَ َ

لماذا ،آه لماذا قد يتبع اإلنسان تحليله الناقص في
حين أن حكمة إلوهيم األبدية متوفرة ٌ لنا ؟ -انّه
تساؤل أحد المب ّ
شرين .كم هذا صحيح! ّ
إن
غموض هذا اإلثم ،هو عندما يضع اإلنسان
إرادته فوق إرادة إلوهيم وحكمته ضدّ حكمة
إلوهيم .آه  ،يا لهذا اإلثم !
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السقوط:
ت ْٱل َخ ِليقَةُ ِل ْلب ْ
ْس َ
ضعَ َها-
ض َع ِ
ط ْو ً
ُر ِ
عاَ ،ب ْل ِم ْن أ َ ْج ِل ٱلَّذِي أ َ ْخ َ
وميَةَ  ١١:٢إِ ْذ أ ُ ْخ ِ
ُط ِل َ -لي َ
اء،
ٱلر َج ِ
علَى َّ
َ
سا ِد ِإلَى ُح ِ ّريَّ ِة َم ْج ِد أ َ ْو َال ِد
س َها أ َ ْي ً
ست ُ ْعت َ ُق ِم ْن ُ
ُر ِ
عبُو ِديَّ ِة ْٱلفَ َ
ضا َ
وم َيةَ ِ ١٢:٢أل َ َّن ْٱل َخ ِليقَةَ نَ ْف َ
ِإلوهي ْم.
ّ
ّ
مخطط إلوهيم ،وهدفه من الخلق من أجل إتمام أمر
ان سقوط اإلنسان هو جز ٌء من

أعظم بكثير ،م ّما يمكن للعقل البشري أن يستوعبه .لدى سماحه للسقوط ،كان يهوه
سدها ٳبنه آدم  ،الذي كان مثال إبنه
( )YAHWEHيُظهر بعضا ً من صفاته والتي ج ّ
الوحيد ،يهوشوه ( ،)yahshuaاآلتي.
س
واآلن ،الحظوا بدقة كيف جعل إلوهيم ،الرسول بولس ّ
يدون اآلية في ِتي ُموث َ ُ
او َ
صلَ ْ
"وآدَ ُم لَ ْم يُ ْغ َو ،لَ ِك َّن ْٱل َم ْرأَة َ أ ُ ْغ ِويَ ْ
ت فِي ٱلت َّ َعدِّي".
ت َف َح َ
ْٱألُولَى َ ٢٧:١
ص َل ْ
ت فِي
ماذا تقول كلمة إلوهيم حول فعل المرأة ؟ "َ ...ل ِك َّن ْٱل َم ْرأَة َ أ ْغ ِويَتْ َف َح َ
ٱلتَّعَدِي ٢( ".تيموثاوس  ٢٧:١ب) .كونها منتج ثانوي من آدم ،وقعت المرأة في إغواء الحيّة
وارتكبت إثما ً ،بالمعنى الفعلي ،ضد إرادة إلوهيم ،فأصبحت فاعلةً
للشر ومتعديةً على
ّ
حواء بلعنة على عضوها التناسلي (تكوين  )٢٣::ألنها استخدمته
كم إلوهيم على ّ
القانون .ف َح َ
ضد قانون إلوهيم (تكوين .)١٧:٢
ماذا تقول كلمة إلوهيم حول فعل آدم ؟ " َوآدَ ُم لَ ْم ي ْغ َو  ٢( " ... ،تيموثاوس  ٢٧:١أ )
أن كلمة إلوهيم على لسان بولس ،لم ت ُ ِشر الى ّ
الحظوا ّ
أن آدم حصل في التعدّي .فهي تقول
بأنّهُ لم يُ ْغ َو .فبدون أدنى شك ،كان بإمكان بولس أن يكتب " آدم لم يُ ْغ َو ولكنّه كان في التّعدي.
سبب ؟
" لكنه لم يفعل .فما كان ال ّ
صلَ ْ
ت فِي ٱلت َّ َعدِي".
