هل سفر الحكمة يشهد ان الرب غفر
الدم ذنبه وال حاجة لخالص المسيح؟
الحكمة 2-10:1
Holy_bible_1

الشبهة

المحرمة ،
قامت المسيحية البولسية على عمود واحد وهو خطيئة حواء وآدم ألكلهما من الشجرة
َّ
ويهينوه ويعدموه
فغضب الرب عليهما وعلى ذريتهما  ،حتى ينزل متجسداً  ،فيقبض عليه عبيده ُ
ان و ِ
صلباً  ،وبذلك فقط َّ
اح ٍد َد َخَل ِت
يتمكن من فداء البشرية  ،وقد عبر بولس عن هذا قائالًِ ( :بِإْن َس ٍ َ
ِ
الن ِ
يع َّ
يع) رومية
اْل َخ ِطَّي ُة ِإَلى اْل َعاَل ِم َو ِباْل َخ ِطَّي ِة اْل َم ْو ُت َو َه َك َذا ا ْج َت َاز اْل َم ْو ُت ِإَلى َج ِم ِ
َخ َ
اس ِإ ْذ أ ْ
طأَ اْل َجم ُ

12 :5
وصلب) فما رأيكم إن وجدتم نصاً صريحاً واضحاً
بمعنى أن الرب لم يغفر لحواء أو آدم حتى نزل ُ
يعترف فيه الرب أنه قد غفر آلدم هذا الذنب؟ اق أر ما يقوله الرب عن الحكمة( :هى التى حفظت
أول من ُج ِب َل أبا للعالم  ،لما خلق وحده  ،وأنقذته من زَّلته وآتته قوة ليتسلط على الجميع الحكمة
2-1 :10

الرد

تقريبا كل ما يقوله هنا المشكك هو خطأ اما بسبب عدم فهم او تدليس)
أوال ال يوجد شيء اسمه المسيحية البولسية هذا كذب فليس العهد الجديد بكل كتابه تكلموا عن
االحتياج للخالص بالمخلص الرب يسوع المسيح بل العهد القديم أيضا
وقدمت هذا تفصيال في ملف
الخطية األصلية
وباختصار
وابدا اوال بالعدد المعروف وهو
سفر المزامير 5 :51

اإل ْثمِ ص ِور ُت ،و ِباْل َخ ِطَّي ِة ح ِبَل ْت ِبي أ ِ
ُمي.
َ
هأََن َذا ِب ِ ُ ْ َ
وبالطبع داود النبي ال يقول انه يصنع خطايا وهو في داخل امه ولكن انه حامل لطبيعة الفساد
وبالطبع داود تنبأ عن المسيح الذي يحمل خطايانا من اول ادم الي اخر انسان وهذا ليس فقط
من أيام داود بل من ادم وحواء
سفر التكوين 3
 15: 3و اضع عداوة بينك و بين المراة و بين نسلك و نسلها هو يسحق راسك و انت تسحقين
عقبه
ولهذا حواء كانت تنتظر المخلص الذي يخلصهم
سفر التكوين 4
 1: 4و عرف ادم حواء امراته فحبلت و ولدت قايين و قالت اقتنيت رجال من عند الرب
وأيضا
سفر التكوين 21 :8
فتنسم الرب رائحة الرضا)وقال الرب في قلبه ال اعود العن االرض ايضا من اجل االنسان الن
تصور قلب االنسان شرير منذ حداثته)وال اعود ايضا أميت كل حي كما فعلت)
بان ورثنا صورة ادم فاصبح فكر قلبنا شرير قبل ان ندرك

