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 معرفة اهللا الخالق
  

  
   الترابط الوثيق بين معرفتنا هللا الخالق ومعرفتنا ألنفسنا- 1

  : إذا أردنا الحصول على نعمة حقيقية ينبغي علينا أن نعرف أمرين 
  .معرفة اهللا ومعرفتنا ألنفسنا ، ولكي نعرف أحد األمرين جيدًا يجب أن نعرف األمر اآلخر 

  
  معرفة اهللا  ) أ(

ديًا في أنفسنا دون أن نفكر آذلك في صانعنا وخالقنا الذي لم يهملنا ، ال يمكننا أن نفكر ج
ومن . بل هو مستمر في رعايتنا والعناية بنا ، ومنحنا إمكانات ال يمكن أن تكون من صنع أنفسنا 

إن أشياء آثيرة في هذه الحياة قد أعطيت لنا ، وهذا يحتم . المؤآد أننا لم نمنح أنفسنا نسمة الحياة 
ذلك ، بسبب فساد طبيعتنا أن نتوجه بل إننا نحتاج فوق .  أن نتأمل ونفكر في ذاك الذي أعطانا علينا

إلى اهللا التماسًا ألمور أفضل ، فنحن نحتاج إليه لكي يعطينا حكمته الحقيقية بدًال من جهالتنا ، وغناه 
  .الحقيقي عوض فقرنا ، وقوته مكان ضعفنا وبره الحقيقي عوض فسادنا 

  
  رفتنا ألنفسنامع) ب(

لكي يكون لنا معرفة سليمة عن أنفسنا ، ينبغي أن نعرف اهللا ، ونعرف آيف نبدو في نظر 
إن آبرياءنا البشري تجعلنا نظن أننا حكماء ومقدسين ، حتى ننظر إلى الرب . اهللا وفي نور محياه 

التظاهر وآأننا  عندئذ نكتشف أننا مراءون نقنع ب– مستوى القياس الوحيد –وإلى آماله العجيب 
  .أبرار دون أن يكون لنا بر اهللا الحقيقي 

  
إن الشر المحيط بنا يفسد حكمنا على األمور ، لذلك ننظر إلى أمور بعينها على أنها 

آمثال لذلك ، . صالحة مع أنها في واقع األمر فاسدة ، بغض النظر عن أنها أقل فسادًا من غيرها 
د إلى األصفر الفاتح ، فأعيننا المشبعة باللون األسود ترى يحدث أن ننقل بصرنا من اللون األسو

وهكذا يجب أن نعرف أنه في ضوء النظر إلى اهللا ، نرى برنا خطية . األصفر الفاتح وآأنه أبيض 
  .، وقوتنا ضعفًا ، وحكمتنا جهالة 
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وا إن القديسين الذين أدرآ. ولنتأمل رد الفعل الذي حدث ألولئك الذين تقابلوا مع اهللا 
نموت موتًا ) : " والد شمشون(قال منوح . حضور اهللا بكامل وعيهم ، امتألوا رعبًا وذهوًال وحيرة 

: " وأحّس إشعياء إحساسًا شديدًا بنجاسته ، فصرخ قائًال ) . 22 : 13قضاة " (ألننا قد رأينا الرب 
 8 ما جاء في دانيال ، ولنقرأ أيضًا) 5 : 6إشعياء" (ويل لي ألني هلكت ألني إنسان نجس الشفتين 

 ومن هؤالء نتعلم أن اإلنسان لديه إحساس بعدم استحقاقه الشخصي عندما 17 ، 16: 18،10: 
  .ُيواِجه عظمة اهللا 

  
   المعنى المقصود بمعرفة اهللا – 2

فالذين ال يحيون حياة التقوى ، ال . أن نعرف اهللا ال يعني مجرد معرفة أنه يوجد إله 
ما أقل ما يعرفه البعض عن اهللا ، لو أن معرفتهم له اقتصرت على أنه . يقية يعرفون اهللا معرفة حق