لقد ر ّكز بولس على إغواء ّ
حواء ... " .لَ ِك َّن ْٱل َم ْرأَة َ أ ْغ ِويَتْ فَ َح َ
" َوآدَ ُم لَ ْم ي ْغ َو " – وهنا أيضاً ،نجد أنّه قد ت ّم التّشديد على هذا الموضوع .يُعتبَر الخداع ،أكان
من نفسك (إرميا  ):::١أم من اآلخرين (لوقا  ،)٢:١٢أداة قاتلة ،تؤدي دائما ً إلى التعدّي
ُغو) .من الواضحّ ،
أن آدم
ضد إلوهيم .لقد قام آدم حقاً ،بفعل الصواب  -فهو لم يُخدع (لم ي َ
كان عالما ً بما يفعله.
كيف ذلك ؟ إذا كان عالما ً بما يفعله ،أال يعني ذلك أنه أخطأ بمحض إرادته ( قد يستخدم
البعض هذه الكلمة سلبيا ً ) ضد إلوهيم ؟
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تعدي آدم المتعمد :
ّ
قرر التعارف مع خطية
إن المسيحيّين الذين ال يملكون إعالنا ً حول عمل آدم ،عندما ّ
حواء ،يؤمنون ّ
بأن آدم قد اتخذ قرارا ً خاطئا ً عندما قرر أن يخطئ ضد إلوهيم .لكي نفهم فعل
ّ
آدم المتع ّمد بالتعدّي ،دعونا ننظر إلى ثالث مقاطع من الكتاب المقدس حيث ت ًستخدم الكلمة
اليونانية "برابتوما" (.)paraptoma
عث َ ُروا ِل َك ْي َي ْسقُ ُ
طوا؟ َحاشَا! َب ْل ِب َزلَّ ِت ِه ْم ("برابتوما"
ُر ِ
وم َيةَ ٢٢:٢٢فَأَقُولُ :أَلَ َعلَّ ُه ْم َ
َار ِت ِه ْم.
ار ْٱلخ ََال ُ
ص ِل ْْل ُ َم ِم ِ ِإلغ َ
ص َ
َ )paraptoma
وم َيةَ  ٢١:٢٢فَإ ِ ْن َكان ْ
ُر ِ
َت زَ لَّت ُ ُه ْم ِغنًى ِل ْل َعا َل ِمَ ،ونُ ْق َ
صانُ ُه ْم ِغنًى ِل ْْل ُ َم ِم ،فَ َك ْم ِب ْٱل َح ِر ّ
يِ
ِم ْل ُؤ ُه ْم؟
س ٌ
ان فَأ ُ ِخذَ فِي َزلَّة ("برابتوما" )paraptoma
س َبقَ ِإ ْن َ
ٱإل ْخ َوةُِ ،إ ِن ٱ ْن َ
غ ََال ِطيَّةَ  ٢:٣أَيُّ َها ْ ِ
ب
َاظ ًرا ِإ َلى نَ ْفس َ
ع ِة ،ن ِ
َماَ ،فأ َ ْ
ص ِل ُحوا أ َ ْنت ُ ُم ُّ
ِك ِلئ َ َّال ت ُ َج َّر َ
وح ْٱل َودَا َ
ٱلرو َحانِ ِيّينَ ِمثْ َل َهذَا ِب ُر ِ
ضا.
ت أ َ ْي ً
أ َ ْن َ
َمتَّى  ٢٧:٣فَإِنَّهُ ِإ ْن َ
ضا
اس َز َّالتِ ِه ْم ("برابتوما" َ ،)paraptomaي ْغ ِف ْر لَ ُك ْم أ َ ْي ً
غفَ ْرت ُ ْم ِللنَّ ِ
ي.
أَبُو ُك ُم ٱل َّ
س َما ِو ُّ
ضا زَ َّالتِ ُك ْم.