والمسيح حمل خطيانا فهو مكتوب
سفر إشعياء 53
الن ِ
ول ِم َن َّ
وهَناُ ،م ْح َتَقٌر َفَل ْم َن ْع َتَّد
اع َو ُم ْخ َت ِبُر اْل َح َز ِنَ ،وَك ُم َس َّت ٍر َعْن ُه ُو ُج ُ
اسَ ،ر ُج ُل أ َْو َج ٍ
ُ 3م ْح َتَقٌر َو َم ْخ ُذ ٌ
ِب ِه)
لك َّن أَح َازَنَنا حمَلها ،وأَوجاعَنا َتح َّمَلها) وَنحن ح ِسبَناه مصابا م ْضروبا ِمن ِ
ِ 4
هللا َو َم ْذُلوالً)
ََ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُْ َ ْ ُ ُ َ ً َ ُ ً َ
ْ
ِ
ق أل ِ ِ
ِ
يب َسالَ ِمَنا َعَلْي ِهَ ،و ِب ُحُب ِرِه ُش ِفيَنا)
َ 5و ُه َو َم ْجُر ٌ
َج ِل َم َعاصيَناَ ،م ْس ُحو ٌ ْ
وح أل ْ
َجل آ َثامَنا) َتأْد ُ
اح ٍد ِإَلى َ ِ ِ
الر ُّب و َضع عَلي ِه ِإ ْثم ج ِم ِ
ُ 6كُّلَنا َك َغَن ٍم َضَلْلَنا) ِمْلَنا ُك ُّل و ِ
يعَنا)
ط ِريقهَ ،و َّ َ َ َ ْ َ َ
َ
ِ
َّ
اه) َك َشا ٍة ُتس ُ ِ
يها َفَل ْم
ُ 7
ظلِ َم أ َّ
ام َج ِاز َ
َما ُه َو َف َت َذَّل َل َوَل ْم َي ْف َت ْح َف ُ
َ
َم َ
اق إَلى الذْب ِحَ ،وَكَن ْع َج ٍة َصام َت ٍة أ َ
اه)
َي ْف َت ْح َف ُ
ِِ
الض ْغ َ ِ
ض األَحي ِ
ِ ِ
الديُنوَن ِة أ ِ
ِ 8م َن ُّ
اء ،أََّن ُه
ان َي ُ
ُخ َذ) َوِفي ِجيله َم ْن َك َ
طة َو ِم َن َّ ْ
ظ ُّن أََّن ُه ُقط َع م ْن أَْر ِ ْ َ
ِ
َج ِل َذْن ِب َش ْع ِبي؟
ُض ِر َب م ْن أ ْ
ظْل ًماَ ،وَل ْم َي ُك ْن ِفي َف ِم ِه
َشَر ِار َقْبُرُهَ ،و َم َع َغِن ٍي ِعْن َد َم ْوِت ِه) َعَلى أََّن ُه َل ْم َي ْع َم ْل ُ
َ 9و ُج ِع َل َم َع األ ْ
ِغ ٌّ
ش)
ام ُه،
َما َّ
يح َة ِإ ْثمٍ َيَرى َن ْسالً َت ُ
 10أ َّ
الر ُّب َف ُسَّر ِبأ ْ
َن َي ْس َحَق ُه ِباْل َح َز ِن) ِإ ْن َج َع َل َن ْف َس ُه َذ ِب َ
ط ُ
ول أََّي ُ
الر ِب ِبَي ِد ِه َتْن َج ُح)
َو َم َسَّرُة َّ
ِ 11م ْن َت َع ِب َن ْف ِس ِه َيَرى َوَي ْشَب ُعَ ،و َعْب ِدي اْلَب ُّار ِب َم ْع ِرَف ِت ِه ُيَب ِرُر َك ِث ِ
ام ُه ْم ُه َو َي ْح ِمُل َها)
ير َ
ينَ ،وآ َث ُ
ِ
 12لِذلِك أَ ْق ِسم َله بين األ ِ
ِ
َع َّز ِاء ومع اْلع َ ِ ِ
َج ِل أََّن ُه َس َك َب لِْل َم ْو ِت َن ْف َس ُه
َ
يمةً ،م ْن أ ْ
ُ ُ َْ َ
َََ ُ
ظ َماء َي ْقس ُم َغن َ
ِ
ِ
ُح ِصي َم َع أَ َث َمةٍَ ،و ُه َو َح َم َل َخ ِطَّي َة َك ِث ِ
ين)
وأ
ين َو َش َف َع في اْل ُم ْذن ِب َ
ير َ
َ ْ َ