وحتى لو امتدت معرفة البعض األخر إلى أن اهللا يحكم . خلق آل األشياء وأنه يحفظها آما هي 
إننا لن نعرف اهللا . الجنس البشري بحكمته وعدله، ورعايته ، فإن معرفتهم هللا تكون قاصرة أيضًا 

ية إال عندما نعرف ، عالوة على ما َتَقّدم ، إننا بدونه ال نحصل على حكمة أو بّر أو قوة معرفة حقيق
ما أحوجنا إلى أن نسعى إليه طلبًا لكل شيء صالح . أو صدق فكل هذه ُتستمد منه وليس سواه 

وحيث أن اهللا هو الذي صنعنا وهو الذي يحفظنا ، فيجب أن ندرك أننا له وأن . ونقدم له الشكر 
وإن آنا له ، فإن أعمالنا يجب أن تتفق مع إرادته ، ويجب أن نبتعد آل البعد عن . حياتنا ملكًا له 

وال يليق أن نتجه إلى عمل الخير خوفًا من عقوبة فعل الشر ، بل نعمل الخير انطالقًا من . الخطية 
  .محبتنا هللا وخوفنا من اإلساءة إليه 

  
  ن بالغريزة والفطرة  معرفة اهللا ثابتة في عقل اإلنسا– 3

إن . ما في ُآّل عقٍل بشري " إله " من حقائق الحياة التي ال جدال فيها ، أنه يوجد فكر ما عن 
وليس للناس أي عذر إذا لم يعرفوا أن اهللا . اهللا هو الذي أعطى اإلنسان يقينًا بهذا ، ومازال يعطي 

ثبت أنهم يفكرون في وجود إله ما موجود ، وحتى في حالة سجود بعض الناس لألوثان فإن هذا ي
  .أعلى منهم يستحق أن يتعبدوا له

  
وعلى ذلك فالدين ليس اختراعًا ، آما يدعي بعض النقاد ، الهدف منه إخضاع الناس 

ال ننكر أن بعض الحكام في الديانة الوثنية قد استخدموا آلهة لهذا الغرض ، لكنه . والسيطرة عليهم
. لوا هذا ما لم تكن هناك أفكار متأصلة مسبقًا في عقول هؤالء الناس ما آان في استطاعتهم أن يفع

وقد َيّدعي بعض الناس أنهم ال يؤمنون مطلقًا بوجود اهللا ، وقد يصل بهم األمر أنه عندما تواجههم 
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ظروف عصيبة تدفعهم إلى اللجوء إلى اهللا ، أي تدفعهم إلى اإليمان بوجود اهللا ، فإنهم يحاولون 
الحقيقة عن أذهانهم ، ألنهم يخشون أن ينالوا ما يستحقونه من عقاب على أفعالهم إبعاد هذه 

  .الشريرة 
  

بل هو يكتشف . إن معرفة اهللا إذن ، ليست من األشياء التي يتعلمها اإلنسان في المدارس
ذل هذه المعرفة داخل نفسه ، وال يستطيع أن يزيل هذه الحقيقة تمامًا من نفسه ، مهما حاول ومهما ب

  .من جهد 
  

   هذه المعرفة يعوقها ويفسدها الجهل والشر – 4
لكن هذه الحقيقة ال يقدرها حق قدرها إال . الشك أن الناس لديهم فكرة معينة عن وجود اهللا 

ذلك أن بعض الناس يؤمنون بالخرافات ، والبعض اآلخر يختار الشر عمدًا وبعد . قلة من الناس 
وبعض الناس يفكرون . رد حمقى بل هم في حالة تمرد ضد اهللا وال نحسب أن هؤالء مج. تفكير 

إن هؤالء الناس رغم . ويتأملون في وجود اهللا ، لكن ليس لديهم الفكر السامي بالدرجة التي تليق به 
بينما  " – آما يقول بولس–لكن . آل وجهات النظر الخاطئة عن اهللا ، يظنون أنفسهم حكماء 