اس زَ َّال ِت ِه ْمَ ،ال َي ْغ ِف ْر َل ُك ْم أَبُو ُك ْم أ َ ْي ً
َمتَّى َ ٢٥:٣و ِإ ْن َل ْم ت َ ْغ ِف ُروا ِللنَّ ِ
وفقا ً لكتاب “ ”Strong’s Concordanceلدينا هذا التعريف . ::١١# :
"برابتوما"  ،paraptomaزلّة جانبية (هفوة أو ٳنحراف)  ،أي خطأ (غير مقصود) أو
تع ٍدّ (متع ّمد) :سقوط  ،خطأ  ،إهانة  ،خطيئة  ،تجاوز.
"برابتوما" ( )paraptomaتشير إلى "زلّة جانبية ،إن كانت مقصودة (متع ّمدة) أو
غير مقصودة كخطأ ،تعدٍّ ،سقوط ،إهانة ،خطيئة ،تجاوز ".لقد ارتكب آدم تجاوزا ً
( "برابتوما"  - ) paraptomaفهل كان هذا التّجاوز ،غير مقصود أو متع ّمد ؟ بالطبع ،إن
حواء ،فهذا ال يعني أن
قلنا أن آدم ت َع َّمدَ ( بملء إرادته ،عن قص ٍد ) أن يتعارف مع خطيّة ّ
عمله كان ذو طموح شرير .ومع ذلك ،كان آدم عالما ً ّ
أن فعله هو تجاوز لوصية إلوهيم
ولكنه كان يعلم ما يقوم به .بالنسبة للقادر على كل شيء ،لقد كانت"الزلة الجانبية" آلدم
" إهانة " و " تعد " ولكنها لم تكن "إثماً".
هذا ما كتبه بولس عن "تعدّي" آدم :
َطيَّ ِة
اح ٍد دَ َخلَ ِ
َطيَّةُ إِلَى ْٱلعَالَ ِمَ ،و ِب ْٱلخ ِ
ت ْٱلخ ِ
ان َو ِ
ُر ِ
وميَةَ ِ ٢١:٥م ْن أ َ ْج ِل ذَ ِل َك َكأَنَّ َما بِإ ِ ْن َ
س ٍ
اس ،إِ ْذ أ َ ْخ َ
طأ َ ْٱل َج ِمي ُع.
ْٱل َم ْوتُ َ ،و َه َكذَا ْ
ٱجت َازَ ْٱل َم ْوتُ إِلَى َج ِميعِ ٱلنَّ ِ
ب
وس َكا َن ِ
س ُ
علَى أ َ َّن ْٱلخ ِ
ت ْٱلخ ِ
ُر ِ
وميَةَ  ٢::٥فَإِنَّهُ َحتَّى ٱلنَّا ُم ِ
َطيَّةُ فِي ْٱلعَالَ ِمَ .
َطيَّةَ َال ت ُ ْح َ
وس.
إِ ْن لَ ْم يَ ُك ْن نَا ُم ٌ

19

علَى ٱلَّذِينَ لَ ْم ي ُْخ ِطئُوا
ُر ِ
سىَ ،وذَ ِل َك َ
وميَةَ  ٢٧:٥لَ ِك ْن قَ ْد َم َل َك ْٱل َم ْوتُ ِم ْن آدَ َم ِإلَى ُمو َ
علَى ِش ْب ِه ت َ َعدِّي آدَ َم ،ٱلَّذِي ُه َو ِمثَال ْٱآلتِي.
َ
ات
اح ٍد َم َ
س كَٱ ْل َخ ِطيَّ ِة َه َكذَا أ َ ْي ً
َطيَّ ِة َو ِ
ضا ْٱل ِه َبةُِ .ألَنَّهُ ِإ ْن َكانَ ِبخ ِ
ُر ِ
وميَةَ َ ٢٥:٥ولَ ِك ْن َل ْي َ
ع
ان ْٱل َو ِ
اح ِد يَ ُ
سو َ
يرونَ  ،فَ ِب ْٱأل َ ْولَى َك ِث ً
ْٱل َكثِ ُ
ٱإل ْن َ
س ِ
يرا نِ ْع َمةُ إلوهي ْمَ ،و ْٱل َع ِطيَّةُ ِبٱل ِنّ ْع َم ِة ٱلَّتِي ِب ْ ِ
ْٱل َمسِيحِ ،قَ ِد ْ
ٱزدَادَ ْ
يرينَ !
