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 أشياء حتتاج أن تعرفها عن جنة عدن ١٠
 بقلم نانيس َجرثي

 

 :. اكنت عدن َحِسنًة، لكنها لم تكن تامة املجد١

، ينبيغ أن نفّكر فيها باعتبار ما ختليها اكملةاكنت عدن مرشقة ومجيلة، ونميل ألن نتخيلها اكملة. لكن بدالً من 
 ٢و ١كوين سفر اتلوممتلئة، إال أن عدن اليت نقرأ عنها يف اكن ممكنًا. لقد اكنت عدن، قطًعا، نقية ومثايلة، مرتبة 

 لقد اكنت بال عيب، لكنها لم تكن اكملة. ليست لك ما أراد اهلل خلليقته.

نه اكنت هناك إفمنذ ابلدء، لم يكن القصد لعدن أن تظل كما يه، بل أن تصل لوجهة معينة. يمكننا أن نقول 
 جهة خليقته تتجه دائًما حنو اكتماهلا، حنو املجد. بعدن. إن أغراض اهلل من خاص ١إسخاتولويج

 : ممتدة بعد. اكنت عدن اعمرة، لكنها لم تكن ٢

قًا"أنه يف األرض اليت خلقها اهلل  ٨: ٢كوين اتل سفر خيربنا وأوىص آدم وحواء  ".َغَرَس الرَّبُّ اإِلهُل َجنًَّة يِف َعْدٍن ََشْ
رَْض، وَ " :قائالً 

َ
وا األ

ُ
وا َواْمأل ثِْمُروا َواْكُُثُ

َ
َماِء ولَََعَ لُكِّ َحَيَواٍن يَِدبُّ أ ْخِضُعوَها، َوتََسلَُّطوا لََعَ َسَمِك ابْلَْحِر ولَََعَ َطْْيِ السَّ

َ
أ

رِْض 
َ
 مرثلباها، وحفظعمل آدم وحواء يف اجلنة وب .(. من الواضح أنه اكن هناك مرشوٌع توسيع٢٨: ١)تكوين  "لََعَ األ

 احلايلة، ويزداد جمد سلطان آدم وحواء املليك. تسع عدن بما يتعدى حدودهاست، اإلكثارو

                                                
وهو أحد أفرع علم الالهوت، ويعين بدراسة األمور خْية و األمور األأهو علم األخرويات ( Eschatology)اإلسخاتولويج املرتجم:  ١

 .أو أخر األيام األيام األخْيةأحداث اخلاصة ب
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 :. اكنت عدن حسنة جًدا، لكنها لم تكن آمنة تماًما٣

لَع قدر ما اكنت عدن األصلية حسنًة، إال أنها اكنت ُعرضًة خلطر الرش واخلداع بل واملوت. نرى هذا بوضوح 
حيرص يوحنا  ٢١رؤيا ال سفر قية. ويفعندما نفكر يف أن إبليس سكن جسد حية اعدية وجلب املوت إىل اجلنة انل

ّالَّ "أن يطمئنّا أن هذا لن حيدث يف اجلنة األعظم العتيدة 
ٌء َدنٌِس َواَل َما يَْصنَُع رَِجًسا َوَكِذبًا، إِ َولَْن يَْدُخلََها ََشْ

 (.٢٧: ٢١)رؤيا  "الَْمْكتُوِبنَي يِف ِسْفِر َحيَاِة اخْلَُروِف 

 :ة، لكنها لم تكن بعد راحة ال تنتيه. اكن يف عدن نمط من العمل ثم الراح٤

عمَل اهلُل اخلليقة ثم اسرتاح. ويف راحته، وضع اهلل أمام آدم شيئًا يتطلع إيله مىت أتم عمله يف إخضاع األرض، 
وممارسة سلطانه عليها، وملئها حباميل الصورة اإلهلية. ولو اكن آدم قد أتم عمله بأمانة، لاكن قد دخل مع حواء ومع 

  سبت راحة دائم.نسلهما إىل

 :. ُخلِق آدم وحواء ىلع صورة اهلل، لكنهما لم يكونا بعد جميدين كما قصد اهلل٥

(. من ٥: ٨)مزمور  "َوَتنُْقَصُه قَِلياًل َعِن الَْماَلئَِكِة، َوبَِمْجٍد َوَبَهاٍء تَُكلِّلُهُ قائاًل: "كتب داود عن اإلنسان األول 
الواضح أن آدم وحواء، إذ اكنا خملوقني لَع صورة اهلل، تمتعا بمقدار من جمده. ولو اكنا قد أطااع، لاكنا قد تغّْيا من 