  ) .22 : 1رومية " (هالء يزعمون أنهم حكماء صاروا ج
  

قال الجاهل في " ويصف داود النبي أولئك الذين يطفئون النور الذي منحه اهللا لهم ، بقوله 
إذ يقول بعض األشرار إنه ال يوجد إله ، بينما يسلك البعض ) . 1 : 14مزمور " (قلبه ليس إله 

 بأن خوف اهللا ليس أمام عيون 36وهؤالء يصفهم داود النبي في مزمور . اآلخر وآأنه ال يوجد إله 
. األشرار وأنهم في طرقهم الشريرة يتملقون أنفسهم ، ويرضون غرورهم بتخيلهم أن اهللا ال يراهم 

بل إننا نجد أن الذين يحاولون إبعاد اهللا عن قلوبهم ، آثيرًا ما ُيواجهون في نفس الوقت بالمعيار أو 
  .لوبهم للحكم على أنفسهم، أال وهو الضمير المقياس الداخلي للقضاء الذي وضعه اهللا في ق

  
لكن اهللا . ويظن بعض الناس أنه ال أهمية لما يؤمنون به ماداموا يبذلون آل ما في وسعهم 

وعلى ذلك يجب أن . ال يتغير ومقاييسه الخاصة بالحق والباطل ال تتبدل بحسب ظروفنا وأهوائنا 
حة واال فإن وجهة نظرنا عن اهللا تكون خاطئة نعرف اهللا معرفة سليمة بالطريقة الوحيدة الصحي

إن الرسول بولس يقول في رسالته . جدًا ، وآان األولى بنا أال يكون لنا وجهة نظر على اإلطالق 
ألهل أفسس أنهم بدون إله ، ألنهم انحرفوا عن المعرفة الصحيحة لإلله الحقيقي الواحد، ومازال 

  . معرفة صحيحة ال يختلف عمن يعبدون األوثان إن من ال يعرف اهللا. هذا الحكم ساريًا 
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هؤالء الخطاة . ومن األمور الخاطئة أيضًا أال يفكر الناس في اهللا إال إذا أجبروا على ذلك 

ومع ذلك فهم يودون لو أمكنهم أن . يتولد عندهم خوف اضطراري نابع من خوفهم من دينونة اهللا
ء الناس أنفسهم يتخذون مظهرًا خارجيًا له صورة يبطلوا أحكام اهللا العادلة ، بل إن بعض هؤال

  .التقوى بينما هم في الواقع يرتبكون شتى أنواع اآلثام 
  

لكّن الخطاة يتمردون على . ينبغي أن تكون هناك طاعة دائمة منضبطة هللا طول أيام الحياة 
. ة بقليل من التضحيات مرة ثاني) رضاه(اهللا باألفعال األثيمة ثم يظنون أن بإمكانهم أن ينالوا عطفه 

لكن أفعالهم الشريرة هذه تطفيء ومضات أشعة معرفة اهللا ، فيفقدون ما قدمه اهللا لهم من معرفة 
ففي األوقات الطيبة يسخرون من اهللا ، وفي أوقات الشدة يتحولون رجوعًا . عن نفسه تبارك اسمه 

  .كونوا يجهلونه تمامًا وتوضح صلواتهم في أوقات الضيق أنهم لم ي. إليه في يأس وقنوط 
  

   معرفة اهللا ممكنة من خالل عمل يديه في الكون - 5
إن اهللا ُيظهر نفسه بوضوح في نسيج الكون وبنيته وجزئياته بصورة ال يحتاج معها الناس 

صحيح أن الناس ال يمكنهم إدراك جوهر اهللا . إال ألن يفتحوا أعينهم لكي يبصروه في أعماله 
لكن هناك عالمات واضحة ومؤآدة تعلن مجد اهللا فيما قد . جوهره محجوب عنهم إدراآًا آامًال ألن

إذا ُطفنا بأبصارنا آيفما نريد في أي جزء من أجزاء . وال عذر لنا في عدم معرفته . صنع وأبدع 
 1رومية (وعن هذا يخبرنا الرسول بولس في . الخليقة ، رأيناها تتألأل بما أودعه اهللا فيها من مجد 