ت ِل ْل َك ِث ِ
اح ٍد قَ ْد أ َ ْخ َ
اح ٍد ِللدَّ ْينُونَ ِة،
طأ َ َه َكذَا ْٱل َع ِطيَّةُِ .أل َ َّن ْٱل ُح ْك َم ِم ْن َو ِ
ْس َك َما ِب َو ِ
ُر ِ
وميَةَ َ ٢٣:٥ولَي َ
َوأ َ َّما ْٱل ِهبَةُ َف ِم ْن َج َّرى َخ َ
ير.
طايَا َك ِث َ
يرةٍ ِللتَّب ِْر ِ
احدِ،
اح ِد قَ ْد َملَ َك ْٱل َم ْوتُ ِب ْٱل َو ِ
َطيَّ ِة ]ْ [paraptomaٱل َو ِ
وميَةَ ِ ٢١:٥ألَنَّهُ ِإ ْن َكانَ ِبخ ِ
ُر ِ
اح ِد
س َي ْم ِل ُكونَ فِي ْٱل َحيَاةِ بِٱ ْل َو ِ
فَبِ ْٱأل َ ْولَى َك ِث ً
ْض ٱل ِنّ ْع َم ِة َو َع ِطيَّةَ ْٱلبِ ِ ّرَ ،
يرا ٱلَّذِينَ يَنَالُونَ فَي َ
ع ْٱل َمسِيحِ!
يَ ُ
سو َ
أن آدم كان مثال المسيح ،مشابها ً
تكلّم بولس في هذا المقطع عن تعدّي آدم ،وأضاف ب ّ
له ولكن ليس مطابقاً .كان آدم مثال المسيح .كان المسيح عكس مثال آدم .وفقا ً لذلك ،ما قام به
آدم ،قام المسيح بعكسه .كان ك ٌّل من آدم األول وآدم األخير ،من مخلوقات إلوهيم المباشرة.
كونهما مخلوقات إلوهيم المباشرة ،ال يمكن خداع هذين الرجلين .لقد كانوا أبناء إلوهيم
الحقيقيّين ،عالمين ما هي إرادة اآلب .كان آدم يعلم ما يقوم به  -عمدا ً و طوعاً .كان آدم
مستوعبا ً للقرارالّذي اتّخذه .كان لديه إعالنا ً حول هدف عمله .دعوني أوضّح لكم ما هو
قرار اتُّخذ طوعاً .تخيلوا
الفعل النابع من
ٍ
هذا السيناريو  :داخل عاصفة شديدة ،في
عرض البحر ،يالحظ حارس اإلنقاذ
الموجود على متن قارب كبير ،امرأة ً
تسقط في البحر .راحت المرأة تجاهد
ّ
ولكن تدافُع
لكي ت ُبقي رأسها فوق الماء،
األمواج قد أتعبها كثيراً .فبدأت تغرق.
ّ
حسناًّ ،
موظف اإلنقاذ ،يعلم واجبه
ان
ومسؤوليته ،ولكنّه يعلم أيضا ً وضع
الحالة الراهنة ،وكونه حارسا ً جيداً ،فهو
يعلم ب ّ
ضة
قرر الغوص في الماء إلنقاذ المرأة ال ُم ّ
أن الموت ال ُمحتّم هو بانتظاره ،في حال ّ
عر َ
للموت غرقا ً؛ ولكن ،بصفته منقذ في السباحةّ ،
ف
فان عمليّة إنقاذ حياة شخص ما ،هي ش ََر ٌ
بالنّسبة له ،مهما كلّفه هذا األمر ،حتى ولو كان الثّمن حياته هو ال ّ
شخصيّة .لذا ،قفز الحارس
– المنقذ ،طوعا ً وبملء إرادته ،في خض ّم المياه العاصفة ،إلنقاذ المرأة التي تكاد تغرق .لقد
ّ
ولكن الموت تم ّكن منه.