وال زال، هو قصد اهلل ملن خلقهم لَع صورته. وحىت يف الوقت  ،"ِمْن جَمٍْد إِىَل جَمْدٍ "جمد إىل جمد. لقد اكن هذا اتلغّْي 
فإن الروح القدس يعمل فينا فنتغْي من جمد إىل جمد. إال أن ما ننتظره بأكُث اشتياق هو جمد القيامة يف احلارض، 
ُ َشْْكَ َجَسِد تََواُضِعنَا يِلَُكوَن لََعَ ُصوَرِة َجَسِد جَمِْدهِ  نَنْتَِظُر خُمَلًِّصا ُهَو الرَّبُّ يَُسوُع الَْمِسيُح،"ملئه إذ  ي َسيَُغْيِّ ِ

 "اَّلَّ
 (.٢١–٢٠: ٣ )فيليب

 :. اكن آدم وحواء عريانني، ولم يكتسيا بعد باجلالل املليك٦

أن آدم وحواء اكنا عريانني يف عدن، قد يبدو نلا هذا يف ابلداية شيئًا جيًدا أو حمايًدا. إال  ٢عندما نقرأ يف تكوين 
لك العظيم. ويف الكتاب املقدس، أن قاريئ موىس األصليني اكنوا سيدركون أن هناك شيئًا ناقًصا. لقد اكنا نائيب امل

يرتدي انلائب املليك دائما رداًء ملكيًا )فّكر يف قميص يوسف امللون، وثوب يوناثان الُمعطى دلاود، والرداء واخلاتم 
املمنوحني لالبن الضال(. فاملكتوب عن عريهما يشْي إىل احتياجهما للرداء امللويك اَّلي اكن سيُعطى هلما إن مارسا 

بأمانة. لكن بداًل من أن يُلبَسا أكُث، فقد آدم وحواء املجد األصيل اَّلي غطاهما. هذا ما جعل عريهما سلطانهما 
 أمام اهلل ال يُطاق دلرجة أنهما سعيا تلغطية نفسيهما بأوراق اتلني.
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 :. تمتع آدم وحواء بألفة اجلسد الواحد، إال أن رباطهما اكن عرضة للكرس٧

دم وحواء يتمتعان بألفة شديدة قال عنها آدم عظم من عظيم وحلم من حليم. لقد بدأت قصة احلب يف عدن وآ
لكن نفس الشخصني اَّلين اكنا عريانني وهما ال خيجالن، حاوال، بعد بضعة أعداد فقط، أن يسرتا اعرهما. نفس 

يلها بإصبع جنده بعد بضعة أعداد فقط يشْي إ "أخًْيا!" :الزوج اَّلي اكن قد مد يده لْيحب بزوجته وكأنه يقول
َكلُْت " :االتهام ويقول

َ
َجَرِة فَأ ْعَطتيِْن ِمَن الشَّ

َ
ُة الَّيِت َجَعلْتََها َميِع يِهَ أ

َ
(. نفس العالقة اليت اكن ١٢: ٣)تكوين  "الَْمْرأ

 من املفرتض أن تبارك العالم يه اليت جلبت اللعنة عليه.

لة لعريٍس اكمل. سيأيت  ومنذ أن فسد الزواج األول تماًما، ظل اهلل اعمالً لَع حتقيق قصده يف أن حُيِِض عروًسا ُمكمَّ
الزواج األبدي األعمق اَّلي ال يفسد: زواج  –ايلوم اَّلي يُفِسح فيه رمز الزواج البرشي املؤقت املجال للحقيقة 

 املسيح والكنيسة. وسيكون أسعد زواج لَع اإلطالق.

 :ونة حمرضه. تمتع آدم وحواء بمحرض اهلل، لكنهما اكنا عرضة دلين٨

اخترب آدم وحواء فرح حضور اهلل معهما يف اجلنة قبل أن خيطئا. ولكن أحد جوانب حضوره معهما اكن اتلحذير 
مة  ُكُل ِمنَْها َمْوتًا َتُموُت "اَّلي أعطاه هلما خبصوص الشجرة الُمحرَّ

ْ
نََّك يَْوَم تَأ

َ
(. وعندما نقرأ يف ١٧: ٢)تكوين  "أل

لم يكن اهلل آتيًا يلتمىش لَع  "،ِمْن وَْجِه الرَّبِّ اإِلهِل يِف وََسِط َشَجِر اجْلَنَّةِ " آبأن آدم وحواء اخت ٨: ٣كوين سفر اتل
َمهٍل كعادته، لكنه اكن يوم احلساب، وبالنسبة آلدم وحواء اكن أيًضا يوم الطرد. لم يعد ممكنًا أن يعيشا يف مالذ 

 عدن املقدس يف حمِض هلإ قدوس، ألنهما أصبحا برًشا آثمني.