 قدرته السرمدية –أن اهللا قد أظهر نفسه في أعمال يديه ألن أموره غير المنظورة ) 20 ، 19: 
  . ُترى منذ خلق العالم مدَرَآة باألشياء التي صنعها حتى أنهم بال عذر –والهوته 

  
ما من شك في أن العلماء اآلن يمكنهم . هناك الكثير من األشياء التي ُتظهر حكمة اهللا 

فهم يستخدمون معرفتهم في مراقبة حرآة النجوم . بعمق في أسرار الحكمة اإللهية البحث والتنقيب 
لكن هذا ال يعني أن يكون . والكواآب آالشمس والقمر مثًال ، ويقيسون أبعادها ويندهشون لعظمتها 

فلنا أعين ويمكننا أن نرى أن .  أي عذر في عدم إدراك مبدع هذه األشياء – غير العلماء –لنا نحن 
إن اهللا قد أعلن عن حكمته في . ذه األجسام السماوية آثيرة ومتنوعة ، ومنسقة في نظام بديع ه

  . أعماله العجيبة ، إعالنًا آامل الوضوح ، لكل أفراد الجنس البشري بال استثناء 
وبنفس الطريقة ، فإن إدراك ترآيب الجسم البشري وجماله ووظائفه يستغرق من الطبيب 

 وقته وجهده ، ومع ذلك أفال يفكر أحد من الناس العاديين أن الهيكل العام للجسم الماهر المدرب آل
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 17أعمال " (ان اهللا عن آل واحد منا ليس بعيدًا " حقًا . يبرهن على مهارة وعظمة صانعه وخالقه 
نقع واآلن ، لو أن األمر ال يتطلب منا سوى التأمل في أجسامنا لنكتشف عمل يد اهللا ، فإننا ) . 27: 

والواقع أن هذا يدل على جحود البشر . في خطأ ال يغتفر وال مبرر له إذا آنا ال نسعى لطلب اهللا 
ذلك أنهم يملكون في أنفسهم أعمال اهللا العظمى وينالون منه هبات ال ُتَحُد . وعدم عرفانهم بالجميل 

  .وا الُمعطي الوّهاب ، ثم ينتفخون بكبرياء ألنهم ُمنحوا مثل هذه العطايا ، بدًال من أن يمجد
  

" الطبيعة " إن : فيقولون. لكي يتجنبوا التفّكر في اهللا " الطبيعة " لقد استخدم الناس آلمة 
هي التي صنعت آل هذه األشياء العجيبة ، وأآثر من ذلك إنها التي صنعت آل شيء من أعينهم 

لعقل اإلنسان وقدراته إنه أمر مؤآد أن جميع عمليات التفكير السلسة . إلى أطراف أصابعهم 
ومع ذلك فإن البشر يستخدمون . الرائعة على اإلدراك واالستنتاج تشير بوضوح إلى اهللا الخالق 

  .هذه القدرات الممنوحة لهم من اهللا في الحرب ضد اهللا نفسه 
  

لكن الثابت أن النفس . وهناك من يقول بأن النفس ال يمكن أن توجد بمعزل عن الجسد 
فما شأن الجسد بدراستنا للسماويات ؟ آما إننا ال نتأمل في . باستقالل عن الجسد تؤدي وظائفها 

وما عالقة . الماضي والمستقبل بأجسادنا آذلك نحن نتذآر ما قد سمعناه ونلتقط صورة في أذهاننا 
هذه دالالت واضحة عن عمل يد اهللا في . الجسد بما يدور في عقولنا من أفكار وصور أثناء نومنا 

ومن المؤآد أن عقل . إن عالمات الخلود ال يمكن إزالتها مطلقًا من الطبيعة البشرية . نسان اإل
  .اإلنسان نفسه يحتم عليه أن يعرف خالقه 