تم ّكن من إنقاذها
ٳختار آدم طوعا ً وبملء إرادته أن يقف في الفجوة التي بين إلوهيم وعروسته ،ليصبح
إثم ،ولكن ،قد ت ّم التعدّي.
"المخلص" .لقد قام آدم بالعمل ال ّ
صواب ،فعل الخير ،بدون ٍ
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وبالتّاليُ ،ح ِكم بالموت على آدم ّ
وإال ،لن يكون إلوهيم عادالً في حكمه .لذلك " فِي آدَ َم َي ُموتُ
وس  )١١:٢٥نعم ،لم يوجد في فعله إثما ً مقارنة بفعل ابراهيم
ْٱل َج ِمي ُع " (ُ ٢ك ِ
ور ْنث ُ َ
ين  )١:١٣ويعقوب (اَلت َّ ْك ِو ُ
ين  )١:١١وإسحاق (اَلت َّ ْك ِو ُ
(اَلت َّ ْك ِو ُ
ين  ):١:١١وكل هؤالء الذين ال
يفعلون مشيئة إلوهيم ( متى .)١:-١٢:١
آه يا للغموض !

خالص-تعريف
غني عن القول ب ّ
أن الجنس البشري لم يكن ليو َجد بدون المرأة ،وليس أيّة ٳمرأةٍ ،بل تلك
ان المرأة قد أخطأت ( .تذكروا ب ّ
التي أ ُ ِخذت من آدم اإلنسان (تكوين ّ .)١::١
أن كلمة
"الخطيئة" في العبرية واليونانية ،تعني "عدم إصابة الهدف" ) .كما ّ
أن أجرة الخطيّة ،هي م ٌ
وت
فمن الواضح أنه كان على آدم القيام بما في وسعه ليخلّص زوجته .كونه على صورة إلوهيم،
صح .لقد اختار أن يقف في الفجوة كوسيطٍ بين إلوهيم-القاضي
كان يعلم آدم كيف يعمل ال ّ
وحواء .لقد أحبَّ زوجته ،ولكي يشتريها ،ٳختار آدم أن يتعارف مع خطيّتها ،ويواجه حكم
إلوهيم بدالً منها .لذلك فانّه جلب الموت الى البشرية.
ّ
لرجل هو حقا ً ،خليقة إلوهيم المباشرة ،وبالتّالي ،ال يمكن خداعه .كان يعلم أن هنالك
ان ّ
بأن الموت كان ُمحتّما ًّ .
دينونة بانتظارالمرأة التي أعطاه إياها إلوهيم ،و ّ
إن عدم القيام بأي شيءٍ ،
يعني أنه سيكون الرجل الوحيد على األرض إلى األبد ،مع الحيوانات الموجودة على األرض،
وفي الهواء ،وفي البحر كشركاء له .إال َّ
أن آدم كان يعلم ما الّذي عليه القيام به "ليخلّصها من
موتها ال ُم َحت ّم .كإبن إللوهيم ،مخلوق على صورته ،كان يعلم أنه عليه التّصرف وفقا ً لكلمة
إلوهيم (تكوين  )٢٢:١و للكلمات النبوية التي هو بنفسه نطق بها (تكوين  .)١٧-١::١ولقد قام
بذلك طوعاً.

بان آدم لم يكن يجهل ّ
مرة ً أخرىّ ،
أن عمله سوف يجلب الدينونة على الجنس
دعوني أشدّد ّ
البشري .لقد سمع آدم لزوجته وكان عليه أن ينقذها ألنها كانت جز ًء منه (تكوين - ٢١::
ع ْ
ت من الحيّة .فهي قد ارتكبت إثماً.