ال يمكن أن حتبطه خطية اإلنسان. بل لَع العكس  مقدسةٍ  يف أرٍض  مقدٍس  ِكنَّ قْصَد اهلل أن يسكن مع شعٍب لَ 
للخطاة أن يصبحوا طاهرين ومقدسني يك حييوا يف حمِضه:  مكنمن امل من ذلك، بدأ اهلل يف تنفيذ خطته اليت جتعل

 (.٣: ٢١)رؤيا  "هلُل َنْفُسُه يَُكوُن َمَعُهْم إِلًها لَُهمْ ُهَو َسيَْسُكُن َمَعُهْم، َوُهْم يَُكونُوَن هَلُ َشْعبًا، َوا"

مة٩  :. اكن يمكن آلدم وحواء أن يعرفا اخلري والرش دون أن يأكال من الشجرة الُمحرَّ

(، قد نظن أن يف طبيعتها شيئًا َشيًرا، أو حىت خميًفا. لكنها ٩: ٢عندما نقرأ عن شجرة معرفة اخلْي والرش )تكوين 
مة. لقد وضع اهلل هذه الشجرة يف اجلنة يلعطي آدم وحواء لم تكن  مة ألنها َشيرة، بل اكنت َشيرة ألنها حُمرَّ حُمرَّ

الفرصة يلمارسا اإليمان والطاعة الصادقني. واكن بإماكنها أن يستخدما احلكمة اليت أعطاها اهلل هلما يف لكمته 
بصالح اهلل. اكن ينبيغ آلدم أن يسحق رأس احلية الرشيرة يف  يلدينا َشَّ أكاذيب احلية وتمردها لَع اهلل، ويلتمساك
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اتلّو واللحظة. اكن ينبيغ هل أن يسحق هذا اتلمرد بداًل من أن يشرتك فيه. ولو اكن قد فعل ذلك، الستطاع مع حواء 
 وت.أن يأكال حىت الشبع من شجرة احلياة، وأن يدخال إىل حياة سماوية دون أن يضطرا أبًدا إىل معرفة امل

َمت ىلع آدم وحواء١٠  :. اكنت يف عدن شجرة احلياة، ولكنها ُحرِّ

رصاحًة أنه اكن ممنواًع لَع آدم وحواء أن يأكال من شجرة احلياة اليت اكنت يف وسط اجلنة، املقدس ال يقول الكتاب 
أو أنهما لم يأكال منها. لكن يبدو أن ثمر هذه الشجرة اكن هو الويلمة اليت اكنا سيتمتعان بها لو اكن قد جنحا يف 

مة.   أن األكل من شجرة احلياة يُعَطى ملن  ٧: ٢رؤيا ال سفر ويقولاختبار الطاعة اَّلي اكنت تمثله الشجرة الُمحرَّ
ومن الواضح أن آدم وحواء لم يغلبا اتلجربة. اكن قصد اهلل هلما أن يتسلطا لَع اخلليقة لكنهما لم يستطيعا  ."َيْغِلُب "

 أن يتسلطا لَع شهيتهما. وبسبب عصيانهما، ُمِنعا من األكل من الشجرة.

 لم خيرس فرصة األكل من شجرة احلياة إىل األبد. لكن شجرة احلياة أن شعب اهلل ٢٢رؤيا سفر اليكشف نلا 
مزروعًة بمجد يف وسط اجلنة األعظم والعتيدة. اكنت األشجار يف عدن تثمر يف أوقاتها، أي مرًة يف السنة، أما يف 

سط اجلنة. أما عدن اجلديدة واألفضل فشجرة احلياة تعطي ثمًرا جديًدا لك شهر. يف عدن، اكنت شجرة احلياة يف و
يف عدن اجلديدة، فشجرة احلياة تنمو لَع جانيب انلهر. يبدو أنها تضاعفت وامتدت، مما يعين أنها متاحة للجميع، 
وابلاب مفتوح للْك أن يأكل حىت الشبع. ولن نأكل فقط من ثمرها، بل إن ورقها أيًضا سيشفينا، بل إنه، يف احلقيقة، 

 سيشيف لك َشء.

 عدن اكنت ما قدر لَع ولكن. اتلجديد–الفداء–السقوط–صة الكتاب املقدس يه اخلليقةنسمع أحيانًا أن ق
 َّللك وحنن. االكتمال–الفداء–السقوط–اخلليقة يه الكتاب قصة إن. اكنت كما إيلها فقط نرجع لن أننا إال حسنًة،
 .عدن من أفضل عتيًدا وطنًا ننتظر

 

  .(Crossway) تم ترمجة هذه املقالة بعد احلصول لَع اإلذن من مؤسسة

 

 


