الدرس الثاين

 *  8 – 2نيسان (إِبريل)

السقوط

الس ْبت َب ْع َد الظُّ ْهر
َّ

المراجـع األسـبوعية :تكويـن 3؛ كورنثـوس الثانيـة 3 :11؛ رؤيـا 9 – 7 :12؛ يوحنـا :8
44؛ روميـة 20 :16؛ عبرانييـن 14 :2؛ تيموثـاوس األولـى  14 :2و.15
آيـة الحفـظَ « :وأَضَ ُـع عَـدَ ا َو ًة بَ ْي َن ِ
ـك َوبَ ْيـ َن الْ َمـ ْرأَ ِةَ ،وبَ ْيـ َن ن َْسـلِ ِك َون َْسـلِ َهاُ .هـ َو يَ ْسـ َح ُق
َرأْ َس ِ
ـكَ ،وأَن ِ
ْـت ت َْسـ َح ِقي َن َع ِق َبـهُ » (تكويـن .)15 :3

مع كل ما أنعم به هللا على أبوينا األولين جاء أيضً ا اإلنذارِ « :م ْن َج ِميعِ شَ َج ِر الْ َج َّن ِة تَأْك ُُل أَك ًْل،
َوأَ َّما شَ َج َر ُة َم ْع ِرفَ ِة الْ َخيْ ِر َوالشَّ ِّر فَالَ تَأْك ُْل ِم ْن َها ،ألَن ََّك يَ ْو َم تَأْك ُُل ِم ْن َها َم ْوت ًا ت َ ُموتُ » (تكوين 16 :2
و .)17هذا اإلنذار المتعلق بعدم األكل من شجرة معرفة الخير والشر (تكوين  16 :2و )17يبين
لنا أنه على الرغم من ضرورة معرفتهما بالخير ،فكانا عليهما أال يعرفا الشر.
من المؤكد إننا نفهم السبب ،أليس كذلك؟
والتهديـد أيضً ـا بالمـوت المرتبـط باإلنـذار المتعلق بالعصيـان (تكوين  )17 :2سـيتحقق ،إذ
إنهمـا سـيموتان (تكويـن  .)19 :3لـم يُمنعـا فقـط مـن األكل مـن الشـجرة ،بـل طُـرِدا أيضً ـا من
جنـة عـدن (تكويـن  ،)24 :3وبالتالـي فقـدا قدرتهمـا علـى الحصول علـى ما يمكـن أن يمنحهما
الحيـاة األبديـة كخطاة (تكويـن .)22 :3
ومـع ذلـك ،فوسـط هـذه المأسـاة يأتـي رجـا ًءُ ،معبَّـر عنـه فـي تكويـن  ،15 :3يُسـ َّمى
البروتوفانجيليـوم ،أو «وعـد اإلنجيـل األول» .نعـم تشـتمل هـذه اآليـة علـى وعـد اإلنجيل األول
فـي الكتـاب المقـدس ،وهـي المرة األولـى التي يُخبَر فيها البشـر أنـه على الرغم من السـقوط،
سـبيل للهـروب لنـا جمي ًعا.
فقـد جعـل هللا ً
*نرجو التعمق في موضوع هذا األسبوع استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  9نيسان (إِبريل).
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األحد



 3نيسان (إِبريل)

الح َّية




اقـرأ تكويـن  ،1 :3كورنثـوس الثانيـة  ،3 :11ورؤيـا  .9 – 7 :12مـن هـو الح َّيـة ،وبأيـة
طريقـة يخـدع حـواء؟