 .)١::١لذا ،فانّه تعارف مع حالة المرأة ال ّ
ساقطة التي انخد َ
آدم الذي كان بال خطيئة ،كان مستعدا ً أن يشتريها من خالل َح ْمل خطيّتها .لذلك لم يكن عمل
الرب .إنّما هو قد
آدم المتع ّمد ،تمردا ً ضدّ إلوهيم  ،كما انّه لم ينخدع لكي يخطىء عمدا ً ضد ّ
اختار أن يتعارف بملء إرادته مع خطية حواء ،عالما ً ّ
أن نتيجة فعله ستجلب دينونةً .تجاوزه
أحضر الموت على البشرية .مع ذلك ،ومن خالل تعارفه مع خطية حواء ،ما كان تعدّي آدم؟
ماذا فعل ؟
الزواج ويصبحا جسدا ً
لقد أ ُعطيت المرأة آلدم لتكون زوجته .قبل أن يتعارفا من خالل ّ
انخدعت ،وارتكبت الزنى معهُ .الحيّة وحواء أصبحا جسدا ً
ْ
واحداً ،قامت الحيّة بٳغواء حواء ،ف
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واحدا ً في زواج غير مقدّس ( ٢كورنثوس  .)٢٣:٣وكونها أصبحت واحدة ً مع الحيّةّ ،
فان
المرأة قد تنجست ،ولم يعد بٳمكان آدم أن يأخذها لنفسه ،دون أن يتن ّجس هو بدوره ،أيضا ً.

أن آدم كان يش ّع بالمحبة و ُمفعَم بالحبّ ،
لكن بما ّ
فان النّعمة ،قد تولّت األمر .كان آدم
ساقطة .فوقف في الثَغرة بين الخالق-القاضي
يحمل صفة المخلّص.لذلك ،تد ّخل لينقذ زوجته ال ّ
خالص لها .لقد تعارف مع خطيّتها من خالل ٳقامة عالقة جنسيّة
ب أو
ٍ
وحواء ،كوسيلة هرو ٍ
معها وبالتّالي ،هو اتّحد معها من خالل هذا االرتباط ،لقد اتّحد مع تلك التي كانت واحدا ً مع
الحيّة .تذ ّكروا أنّها كانت ُملكا ً للحيّة .فبفعلته هذه ،يكون آدم قد ارتكب الزنى.
( الويين  ٢١:١١؛ أمثال  ) :١:٣والزنى هو فسق .لقد أكل آدم من نفس الثمر التي
أكلت منه حواء ( تكوين [ .) ٣::مالحظة  :قد يتجادل البعض حول موضوع حواء بأنّها
كانت في الواقع ،زوجة آدم .نعم ،هذا صحيح ،لقد كانت حواء بطريق ٍة ما ،زوجة آدم ،ولكن،
بما أنّها لم تكن في اتّحا ٍد معه بعد ،فانّها ،لم تكن زوجته بالفعل  .لنأخذ يوسف ومريم  -لماذا
سرا ً (متى  .)٢:-٢٢:٢لنأخذ إسرائيل التي اختارها إلوهيم -انّها ارتدّت
أراد يوسف تخليتها ّ
وارتكبت الزنى ،فطلّقها إلوهيم (حزقيال - ١٣:٢٣
إرميا ].) ٢::

مثال وعكس المثال
حسناً ،لقد قال بولس ب ّ
أن آدم كان "مثال اآلتي" .لقد كان يسوع المسيح عكس مثال آدم
(معاكس) .فما قام به آدم طوعا ً (عمداً) من أجل محبوبته كان ُمدَ ِ ّمرا ً ؛ غير ّ
أن ما قام به
جلب الدينونة واآلخر قدّم
يسوع طوعا ً (عمداً) من أجل محبوبته ،كان خالصاً .أحدهما
َ
الخالصُ ،معطيا ً الحياة مجددا ً لكل من يؤمن به .ماذا فعل يسوع بالتحديد ؟ ماذا الذي

فعله ؟
لقد تعارف يسوع مع عاطفتنا عبر اتّخاذه جسدا ً مثلنا نحن الخاطئين .لقد شعر بآالمنا
وأحزاننا ،وحمل تعديّاتنا وآثامنا على الجلجثة .نعم ،صحي ٌح .لو لم يتعارف يسوع المسيح
طوعا ً مع خطايانا ،ولو لم يقف في الثّغرة بيننا وبين اآلب ،لَما كنّا حصلنا على الحياة (يوحنا
 .)٢٢-٢٧:٢١لقد رأى عروسه كخروفٍ  ،قد ض ّل طريقه وهو يثغو منادياً ،طلبا ً للمساعدة.