فهو الحمل الذي حمل خطية العالم ويبرر كثيرين بعد ان يحمل خطيتهم
وكما قلت ليس رسائل معلمنا بولس الرسول فقط في العهد الجديد بل بقية اسفار العهد الجديد
كلها
ويوحنا المعمدان شهد وقال
إنجيل يوحنا 29 :1
ظر يوحَّنا يسوع م ْق ِبالً ِإَلي ِهَ ،فَقال« :هوَذا حمل ِ
ِ
ِ
هللا َّال ِذي َيْرَف ُع َخ ِطَّي َة اْل َعاَلمِ!
ْ
َ َُ َ َ ُ
َوفي اْل َغد َن ََ ُ َ َ ُ َ ُ

إنجيل يوحنا 36 :1
اشياَ ،فَقال« :هوَذا حمل ِ
ِ
هللا!».
َفَن َ
ظَر ِإَلى َي ُسو َع َم ً
َ َُ َ َ ُ

المالك
إنجيل متى 21 :1
ِ
ِ
اه ْم».
ص َش ْعَب ُه ِم ْن َخ َ
ط َاي ُ
اس َم ُه َي ُسو َع) أل ََّن ُه ُي َخل ُ
َف َسَتلُد ْابًنا َوَت ْد ُعو ْ

والمسيح نفسه
إنجيل متى 28 :20

ان َلم يأ ِ
َن ْاب َن ِ
ْت لُِي ْخ َد َم َب ْل لَِي ْخ ِد َمَ ،ولَِيْب ِذ َل َن ْف َس ُه ِف ْدَي ًة َع ْن َك ِث ِ
ين».
َك َما أ َّ
ير َ
اإل ْن َس ِ ْ َ

إنجيل مرقس 45 :10
ان أَي ًضا َلم يأ ِ
َن ْاب َن ِ
ْت لُِي ْخ َد َم َب ْل لَِي ْخ ِد َم َولَِيْب ِذ َل َن ْف َس ُه ِف ْدَي ًة َع ْن َك ِث ِ
ين».
أل َّ
ير َ
اإل ْن َس ِ ْ
ْ َ

إنجيل يوحنا 11 :10
الص ِالح ،و َّ ِ
أََنا هو َّ ِ
الصالِح يب ِذل َن ْفسه ع ِن اْل ِخر ِ
اف.
الراعي َّ ُ َ ْ ُ َ ُ َ
َ
الراعي َّ ُ َ
َُ

انجيل يوحنا 3
ِ
َن ُيْرَف َع ْاب ُن ِ
اإل ْن َس ِ
ان،
وسى اْل َحَّي َة ِفي اْلَب ِرَّية َ
هك َذا َيْنَب ِغي أ ْ
َ « 14وَك َما َرَف َع ُم َ
 15لِ َكي الَ َي ْهلِ َك ُك ُّل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن ِب ِه َب ْل َت ُكو ُن َل ُه اْل َحَيا ُة األََب ِدَّيةُ)
ْ
يد ،لِ َكي الَ َي ْهلِ َك ُك ُّل م ْن ُي ْؤ ِم ُن ِب ِهَ ،ب ْل َت ُكو ُن
 16أل ََّن ُه َ
هللا اْل َعاَل َم َح َّتى َب َذ َل ْابَن ُه اْل َو ِح َ
هك َذا أ َ
َح َّب ُ
َ
ْ
َل ُه اْل َحَيا ُة األََب ِدَّيةُ)
ِِ
ِ
ِ ِ
ص ِب ِه اْل َعاَل ُم)
هللا ْابَن ُه إَِلى اْل َعاَل ِم لَيد َ
ين اْل َعاَل َمَ ،ب ْل لَي ْخُل َ
 17أل ََّن ُه َل ْم ُيْرسل ُ
هللا اْلو ِح ِ
 18اََّل ِذي ي ْؤ ِمن ِب ِه الَ يدان ،و َّال ِذي الَ ي ْؤ ِمن َق ْد ِدين ،أل ََّنه َلم ي ْؤ ِمن ِباس ِم اب ِن ِ
يد)
َ
ُ ُ
ُ ُ
ُ ْ ُ ْ ْ ْ
َ
َُ ُ َ

إنجيل يوحنا 51 :6

أََنا هو اْل ُخب ُز اْلحي َّال ِذي َن َزل ِمن َّ ِ
َحٌد ِم ْن ه َذا اْل ُخْب ِز َي ْحَيا ِإَلى األََب ِد)
َ ُّ
َ َ
الس َماء ِ.إ ْن أ ََك َل أ َ
ْ
َُ
واْل ُخب ُز َّال ِذي أََنا أُع ِطي هو جس ِدي َّال ِذي أَب ِذُله ِمن أَج ِل حي ِ
اة اْل َعاَل ِم».
ْ
َ ْ
ْ ُ ْ ْ ََ
َُ َ َ