يبـدأ النـص بعبـارة «وكانـت الحيَّـة» ،وذلـك يدل علـى التشـديد والتأكيـد ،فكلمـة «الحيَّة»
تأتـي فـي بدايـة الجملـة .وتحتـوي كلمة «الحيَّـة» أيضً ا علـى ال التعريف ،وذلك يشـير إلى إنها
كائـن أو شـخصية مشـهورة ،كمـا لـو أن القـارئ ينبغـي أن يعـرف َمـ ْن هـو .ولذلـك فـإن حقيقة
هـذا الكائـن يتـم التأكيـد عليهـا فـي أول جملة فـي األصحاح.
وبالطبـع فـإن أسـفار الوحـي المقدسـة تؤكـد علـى أن الح َّيـة هي عـدو هللا (إشـعياء )1 :27
وتطلـق عليـه بـكل صراحـة «إبليـس والشـيطان» (رؤيـا  .)9 :12وبالمثـل فإن الح َّية في الشـرق
األدنـى القديـم كانـت ترمـز إلى قوة الشـر.
«أما الشيطان فلكي يتمم غرضه دون أن يلحظه أحد وقع اختياره على الحية لتكون وسيلته،
وهذا تنكُّر يتفق مع مقاصده الخادعة ،وكانت الحية حينئذ من أحكم وأجمل الخالئق التي على
األرض .كانت ذات أجنحة ،وإذ كانت تطير في الهواء كان يُرى لها منظر يتألق بالنور والضياء في
مثل لون الذهب المصفى» (روح النبوة ،اآلباء واألنبياء ،صفحة .)33 ،32
عندمـا يتحـدث الكتـاب المقـدس عـن الشـيطان ،مهمـا تكـن الهيئـة التـي يظهـر بهـا ،فإنه
ال يشـير إلـى مجـرد صـور أو تشـبيهات .فالشـيطان فـي الكتـاب المقدس يُصـ َّور على أنـه كائن
حرفـي وليـس مجـرد رمـز بالغـي أو مبـدأ مبهـم لتصويـر الشـر أو الجانـب المظلم للبشـرية.
والح َّية ال تقدم نفسها على أنها عدو هلل .ولكن على العكس من ذلك فالح َّية تشير إلى كالم
هللا وتكرره وتتظاهر وكأنها تقبله وتدعمه .وهذا هو الحال منذ البدء ،إذ نرى أن الشيطان يحب
اقتباس ما يقوله هللا ،وكما سنرى الحقًا ،يحب حتى االقتباس من كلمة هللا نفسها (متى .)6 :4
نالحظ أيضً ا أن الحيَّة ال تتجادل على الفور مع المرأة ،لكنه يسألها سؤال يوحي بأنه يؤمن
بما قاله الرب لهما .إذ سألها« :أحقًا قال هللا ( »...تكوين )1 :3؟ لهذا نرى من البداية مقدار
الدهاء والخداع الذي كان يتسم به هذا الكائن .وكما سنرى فقد نجح دهاءه وخداعه هذا.

إذا كان الشـيطان قـاد ًرا علـى خـداع حـواء الخاليـة مـن الخطيـة في عـدن ،فكم نحن
معرضـون لتجاربـه بشـكل أكبـر؟ ومـا هـي أفضـل وسـيلة دفاعيـة تسـاعدنا على صد
مكـره وخداعه؟
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االثنين



 4نيسان (إِبريل)

الثمرة ال ُمح َّرمة

اقـرأ تكويـن  16 :2و 17وتكويـن ( 6 – 1 :3راجـع أيضً ـا يوحنـا  .)44 :8قـارن مـا أوصـى
بـه هللا آدم بمـا قالتـه الح َّيـة للمـرأة .ما هـو الفرق بين ما قالـه هللا وما قالتـه الح َّية ،وما
هو الشـيء الـذي يعنيه هـذا الفرق؟