  
وقد حاول آخرون طمس فكرة وجود إله حقيقي بادعاء أن هناك نوعًا ما من العقل 

 إال محاولة إلحالل قوة وهمية مبهمة وهذا االدعاء ليس. الكوني العام ، هو الذي يعطي حياًة للكون 
إنه في أمور خطيرة مثل هذه ، . محل اهللا ، وبالتالي ال مجال لتقديم الخشوع والعبادة لقوة مثل هذه 

يكون من الخطأ الجسيم الخلط بين اهللا وبين األشياء التي صنعها ، أو بين أعمال يديه وبين أعمال 
  .الطبيعة الخاضعة إلرادته وحده 

  
 ذلك ، فإن علينا أن نتذآر ، آلما تأملنا في أجسادنا أنه يوجد إله واحد يحكم ويسيطر وعلى

إن من األمور التي تتنافى مع أي . على آل األشياء ، وهو يريدنا أن نأتي إليه ونؤمن به ونتعبد له 
 –مع أنه منطق سليم أن نستخدم عطايا اهللا العظيمة ونتمتع بها ، ثم نتحول عنه وندير له القفا ، 

  . مستمر في منحنا آل ما نحتاج إليه –تبارك اسمه 
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فهو يمسك بقدرته السموات واألرض . دعونا ننظر بإعزاز وإآبار إلى أعمال اهللا العجيبة 

وهو يثير الهواء بالزوابع . ويجعل السماء تهتز بالرعود وتضئ بالبروق . ، التي نشرها وبسطها 
ألمواج البحر الهادرة فيدفع بها إلى ذروة االضطراب والضراوة ثم يهدئه في لحظة ، ويعطي حدًا 

إن ذاك ) . أزليته وأبديته(، مصحوبة بالرياح العاصفة ثم إذا هو يعيد السالم للتأمل في سرمديته 
  .الذي منه تأتي آل األشياء البد أن يكون سرمديًا ، والبد أن يكون له وجود في ذاته 

  
إن اهللا رؤوف بكل الناس ، .  في الشئون والعالقات البشرية آذلك يمكننا أن نرى عمل اهللا

لكننا نرى صالحه وجوده الدائم مع األبرار بصفة خاصة بينما نرى قسوته بصفة خاصة أبدًا مع 
إن اهللا عندما يظهر نفسه في معاقبة الجريمة يكون منصفًا وعادًال بنفس الدرجة التي بها . األشرار 

وقد يسمح اهللا أحيانًا بأن ينتصر الشرير ، بينما يعاني البريء ضيقًا وظلمًا . يحمي البريء وينتقم له
ومن جهة أخرى، علينا أن ندرك . على يد اإلنسان الشرير ، لكن هذا ال يحجب عدل اهللا وإنصافه 

أن اهللا عندما يعاقب جريمة ما ، فإنما يكره آل الجرائم ، وعندما نراه يترك الكثيرين في الوقت 
ضر بال عقاب يجب أن ندرك أن هناك دينونة حتمية ، سيقوم فيها بتوقيع العقاب الرهيب على الحا

  .هؤالء المذنبين 
  

وعن عناية اهللا بنا ورعايته لنا يحدثنا صاحب المزمور المائة والسابع ، ويرينا آيف أن اهللا 
ية وإرشادًا للتائهين في يقدم معونة تفوق الطبيعة وتخالف ما هو متوقع ، للبائسين ، آما يقدم حما

البرية ، ويعطي طعامًا للجياع ، ويخّلص المسجونين من األسر ، ويشفي المرضى ، ويعطي 
ولئال يظن البعض أن هذه األمور تتم . الخصب والنماء لألرض ، ويرفع المسكين من الذل 

من : " القول مصادفة ، يؤآد صاحب المزمور إنها ناتجة عن عناية اهللا بشعبه ويختم مزموره ب
  " .آان حكيمًا يحفظ هذا ويتعقل مراحم الرب 

  
وعندما ندرك ان . عندما نعرف اهللا ، المعرفة الحقة ، سنتطلع إلى األمام ، إلى الحياة اآلتية