إنجيل يوحنا 13 :15
َج ِل أ ِ
َحَّب ِائ ِه.
َع َ
ظ ُم ِم ْن ه َذا :أ ْ
َحٌد َن ْف َس ُه أل ْ
َح ٍد ُح ٌّب أ ْ
َن َي َض َع أ َ
س أل َ
َلْي َ

وتنبا رئيس الكهنة
إنجيل يوحنا 52 :11
وَليس ع ِن األ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ين ِإَلى و ِ
اح ٍد.
اء هللا اْل ُم َت َف ِرق َ
ََْ َ
َ
ُمة َفَق ْطَ ،ب ْل لَي ْج َم َع أَْبَن َ

وسفر اعمال الرسل
سفر أعمال الرسل 38 :2
ِ ِ
ِ
يح لِ ُغ ْفَر ِ
ط َايا،
اس ِم َي ُسو َع اْل َم ِس ِ
ان اْل َخ َ
س ُ « :ت ُ
ال َل ُه ْم ُب ْطُر ُ
وبوا َوْلَي ْع َتم ْد ُك ُّل َواح ٍد مْن ُك ْم َعَلى ْ
َفَق َ
وح اْلُقُد ِ
س.
الر ِ
َف َت ْقَبُلوا َع ِطَّي َة ُّ

سفر أعمال الرسل 31 :5

ِ ِ ِ ِ
ِ
ه َذا َرَّف َع ُه ِ ِ ِ ِ ِ
يل َّ
ط َايا.
ان اْل َخ َ
الت ْوَب َة َو ُغ ْفَر َ
هللا بَيمينه َرئ ً
يسا َو ُم َخل ًصا ،لُي ْعط َي إ ْسَرائ َ
ُ

سفر أعمال الرسل 43 :10
َن ك َّل من ي ْؤ ِمن ِب ِه يَنال ِب ِ ِ
ِ
ِ
ط َايا».
ان اْل َخ َ
اسمه ُغ ْفَر َ
يع األَ ْن ِبَياء أ َّ ُ َ ْ ُ ُ
َل ُه َي ْش َهُد َجم ُ
َ ُ ْ

سفر أعمال الرسل 38 :13
ال ِ
اإل ْخ َوُة ،أََّن ُه ِبه َذا ُيَن َادى َل ُك ْم ِب ُغ ْفَر ِ
وما ِعْن َد ُك ْم أَُّي َها ِ
ط َايا،
ان اْل َخ َ
الر َج ُ
َفْلَي ُك ْن َم ْعُل ً

سفر أعمال الرسل 18 :26
ان ِإَلى ِ
طِ
ان َّ
طِ
هللاَ ،ح َّتى َيَناُلوا
ظُل َم ٍ
الشْي َ
ورَ ،و ِم ْن ُسْل َ
لِ َت ْف َت َح ُعُيوَن ُه ْم َك ْي َيْرِج ُعوا ِم ْن ُ
ات ِإَلى ُن ٍ
طايا وَن ِصيبا مع اْلمَقد ِ
ِِ
اإليم ِ
ين.
َّس َ
ان ِبي ُغ ْفَر َ
ان اْل َخ َ َ َ ً َ َ ُ
ب َ

ومعلمنا بطرس الرسول
رسالة بطرس األولى 19 - 18 : 1
واعلموا أنه قد دفع الفدية ليحرركم من سيرة حياتكم الباطلة التي أخذتموها بالتقليد عن آبائكم)
وهذه الفدية لم تكن شيئاً فانياً كالفضة أو الذهب) بل كانت دماً ثميناً ،دم المسيح ،ذلك الحمل

.الطاهر الذي ليس فيه عيب وال دنس

رسالة بطرس الرسول األولى 24 :2
ِ
ِِ
ط َايا َفَن ْحَيا لِْل ِب ِر)
وت َع ِن اْل َخ َ
َّال ِذي َح َم َل ُه َو َن ْف ُس ُه َخ َ
ط َاياَنا ِفي َج َسده َعَلى اْل َخ َشَبة ،لِ َك ْي َن ُم َ
ِ
يت ْم.
َّال ِذي ِب َجْل َد ِته ُش ِف ُ