كونه بال خطيئة ،فلقد اختار أن يتعارف معنا ،في شبه جس ٍد الخطيّة ،وأن يضع نفسه من
أجلنا .كان يسوع مستعدا ً ْ
ألن يُح َكم عليه لكي يفدينا (تيطس  .)٢٧:١تقول الكلمة أنّه قد
اصينَاَ ،م ْس ُح ٌ
وق
ي َم َع أ َثَ َمةٍ" (إشعياء  ٢١:٥:ولوقا " ):١:١١ف ُه َو َم ْج ُرو ٌح ِأل َ ْج ِل َمعَ ِ
"أ ُ ْح ِ
ص َ
امنَا( "...إشعياء .)٥:٥:
ِأل َ ْج ِل آث َ ِ
ليحصي يسوع مع "المتعدّين" (األثمة) لو لم يكن
فما هو المتعدي ؟ إلوهيم لم يكن
َ
هنالك من "تع ٍدّ".
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َطيَّةًَ ،خ ِطيَّةً (عدم إصابة الهدف)
فخ ِ
وس ٱلثَّانِيةُ ِ :١٢:٥ألَنَّهُ َج َع َل ٱلَّذِي لَ ْم َي ْع ِر ْ
ُك ِ
ور ْنث ُ َ
ير ن َْح ُن ِب َّر إلوهيم فِي ِه.
ِأل َ ْج ِلنَاِ ،لن ِ
َص َ
لقد جعل إلوهيم يسوع ،الذي ال يعرف شيئا ً عن عدم إصابة الهدف ،أن يكون كواح ٍد
بر إلوهيم .ال عجب ّ
أن اآلب كان يتألم
يصب الهدف ،من أجلنا نحن ،لكي نصير في ّ
لم ِ
الرذائل موضوعة على إبنه .إقرأوا إشعياء  ٢::٢وحبقوق .٢::٢
لدى رؤيته تلك ّ

ي َم َع أَث َ َمةٍ" ،إال أنّه في حدّ ذاته ،لم يكن واحدا ً
[مالحظة  :رغم ّ
أن يسوع قد"أ ُ ْح ِ
ص َ
منهم .لقد ترك يهوذا اإلسخريوطي منصب األسقف شاغرا ً ،بعدما خان المسيح وسلّمه .رغم
ّ
أن متياس قد تم اختياره ،ليس بدعوة مباشرة من إلوهيم ،بل من خالل تصوي ٍ
ت (بينه وبين
س ً
وال "
عش ََر َر ُ
بارسابا) من قبل ّ
ِب َم َع ْٱأل َ َحدَ َ
الرسل األحد عشر ،وهو طبعا ً ،قد" ُحس َ
مجتمع ما ،ولكن هل هو
سب مع المسيحيين في
(أعمال الرسل  .)١٣:٢يمكن
لخاطئ أن يُح َ
ٍ
ٍ
واحد منهم حقا ً ؟ ]
ِب مع حواء .هكذا يسوع أيضاً،
على ِغرار آدم ،الذي اختار أن ينقذ امرأته ،ف ُحس َ
صي
الّذي اختار أن يفعل األمر عينه مع امرأته ،اولئك المختارين الذين يش ّكلون كنيسته ،فأح َ
معنا .آدم ويسوع كالهما تعارفا مع زوجتيهما .كالهما حمل الخطية .كالهما ارتكب التعدّي -
جلب الموت فيما منح آدم األخير الحياة ،عندما حمل
"لم يصيبا الهدف" .ولكن آدم األول،
َ
الموت بنفسه.