الحـظ أوجـه التشـابه بيـن محادثـة هللا مـع آدم (تكويـن  16 :2و )17ومحادثـة حـواء مـع
الح َّيـة .يبـدو األمـر كمـا لـو أن الح َّيـة قـد حلـت محـل هللا اآلن وتعرف أفضـل منه .فـي البداية،
سـؤال يوحـي بأن المـرأة ربما أسـاءت فهم ما قالـه هللا .إال أن الشـيطان بعد ذلك
سـألت الح َّيـة ً
شـكك عالنيـة فـي مقاصـد هللا ونواياه وناقـض كالمه.
يتعلـق هجـوم الشـيطان بقضيتيـن :المـوت ومعرفـة الخيـر والشـر .ففـي حيـن أن هللا قـال
بوضـوح وبشـكل قاطـع أن موتهمـا سـيكون أمـ ًرا مؤكـ ًدا (تكويـن  ،)17 :2قـال الشـيطان أنهما،
علـى العكـس مـن ذلـك ،لـن يموتا ،مؤكـ ًدا لهما أنهمـا خالدان (تكويـن  .)4 :3وفـي حين أن هللا
منـع آدم مـن األكل مـن الثمرة (تكوين  ،)17 :2إال أن الشـيطان شـجعهما على األكل منها ألنهما
عندمـا يـأكال منهـا سـيصيران مثل هللا (تكويـن .)5 :3
أقنعـت حجتـا الشـيطان المتمثلتـان فـي الخلـود والصير مثل هللا ،حـواء باألكل مـن الثمرة.
والشـيء المؤسـف للغايـة هـو أنـه بمجـرد أن قـررت المـرأة عصيـان هللا واألكل مـن الثمـرة
المحرمـة ،تصرفـت وكأن هللا لـم يعـد موجـو ًدا وظهـرت على شـخصيتها الحقيقيـة .يلمح الوحي
المقـدس إلـى هـذا التغييـر فـي الشـخصية .تسـتخدم حـواء لغـة هللا .وتقييـم حـواء للثمـرة
المح َّرمـة «فـرأت المـرأة أن الشـجرة جيـدة للأكل» (تكويـن  ،)6 :3يذكرنا بتقييـم هللا لخليقته:
«ورأى هللا  ....أنـه حسـن» (تكويـن .)4 :1

إن هاتيـن التجربتيـن ،تجربـة أ ْن يكـون المـر ُء خالـ ًدا وأ ْن يصيـر مثـل هللا ،هما أسـاس
فكـرة الخلـود فـي الديانـات المصريـة واليونانية القديمـة .وهذه الرغبة فـي الخلود ،التي
كانـوا يؤمنـون إنهـا صفـة إلهيـة ،أجبـرت هـؤالء النـاس علـى البحـث عـن المنزلـة اإللهية
أيضً ـا ،وذلـك مـن أجـل (ظ ًنـا منهم) الحصـول على الخلـود .تسـللت طريقـة التفكير هذه
خلسـة إلـى الثقافـات اليهودية والمسـيحية وأدت إلـى ظهور اإليمان بخلـود النفس الذي
يوجـد حتـى اليـوم فـي العديد مـن الكنائس.
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فكِّـر فـي جميـع المعتقـدات الموجـودة اليـوم والتـي تعلـم إن هنـاك شـي ًئا خالـدً ا
بطبيعتـه فينـا جمي ًعـا .كيـف يوفـر لنا فهمنـا للطبيعة البشـرية وحالـة الموتى حماية
قويـة ضـد هـذا الخـداع الخطير؟
*

الثالثاء



 5نيسان (إِبريل)

االختباء أمام هللا



اقـرأ تكويـن  .13 – 7 :3لمـاذا شـعر آدم وحـواء بالحاجـة إلـى االختباء أمـام هللا؟ ولماذا
سـأل هللا السـؤال« :أيـن أنـت؟» كيـف حاول آدم وحـواء تبرير سـلوكهما؟