رسالة بطرس األولى 18 : 3
إن المسيح نفسه مات مرة واحدة لكي يحل مشكلة الخطايا) فمع أنه هو البار؛ فقد تألم من أجلنا
.نحن المذنبين ،لكي يقربنا إلى هللا ،فمات بجسمه البشري ،ثم عاد حياً بالروح

ومعلمنا يوحنا الحبيب
1يو  1 :2يا اوالدي اكتب اليكم هذا لكي ال تخطئوا)وان اخطأ احد فلنا شفيع عند اآلب يسوع
المسيح البار

1يو  12 :2اكتب اليكم ايها االوالد النه قد غفرت لكم الخطايا من اجل اسمه

ثانيا خطية ادم ليست فقط االكل من الشجرة المحرمة ولكن مخالفة وصية الرب ونحن ال نعاقب
لخطايا ادم الشخصية ولكن لدخول الخطية والموت للعالم
لقب الخطيه االصليه هو قد يكون غير دقيق النه قد يساء فهمه من البعض ولهذا هو غير
مكتوب في االنجيل ولكن التعبير الكتابي دقيق جدا عندما قال في
رومية 12 :5
كانما بانسان واحد دخلت الخطيه الي العالم وبالخطيه الموت وهكذا اجتاز الموت الي جميع الناس
واذا اخطأ الجميع
فيتكلم الكتاب عن دخول الخطيه الي العالم وبالخطيه الموت واخطأ الجميع اذا المقصود بالخطيه
االصليه ليس االكل من الشجره فقط ولكن دخول طبيعة الخطيه في البشريه نتيجة خطية ادم
واقدر ان اطلق عليها دخول طبيعة الخطيه
فنحن لم نرث خطية االكل من الشجره في حد ذاتها ولكن ورثنا نتائجها واول نتيجه للخطيه هو
الموت واصبح الكل يموت كما نري امام اعيينا وهو بسبب فساد الطبيعه البشريه)
فاهلل خلق ادم وحواء نفسا طاهره ال تشتهي الشر وطبيعه نقيه تعاين هللا وشهوته الوحيده ان
يكون مع هللا وال يوجد شهوة للجسد بل يفعل كل شئ بالطبيعه الخيره النقيه وكان متوسط في
افعاله بمعني انه لم تكن الروح تشتهي ضد الجسد وال الجسد يشتهي ضد الروح فلهذا لم يكن
يميل الي الجسديات اي الحيوانيات او الطبيعه الشهوانيه الحيوانيه ولم يكن منطلقا في الروحانيات
فقط وهو كان حر تماما في ان يتبع هللا وله الحق ان يختار ولكنه لطبيعته الخيره يختار هللا

ولكن بخطية ادم دخل شئ جديد هو معرفة الشر واشتهاؤه فاختل هذا الميزان فاصبح يشتهي
الطبيعه الحيوانيه وبدا عذابه في محاربة الروح ضد الجسد ونحن ورثنا من ادم ان طبيعتنا روح
ونفس وجسد والعالقه بينهما ومن هذا ورثنا ايضا الصراع بين الروح والجسد الذي نشا من خطية
ادم ودخول طبيعة الخطيه والفساد والشهوه الشريره
اما العقوبه فانا ال اعاقب علي االكل ولكن اعاقب علي خطاياي الشخصيه التي نتجت عن حملي
لطبيعة الفساد من ادم والصراع الداخلي بين الروح والجسد فان اشتهيت الشر اعاقب عليه ولهذا
فنحن نقدم توبه عن خطايانا وليس عن خطية ادم وال نري اي انسان في صالته يقول يارب اغفر
لي اكلي من شجره معرفة الخير والشر ولكن يتوب عن خطيته ويطلب المغفره عن خطيته
الشخصيه
والفرق بين وراثة الخطيه والعقوبه هو الفرق بين عالج المريض وعقاب المجرم وقد يبدي هذا
الكالم بعيد بعض الشئ ولكن المريض الذي يحمل مرض وراثي مثل الضغط او السكر وغيره يعالج
فهو حمل هذا المرض من ابويه ولكن هو الذي يسعي الي العالج فان اهمل جسده يكون مسؤال
عن النتائج ولكن ان اتبع اساليب العالج يكون امينا من ناحية جسده
اما المجرم فال يعاقب علي خطية ابوه مثل السرقه ولكنه يعاقب لو سرق شخصيا ) قد يتاثر بانه
افتقر بسبب سرقة ابوه وعقاب ابوه فاصبحت االسره فقيره بسبب خطية االب فهو ورث نتائج ولم
يرث السرقه ) ولكن هذا االبن قد يكون صالح ويكون مرضي او بسبب فقر االسره يسرق هو
ايضا فيعاقب علي سرقته رغم ان ظروف االسره دفعته الي حد ما الي السرقه)