خطية ليست للموت
يُو َحنَّا ْٱألُولَى  1:21إِ ْن َرأَى أَ َحدٌ أَخَاهُ ي ْخ ِطئ (“هامرتانو” َ )hamartanoخ ِطيَّةً
ت ِل ْل َم ْوتِ ،يَ ْ
س ْ
ْس
طل ُ ُ
(“هامرتيا”  )hamartiaلَ ْي َ
ب ،فَيُ ْع ِطيَهُ َحيَاة ً ِللَّذِينَ ي ُْخ ِطئُونَ لَي َ
ْس ِأل َ ْج ِل َه ِذ ِه أَقُو ُل أ َ ْن ي ْ
ب.
ِل ْل َم ْوتِ .تُو َجد ُ خ ِ
ُطلَ َ
َطيَّةٌ ِل ْل َم ْوتِ .لَي َ

َطيَّةٌ
َطيَّةٌَ ،وتُو َجد ُ خ ِ
يُو َحنَّا ْٱألُولَى ُ 1:21ك ُّل ِإثْم (“أديكيا”  ،adikiaاإلثم) ُه َو خ ِ
س ْ
ت ِل ْل َم ْوتِ.
لَ ْي َ
ال ّ
شك أن العديد من المسيحيين قد تمعّنوا في الدراسة ،بُغية فهم هذا المقطع من
الكتاب المقدّس .كل الخطايا هي تع ٍد (  ٢يوحنا  ) ٧::وأجرة الخطية هي موتٌ ( رومية
 ) ١::٣ولكن هنالك خطيةً تؤدي إلى الموت ،فما من غفران لهذه الخطيّة .انّها التّجديف
ٌ
مكان للتوبة بعد تلك الخطيئة ،هذا ما اكتشفه يهوذا اإلسخريوطي بعد أن
على روح يهوه ،فال
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سلّم يسوع المسيح (،متى  ) ٥-::١١وهذا ما اكتشفه عيسو أيضاً ،بعد أن باع بكوريته من
َ
أجل أكل ٍة واحدةٍ ( عبرانيين  ) ٢١:٢١وأولئك أيضاً ،الذين سقطوا من اإليمان ليصلبوا
المسيح  -الكلمة ثانيةً ( عبرانيين  .) ٣-٧:٣وهنالك "خطيةً ليست للموت" ،تلك ،التي قد
صب الهدف" ليخلص حواء ،وعما فعله المسيح أيضا ً،
تخبرنا شيئا ً عما فعله آدم ،عندما "لم يُ ِ
عندما "لم يصب الهدف" في سبيل انقاذ عروسه.
ْس ِأل َ َح ٍد حُبٌّ أ َ ْع َ
سهُ ِأل َ ْج ِل أَ ِحبَّائِ ِه
ظ ُم ِم ْن َهذَا :أ َ ْن يَ َ
ض َع أ َ َحد ٌ نَ ْف َ
نعم ،لَي َ
( يوحنا  .) ٢::٢٥أن تكون مستعدا ً للوقوف في الثّغرة من أجل القيام
تصرف نبيل ،ال بل هو أكثر من ذلك ،ألنها صفة
بعمل االنقاذ ،هو
ٌ
سدت .لقد قام آدم بالعمل
صة بإلوهيم ( أن تكون ُم َخلصا ً ) ،وقد تج ّ
خا ّ
حواء .يسوع أيضاً ،قد فعل ما هو صحيح لكي يُنقذ كنيسته.
الحق النقاذ ّ
أمين.
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