شـعر آدم وحـواء بال ُعـري بعـد أن أخطـأا ألنهمـا فقـدا ثيـاب المجـد التـي كانـت تعكـس
حضـور هللا (راجـع مزمـور  5 :8وقـارن ذلـك بمزمـور  1 :104و .)2وقـد تأثرت صورة هللا بسـبب
«ص َنـ َع» الـوارد فـي عبارة «وصنعا ألنفسـهما مـآزر» (تكويـن  )7 :3لم ينطبق
الخطيـة .والفعـل َ
حتـى ذلـك الحيـن إال علـى الـرب اإلله الخالـق (تكويـن  7 :1و 16و ،25إلخ) .يبـدو األمر كما لو
أنهمـا اسـتبدال الخالـق وهما يحـاوالن تغطية خطيتهما ،وهو فعل مشـين يصفه بولـس بالتبرير
باألعمـال (غالطية .)16 :2
قصـد منـه اإلجابـة)« :أيـن أنتمـا؟»
ً
وعندمـا اقتـرب هللا منهمـا ،سـألهما
سـؤال بالغ ًيـا (ال يُ َ
(تكويـن  ،)9 :3وهـو نفـس السـؤال الـذي سـيطرحه هللا علـى قاييـن (تكويـن  .)9 :4كان هللا
بالتأكيـد يعلـم اإلجابـة على هذه األسـئلة .لكنـه طرح أسـئلته لمصلحة المذنبين ،ومسـاعدتهما
علـى إدراك مـا فعلاه واقتيادهـم فـي الوقت ذاته إلى التوبـة والخالص .منذ اللحظـة التي أخطأ
فيهـا البشـر والـرب يعمـل ألجـل خالصهـم وفدائهم.
والسـيناريو بأكملـه يعكـس فـي الواقع فكـرة الدينونة التحقيقيـة ،التي تبـدأ بالقاضي الذي
يسـتجوب الجانـي (تكويـن  )9 :3مـن أجـل إعـداده للحكم الذي سـيُص َدر بحقـه (تكوين 14 :3
–  .)19ولكنـه يفعـل ذلـك أيضً ـا لحثـه على التوبة ،وهو ما سـيؤدي في النهايـة لخالصه (تكوين
 .)15 :3وهـي الفكـرة التـي تتكـرر في كل مكان بالكتـاب المقدس.
فـي البدايـة ،وكمـا هـو الحال مـع الخطـاة المذنبين ،حـاول آدم وحـواء التهرب مـن التهمة
التـي صـدرت بحقهمـا ،والسـعي لتوجيه اللـوم لآلخرين .فقد أجـاب آدم على سـؤال هللا بتوجيه
اللـوم إلـى المـرأة التـي أعطاهـا لـه هللا (تكويـن  ،)12 :3فهـي التـي جعلتـه يقـوم بذلـك ،وكان
الذنـب ذنبهـا) كمـا ألمـح إلـى أن ذلـك كان ذنـب هللا أيضً ا) ،وليـس ذنبه.
أمـا حـواء فأجابـت بـأن الحيَّـة هـي التـي خدعتهـا .الفعـل العبرانـي نشـا بمعنـى «غ َّرتني»
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(فـي تكويـن  ،)13 :3يعنـي إعطاء النـاس آمال كاذبة وجعلهـم يعتقدون أنهـم يفعلون الصواب
(ملـوك الثانـي  ،10 :19إشـعياء  ،10 :37إرميـا .)16 :49
قائلا إنهـا أعطتـه الثمـرة (جـزء مـن الحقيقـة فـي كالمـه)،
أوقـع آدم اللـوم علـى المـرأةً ،
وحـواء أوقعـت اللـوم علـى الح َّيـة ،قائلـ ًة أنهـا غ َّرتهـا (جـزء مـن الحقيقـة فـي كالمهـا أيضً ـا).
ولكنهمـا فـي النهايـة كانـا مذنبيـن.

هـل تحـاول توجيـه اللـوم لشـخص آخـر بسـبب مـا قـام بـه؟ لمـاذا مـن السـهل جـدً ا
الوقـوع فـي نفـس الفخ؟

األربعاء



 6نيسان (إِبريل)

مصير الح َّية

ـك َوبَ ْيـ َن الْ َمـ ْرأَ ِةَ ،وبَ ْيـ َن ن َْسـلِ ِك َون َْسـلِ َهاُ .هـ َو يَ ْسـ َح ُق َرأْ َس ِ
“ َوأَضَ ُـع عَـدَ ا َو ًة بَ ْي َن ِ
ـكَ ،وأَن ِ
ْـت
ت َْسـ َح ِقي َن َع ِق َبـهُ » (تكويـن  .)15 :3مـا الـذي قالـه الـرب للح َّيـة هنـا ،ومـا هـو الرجـاء
ال ُمشـار إليـه فـي هـذه اآليـات؟