فنحن كنا في صلب ادم حينما اخطأ وهذا التعبير الذي استخدمه االنجيل في وصف افضلية
كهنوت ملكي صادق عن كهنوت المسيح بان هارون كان في صلب ابراهيم ( عبرانيين 7
وملخص ما قدمت في هذه النقطه اننا ورثنا من ادم طبيعة الفساد والخطيه والشهوه والموت
ونتائج معصيته ولم نرث االكل من الشجره في حد ذاته فادم يعاقب علي خطيته الشخصيه واما
نحن فنعاقب علي نتائجها

ثالثا يقول المشكك الرب لم يغفر الدم وحواء حتى نزل وصلب وهذا أيضا خطأ من المشكك تماما
فالرب من اول ادم يغفر الخطايا لمن يتوب عنها ولكن هناك ثمن للخطية لم يدفع وهو حكم الموت
بسبب الخطية
سفر التكوين 17 :2
َما َش َجَرُة م ْع ِرَف ِة اْل َخْي ِر َو َّ
وت».
َوأ َّ
الش ِر َفالَ َتأ ُْك ْل ِمْن َها ،أل ََّن َك َي ْوَم َتأ ُْك ُل ِمْن َها َم ْوًتا َت ُم ُ
َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 23 :6
َما ِهب ُة ِ
ِ ِ ِ
يح َي ُسو َع َربَِنا.
أل َّ
هللا َف ِه َي َحَيا ٌة أََب ِدَّي ٌة ِباْل َم ِس ِ
َن أ ْ
ُجَرَة اْل َخطَّية ه َي َم ْو ٌتَ ،وأ َّ َ

فهناك فرق بين المغفرة او ان ربنا يغفر إلنسان مثل ادم وبين حكم الموت الذي ال يزال قائم حتى
مات المسيح عنا) فالمغفرة فيها الرب ينقل الخطية عن االنسان ولكن يبقى دفع ثمنها وهذا الذي
فعله الرب بجسده
ومثلها لداود
سفر صموئيل الثاني 13 :12
ِ
ْت ِإَلى َّ ِ
الر ُّب أَْي ًضا َق ْد َنَق َل َعْن َك
ان ِل َد ُاوَدَّ « :
َخ َ
انَ « :ق ْد أ ْ
طأ ُ
ال َنا َث ُ
ال َد ُاوُد لَنا َث َ
الرب») َفَق َ
َفَق َ
ِ
وت.
َخطَّي َت َك .الَ َت ُم ُ

رسالة بطرس الرسول األولى 18 :3
ِ
َفِإ َّن اْلم ِسيح أَي ًضا َتأََّلم مَّرًة و ِ ِ
َج ِل األَ َث َم ِة ،لِ َكي ُيَق ِرَبَنا ِإَلى
َج ِل اْل َخ َ
ط َايا ،اْلَب ُّار م ْن أ ْ
اح َد ًة م ْن أ ْ
َ َ ْ
َ َ َ
ْ
ِ
هللا ،مم ًاتا ِفي الجس ِد و ِ
وح،
لكن مح
الر ِ
يى ِفي ُّ
َُ
ََْ َ ْ ُْ ً

رابعا وأخي ار العدد الذي في سفر الحكمة الذي استشهد به المشكك هو ال يقول ان خطية ادم تم
دفع ثمنها ولكن فقط مغفرة
سفر الحكمة 10
 )1هي التي حفظت اول من جبل ابا للعالم لما خلق وحده