وجود اهللا وآذلك صرامته ال يبدوان  بصورة آاملة في العالم الحاضر ، نستنتج أن هذه الحياة 
عندما نرى األتقياء . لكامل لرحمة اهللا ودينونته سيتم في العالم اآلتي مجرد بداية ، وأن اإلظهار ا

يعانون األلم واألذى من أشرار يعيشون في راحة ، يكون من حقنا أن نؤمن أن هناك حياة أخرى 
  .قادمة ينال فيها آل من األتقياء واألشرار المعاملة الالئقة 
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نالت عقابها ، فقد نظن أنه ليس هناك لو أن آل خطية هنا : " وقد قال أغسطينوس بحق 
وإذا لم نر هنا بعض الخطايا تنال عقوبتها فورًا ، فإننا قد نظن أنه ال وجود . دينونة عتيدة ستأتي 

  . "لما يسمى بالقدرة والعناية اإللهية 
  

وبالرغم من أن اهللا ُيْظِهر قوته الدائمة بوضوح وجالء فيما صنعت يداه، فإن الجنس 
فالناس في معظمهم ال يتطلعون إلى األشياء الطبيعية حولهم ليفكروا . يستوعب الدرس البشري ال 

في صانعها وخالقها ، بل آثيرًا ما يتكلمون عن األحداث على أنها محض صدفة ، واألجدر بنا أن 
إن أعمال الخليقة تتألأل حولنا آالمصابيح ، لتوضح وتظهر مجد . ندرك أنها بترتيب من اهللا 

لكن هل تلمع وتتألأل بال جدوى ألن الناس ال يتطلعون إليها بالدرجة الكافية ؟ إنها  . صانعها
لكن اهللا في . موجودة على أي حال وال يمكن لنا أن ندعى بأنه ليس لدينا وسيلة بها نعرف اهللا 
خالقنا ، هذا محبته وحنانه قد أعطانا ضوءًا آخر أآثر إشراقًا ولمعانًا ، يقودنا إلى المعرفة الحقيقية ل

  .السراج المنير هو الكتاب المقدس 
  

   حاجة اإلنسان إلى الكتاب المقدس ، ليحصل على معرفة حقيقية وصحيحة عن خالقه – 6
مع ان اهللا يرينا عظمة مجده في الخليقة حتى أننا بال عذر في عدم معرفته ، إال أننا نحتاج 

وهذا " .آلمته " من ثم أعطانا اهللا نور و. إلى مساعدة أفضل لنعرف اهللا بشكل صحيح وسليم 
  .امتياز للذين يريد اهللا أن ُيّعرف نفسه لهم عن قرب ، ويقربهم إلى نفسه 

  
إن شخصًا يعاني من ضعف البصر ال يقدر على قراءة آلمتين في آتاب ما ، لكن عندما 

اب المقدس فهو واألمر شبيه بهذا مع الكت. يستخدم نظارة طبية ، يمكنه القراءة بوضوح ويسر 
ومن هنا . بمثابة النظارة التي تجلو ضباب معرفتنا هللا ، ويعلن لنا اهللا بأعظم بيان وأجلى وضوح 

ندرك عظمة هذه العطية ، آلمة اهللا المدونة في الكتاب المقدس ، التي بمقتضاها أعطانا اهللا حقائق 
  .ومعلومات لكي ال يترآنا للبحث عنه في أعمال الخليقة وحدها 

  
. إن اهللا قد َعّرف نفسه لكتبة الوحي المقدس بكلمات مقولة ورؤى ، وبتعليمهم ماذا يكتبون 

ورغم تنوع الوسائل آان هؤالء الكّتاب متأآدين تمامًا من صحة الحق الذي تعلموه ، آما آانوا على 
ن هذه لقد وضع اهللا حقه فوق مستوى الشبهات ، وسمح بتدوي. يقين آامل بأن هذا الحق من اهللا 