يبـدأ هللا دينونتـه بالح َّيـة ألنهـا هـي التي بـدأت هذه السلسـلة من األحـداث .والح َّيـة أيضً ا
هـي الكائـن الوحيـد الملعـون في هـذه القصة.
«انعكاسـا» للخليقـة .ففـي حيـن أن الخليقـة قـادت إلـى الحيـاة وتقديـر الخيـر
نـرى هنـا
ً
والبـركات ،فـإن الدينونـة تقـود إلـى المـوت والشـر واللعنـات ،ولكـن أيضً ـا إلـى الرجـاء والوعد
بالخلاص .وبجانـب الصـورة المظلمـة للحيَّـة المنسـحقة وهـي تـأكل التـراب (تكويـن ،)14 :3
يضـيء الرجـاء فـي خلاص البشـرية ،والـذي يظهر فـي هيئة نبـوة .وحتى قبـل إصـدار الدينونة
بحـق آدم وحـواء التـي سـتُنفَّذ الحقًـا ،نجد أن الرب يقـدم لهما الوعد بالفـداء والخالص (تكوين
 .)15 :3نعم ،لقد أخطأا ،ونعم سـيتألمان بسـبب خطاياهما ،ونعم سـيموتان أيضً ا بسـبب هذه
الخطايـا .ولكـن علـى الرغـم مـن كل هـذا ،فهنـاك الرجـاء المطلق – رجـاء الخالص.




قـارن تكويـن  15 :3بروميـة  20 :16وعبرانييـن  14 :2ورؤيـا  .17 :12كيف تتجلى خطة
الخلاص وأيضً ـا الصـراع العظيم في هـذه اآليات؟
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ـب (عـداوة)،
الحـظ أوجـه التشـابه بيـن تكويـن  15 :3ورؤيـا  :17 :12التنيـن (الح َّيـة) ،غ َِض َ
نسـلها (نسـلك ونسـلها) ،والمـرأة فـي عدن والمـرأة في رؤيـا  .17 :12الحـرب (الصـراع العظيم)
التـي انتقلـت إلـى عـدن ،مـع السـقوط ،ستسـتمر حتـى نهايـة الزمـان .ومـع ذلـك ،فـإن الوعـد
بهزيمة الشـيطان قد أُعطي بالفعل في عدن ،إذ ستُسـحق رأسـه ،وهي مسـألة تم الكشـف عنها
بشـكل أكثـر وضو ًحـا فـي سـفر الرؤيا الـذي يعرض لنـا هالكه األخيـر (رؤيـا  .)10 :20وهذا يعني
أن البشـرية ،منـذ البدايـة ،م ُن ِحـت الرجـاء المتمثـل فـي أنـه سـيكون هنـاك طريقة للخـروج من
الفوضـى الرهيبـة التـي نتجـت عـن معرفة الشـر ،وهو رجـاء يمكننا جمي ًعا المشـاركة فيـه اآلن.

لمـاذا ينبغـي أن نجـد تعزيـة عظيمة فـي حقيقـة إن هللا بدأ في إظهـار خطة الخالص
فـي عـدن – المـكان الذي بدأت فيـه الخطية والشـر على األرض؟

الخميس
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َيسو ُع وسيط َعه ٍد أفضل