 )2وانقذته من زلته واتته قوة ليتسلط على الجميع
الكالم هنا عن حكمة هللا اقنوم الحكمة اللوغوس الكلمة) فيقول السفر
سفر الحكمة 9
 )1يا إله االباء يا رب الرحمة يا صانع الجميع بكلمتك
 )2وفاطر االنسان بحكمتك لكي يسود على الخالئق التي كونتها
 )3ويسوس العالم بالقداسة والبر ويجري الحكم باستقامة النفس
 )4هب لي الحكمة الجالسة الى عرشك وال ترذلني من بين بنيك
فالحكمة هو الخالق لكل شيء وهو الذي خلق ادم) وهو خلق لوحده اول جميع البشر ليكون أبا
للبشرية ولكن كما يقول العدد ان ادم زل وأخطأ ولكن الرب أنقذه من ذلته ولم يميته مع انه كان
يستحق الموت فو ار الن الحكم كان
سفر التكوين 17 :2
َما َش َجَرُة م ْع ِرَف ِة اْل َخْي ِر َو َّ
وت».
َوأ َّ
الش ِر َفالَ َتأ ُْك ْل ِمْن َها ،أل ََّن َك َي ْوَم َتأ ُْك ُل ِمْن َها َم ْوًتا َت ُم ُ
َ
ولهذا عند سقوط ادم نجد الرب يقول له
سفر التكوين 3
 17: 3و قال الدم النك سمعت لقول امراتك و اكلت من الشجرة التي اوصيتك قائال ال تاكل منها
ملعونة االرض بسببك بالتعب تاكل منها كل ايام حياتك

 18: 3و شوكا و حسكا تنبت لك و تاكل عشب الحقل
 19: 3بعرق وجهك تاكل خب از حتى تعود الى االرض التي اخذت منها النك تراب و الى تراب
تعود
ولكن كيف انقذه الرب من زلته؟؟؟؟
نجد اإلجابة في نفس االصحاح
سفر التكوين 3
 21: 3و صنع الرب االله الدم و امراته اقمصة من جلد و البسهما
أي ان الرب ذبح عن ادم وحواء ذبيحتين حيوانيتين ليسسفك دمهما عوض عن ادم وحواء
ويستتر ويتكفر أي يتغطى ادم وحواء بغطائهما) وبهذا أوال رأي آدم حيوان برئ يموت ،ليلبس هو
وفهم أهمية الذبيحة أن هناك برئ يموت ليستتر هو) إ ًذا األقمصة الجلدية فيها يشرح هللا طريقة
ن
أما لكل ميت) وبالذبيحة يشرح هللا كيف يتحول الموت
الحياة ،كيف تكو حواء أم كل حي وليست ً
لحياة)
ثانيا ليعرف ادم ان الرب أنقذه من زلته وسيدفع ثمن خطيته بنفسه وهذا ما حدث فبالفعل المسيح
هللا الظاهر في الجسد قدم نفسه ذبيحه عن ادم وكل البشرية وكسانا برداء بره بدمه وغطى أي
كفر خطايانا وسترها ولهذا ادم لم يموت مباشرة بل عاش  930سنة

بل أيضا الرب لم يدع الحيوانات تفترسه مباشرة رغم انه فقد سلطانه عليها بسبب خطيته بل الرب
أعطاه ان يتسلط عليها بحكمة ويحيا وسطها ولهذا ادم عاش  930سنة ولم يفترسه أي وحش
ارضي
وأيضا أنقذه من الموت االبدي فحتى بعد ان مات ادم بالجسد وذهب الي الهاوية في ملئ الزمان
جاء اقنوم الحكمة المتجسد الرب يسوع المسيح ليفديه ويموت عنها فيحيا ادما فيما بعد وبهذا
أنقذه من زلته

لهذا كما وضحت ان كل ما قله المشكك هو خطأ
فالمسيح اقنوم الحكمة بالفعل أنقذ ادم من زلته بانه
ذبح ذبيحتين فداء عنه
حافظ عليه وأنقذه من الحيوانات التي فقد سلطانه عليها
دفع ثمن خطيته عندما مات عنه وعن كل أبناء ادم عندما تجسد اقنوم الحكمة

والمجد هلل دائما