آان الهدف األساسي من آتب . الحقائق في سجل عام مكتوب ، لكي تستخدمها األجيال التالية 
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الناموس واألنبياء أن تشهد عن المسيح ، لكنها أفادت أيضًا في تمييز اإلله الحقيقي خالق السماء 
  .واألرض عن الحشد الهائل من اآللهة المزيفة

  
 ، إن من حق اإلنسان أن يتأمل مجد اهللا الذي أظهره ومن هنا يمكننا القول بطريقة محددة
والحق أننا ينبغي أن نقرأ آلمة اهللا إذا أردنا أن نزداد . في الخليقة، ومن حقه أيضًا أن يقرأ آلمة اهللا 

ونحن ال يمكننا أن نعرف شيئًا عن التعليم الصحيح ما لم نتعلم ذلك من الكتاب . معرفة عن خالقنا 
  .المقدس 

  
 نتذآر أن الذهن البشري سرعان ما ينسى اهللا ، يمكننا أن نرى آيف آانت الحاجة وعندما

ومن . فإذا لم نقرأ آلمة اهللا ، فلن نصل مطلقًا إلى الهدف من معرفة اهللا . ماسة لتدوين الحق اإللهي 
 والفلك الجدير بالذآر أن النبّي الذي يخبرنا بعظمة اهللا في الطبيعة ، وأن السموات تحدث بمجد اهللا

يخبر بعمل يديه وأن تتابع األيام والليالي يعلن عظمة الرب ، هو نفس النبي الذي يضيف في نفس 
" ناموس الرب آامل يرد النفس ، شهادات الرب صادقة ُتَصّير الجاهل حكيمًا: " المزمور أن 

  ) .19مزمور(
  

   الروح القدس يضمن صحة ومصداقية الكتاب المقدس – 7
فالمؤمنون بحاجة . كتاب المقدس يستمد سلطته وقانونيته من الروح القدس هذا يعني أن ال

فمن الخطورة أن نظن بأن أهمية . إلى أن يعلموا علم اليقين أن الكتاب المقدس جاء من السماء 
الكتاب المقدس ترجع إلى اعتماد الكنيسة له أو تصديقها عليه ؛ ذلك أن حق اهللا األبدي غير المتغير 

 إنها هي التي – أي الكنيسة الكاثوليكية في عصر آالفن –قالت الكنيسة . على حكم البشر ال يستند 
وآان هذا . تقرَّر األسفار التي تدخل ضمن الكتاب المقدس وآذلك األسفار التي ال يمكن قبولها 

. على راجعًا إلى أن الكنيسة أرادت من الناس البسطاء أن يعتقدوا بأنها صاحبة السلطة والمرجع األ
إال أنه من الواضح أنه ال يمكننا االستناد إلى حكم الناس ، لئال يضطرب صاحب الضمير الَقلِق لو 

 الموحي به –لكن مثل هذا اإلنسان يستطيع الرجوع إلى الكتاب المقدس . وضع ثقته في بشر مثله 
  . ليجد رجاًء لحياته األبدية –من اهللا 

  
 مبنية على أساس الرسل واألنبياء ، فإذا قبلنا هذه إن الكنيسة: يقول لنا الرسول بولس 

الحقيقة وجب علينا أن ندرك أن ما آتبه الرسل واألنبياء في األسفار المقدسة قد قبل آعقيدة صادقة 
  .نعم ، فللكتب المقدسة سلطتها ومصداقيتها قبل الكنيسة . حتى من قبل تأسيس الكنيسة 
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فاألنبياء والرسل ال " . هكذا قال الرب : "  هو إن البرهان األعلى في الكتاب المقدس

يفتخرون بحكمتهم الخاصة ، بل يضعون اسم اهللا القدوس في المقدمة ليكون القول مستوجبًا للطاعة 
 – آأساس إليماننا –فإذا أردنا أن ُنَحّرَر ضمائر الناس من الشك وعدم اليقين وجب أن يكون لنا . 