تركـز األصحاحـات  10 – 8مـن الرسـالة إلى العبرانيين على عمل الرب يسـوع كوسـيط لعهد
جديـد .لقـد كانـت مشـكلة العهـد القديـم تتمثـل فـي أنـه كان ببسـاطة ظلاً لألمـور العتيـدة،
وقـد ُصممـت قوانينـه للتنبـؤ بالعمـل الـذي سـيقوم به الرب يسـوع فـي المسـتقبل وتوضيحه.
وبالتالـي فالكهنـة كانـوا يرمـزون للرب يسـوع ،لكنهم كانوا بشـ ًرا وخطاة .لم يتمكنـوا من توفير
الكمـال الـذي اسـتطاع المسـيح أن يوفره ،كما أنهم كانوا يخدمون في مقدس شـبه السـماويات
وظلهـا (عبرانيين .)5 :8
أمـا الـرب يسـوع فيخـدم فـي ال َم ِ
قـدس الحقيقي ويمكننـا من الوصـول إلى هللا .لقـد كانت
الذبائـح الحيوانيـة ترمـز إلـى مـوت الـرب يسـوع كذبيحـة نيابـة عنـا ،ولكـن لـم يكـن لدمهـا
المقـدرة علـى تطهيـر الضميـر .أمـا دم يسـوع فيط ّهـر ضمائرنا ،ومن خاللـه واإليمان بـه وقبول
عملـه الشـفاعي (كوسـيط) ألجلنـا ،نسـتطيع أن نقتـرب من هللا بثقـة (عبرانييـن .)22 – 19 :10




اقرأ عبرانيين  .12 – 8 :8ما هو وعد هللا لنا في العهد الجديد؟

إن اآلب بتعيينـه الـرب يسـوع كرئيـس كهنتنـا قـد بـدأ عهـ ًدا جديـ ًدا سـيحقق مـا لـم يقـدر
العهـد القديـم إال علـى توقعـه .والعهـد الجديـد يحقـق مـا ال يقـدر إال الكاهن الكامـل واألزلي
الـذي لـه طبيعـة بشـرية وإلهيـة علـى تحقيقـه .إن رئيـس الكهنـة هـذا ال يشـرح نامـوس هللا
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فحسـب ،بـل يغـرس النامـوس فـي قلوبنا .وهـذا الكاهن يقـ ِّدم ذبيحـة تجلب مغفـرةً ،ويطهرنا،
ويغ ّيـر قلوبنـا ويحولهـا من قلوب حجريـة إلى قلوب لحمية (حزقيـال  .)26 :36وهو يخلقنا من
جديـد بـكل معنـى الكلمـة (كورنثـوس الثانيـة  .)17 :5كما أنـه يباركنا بـأروع الطرق ويسـاعدنا
علـى الدخـول إلـى محضر اآلب نفسـه.
جميل
َص َّمـم هللا العهـد القديـم لإلشـارة إلـى المسـتقبل ،إلـى عمـل الرب يسـوع .لقـد كان ً
فـي تصميمـه والقصـد منـه ،إال أن البعض أسـاءوا فهم الغـرض الذي ُص ِنع ألجلـه .ولعدم رغبتهم
فـي تـرك الرمـوز والظلال وقبول الحقائق التي تشـير إليها الرمـوز ،فقد أضاعـوا المزايا العظيمة
التـي توجـد فـي خدمـة الرب يسـوع والتـي أراد أن يقدمها لهم.
«لقـد كان المسـيح هـو أسـاس الهيـكل وحياتـه .وكانـت الخدمـات التـي تقام فيه رمـزا إلى
ذبيحـة ابـن هللا .وكان نظـام الكهنـوت قد أقيم كرمز لشـفاعة المسـيح وعمله .إن نظـام الذبائح
المختـص بالعبـادة كلـه كان رمـزا لمـوت المخلـص ألجـل فـداء العالـم ،ومتـى تمـت الحادثـة
العظيمـة التـي كانـت تلـك الذبائح تشـير إليهـا منذ أجيـال طويلة فلن تكـون لها أيـة فاعلية أو
تأثيـر( ».روح النبـوة ،مشـتهى األجيـال ،صفحة .)148

الجمعة
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لِ َمزِيـد ِمـ ْن الـدَّ رس :فكـر فـي العالقـة بين «شـجرة الحيـاة» و «شـجرة معرفـة الخير
والشـر» .لقـد تـم بالفعـل التعبيـر عـن هـذه العالقة فـي الحقيقـة المتمثلـة في أنهمـا يوجدان
«فـي وسـط الجنـة» (تكويـن  .)9 :2لكن بين الشـجرتين ما هـو أكثر من مجرد عالقـة جغرافية.
فعندمـا أخـد البشـر مـن ثمـرة شـجرة معرفـة الخيـر والشـر وعصـوا وصيـة هللا ،فقـدوا قدرتهم
علـى الوصـول إلـى شـجرة الحيـاة ،ولم يسـتطيعوا العيـش إلى األبد ،علـى األقل وهـم في هذه
الحالـة .ويكمـن خلـف هـذه العالقـة مبـدأ عميقًا جـ ًدا .فاالختيـارات األخالقيـة والروحيـة تؤثر
ـس شَ ـرِي َع ِتي ،بَ ْـل لِ َي ْحفَـ ْظ
علـى الحيـاة البيولوجيـة ،كمـا أوصـى سـليمان ابنـه« :يَـا ابْ ِنـي ،الَ ت َ ْن َ
ـاي .فَ ِإنَّ َهـا تَزِيـ ُد َك ط َ
ُـول أَيَّ ٍامَ ،و ِسـ ِني َح َيا ٍة َو َسلاَ َمةً» (أمثـال  1 :3و .)2ويتكرر ظهور
قَلْ ُب َـك َو َصايَ َ
هـذه العالقـة في أورشـليم السـماوية المسـتقبلية التـي ال يوجد فيها سـوى شـجرة الحياة « ِفي
َو َس ِ
ـط ُسـو ِق َها» (رؤيا .)2 :22
«عندمـا خلـق هللا حـواء ،فقـد قضـى أال تكـون أقـل مكانـ ًة مـن الرجـل وأال تتفـوق عليـه،
بـل أن تكـون متسـاوية معـه فـي جميـع األشـياء .وأال يكـون لديهمـا ميـول أو مصالـح منفصلـ ًة
عـن بعضهمـا البعـض ،ومـع ذلـك فقـد كان لـكل واحـد منهمـا شـخصيته الفريـدة فيمـا يتعلق
بالتفكيـر والتصـرف .ولكـن بعـد خطيـة حواء ،حيث أنها أخطـأت أولً  ،أخبرها هللا إن آدم سـوف
يتسـلط عليهـا ،وإنهـا ينبغـي أن تخضع لزوجهـا ،وكان هذا جـز ًءا من اللعنة .وقـد جعلت اللعنة
ثقيل .وقد أسـاء
حمل ً
نصيـب المـرأة فـي الكثيـر من الحـاالت مؤل ًما ووخيـم العواقب وحياتهـا ً
الرجـل اسـتخدام التفـوق (المكانـة العاليـة) التـي أعطاهـا هللا لـه فـي كثيـر مـن النواحـي مـن
خلال ممارسـة السـلطة الجائـرة .لقـد دبَّرت حكمـة هللا غير المحـدودة خطة الفـداء التي تضع
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الجنـس البشـري فـي اختبـار ثـانٍ بإعطائهـم تجربـة أخـرى» (روح النبـوة ،شـهادات للكنيسـة،
المجلـد الثالث ،صفحـة .)484

أسئلة للنقاش
 .1واجـه هللا آدم فـي عـدن وسـأله أسـئلة ليـس إلثبـات ذنبـه فحسـب ،بـل القتيـاده
أيضً ـا للتوبـة .ويتكـرر ظهـور هـذه الفكـرة مـع قاييـن (تكويـن  9 :4و ،)10والطوفان
(تكويـن  ،)8 – 5 :6وبـرج بابـل (تكويـن  ،)5 :11وسـدوم وعمـورة (تكويـن .)21 :18
كيـف تنكشـف فكـرة الدينونـة التحقيقيـة فـي هـذه الحوادث؟

 .2لمـاذا ظنـت حـواء أن األكل مـن شـجرة معرفـة الخيـر والشـر سـيمنحها الحكمـة؟
وكيـف يمكننـا نحـن أن نتجنـب ،في سـياقنا ،ارتكاب خطأ مشـابه ،أي تحـدي كلمة هللا
عالنيـة علـى أمـل الحصـول علـى شـيء «أفضل» ممـا قدمـه لنا هللا؟
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