هذا األساس األسمى واألعلى لإليمان هو شهادة . رات البشر شيء أعلى وأسمى من براهين وقرا
  .الروح القدس في داخلنا 

  
. فال جدوى إذن من محاولة تشجيع اإليمان بالكتاب المقدس عن طريق البرهان المجرد 

ذلك أن مجرد . وحتى إذا آنت تحث سامعك بهذا األسلوب على قبول الكتاب فسيقبله بعقله فقط 
  . أن يؤسس اإليمان الثابت الوطيد ، الالزم للتقوى القلبية البرهان ال يمكن

  
يظن أهل العالم أن الديانة تكون في العقل أو الذهن ، ويطلبون أن يقنعهم أحد ببراهين قوية 

وأنا أجيب أن شهادة الروح القدس فوق آل البراهين . أن موسى واألنبياء تكلموا بالوحي المقدس 
. حيدة التي بها نعرف اهللا هي من خالل آالمه عن نفسه في الكتاب المقدس إن الوسيلة الو. واألدلة 

. وبنفس الطريقة أي بشهادة الروح القدس وحده للكتاب يكون قبول الكتاب المقدس في قلوب الناس 
إن الروح القدس الذي تكّلم في األنبياء ، هو ذاته الذي ينبغي أن يدخل إلى قلوبنا ليقنعنا أنهم آتبوا 

أما أنا فهذا : " وهذا ما ُيَقّرره إشعياء بوضوح حين يقول . سالة المعطاة لهم بأمانة واستقامة الر
عهدي معهم قال الرب ، روحي الذي عيك وآالمي الذي وضعته في فمك ال يزول من فمك وال من 

  ) .21 : 59إشعياء " (فم نسل نسلك ، قال الرب من اآلن وإلى األبد 
  

في أعماقه من الروح القدس ، يثق بثبات في الكتاب المقدس ، وهذا أمر إن اإلنسان المتعلم 
يجب قبوله قبوًال صريحًا وواضحًا ، فالكتاب المقدس يملك البرهان في ذاته ، وال يحتاج إلى 

فالروح القدس هو الذي يشهد لنا بالحق المتضمن في الكتاب . برهان أو حجة من قبل إنسان 
  .ون هناك شهادة أعظم المقدس ، وال يمكن أن تك

  
لكنه ال ُيجري . والكتاب المقدس يستحق احترامنا وتقديرنا بسبب عظمته الذاتية الخاصة

فينا أي تغيير حقيقي ما لم نتعلم بواسطة الروح القدس ، فبقوة الروح القدس فقط تنفتح أمامنا مغاليق 
يرنا من الناس لنؤمن بأن الكتاب فليست العبرة إذن في حكمنا أو حكم غ. الكلمة وننال االستنارة 

ألن الروح القدس هو الذي يعطينا اليقين بأن . ألن الروح القدس هو من اهللا . المقدس هو من اهللا 
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اهللا هو الذي يتحدث إلينا في آتابه المقدس ، ذلك الكتاب الذي استخدم في آتابته أناس اهللا القديسين 
  .المختارين 
  

   الكتاب المقدس  براهين منطقية تؤآد صحة– 8
بعد أن نملك ذلك اليقين من خالل الروح القدس ، وبعد أن طوق الكتاب المقدس بالتبجيل 

إن . بعدئذ فقط يأتي دور البراهين المنطقية آعوامل مساعدة لإليمان . واالحترام الالئقين بمكانته 
لهية وغناها في الكتاب إيماننا يثبت بطريقة رائعة عندما نتأمل في نظام وترتيب فيض الحكمة اإل

ان قلوبنا تكون . ونرى النقاوة غير األرضية لتعليم الكتاب ونلمس جمال آل جزء فيه . المقدس 
أآثر ثباتًا إذا ما تنبهنا إلى أن الجدير بإعجابنا ليس جمال لغة الكتاب ، بل مكانة وسمو األمور 

  . المعلنة فيه 
  

عظيمة لملكوت السموات إلينا بأسلوب سهل إن حكمة اهللا قد ُأظهرت بوصول األسرار ال
إن الحقائق اإللهية على جانب . فال أحد يمكنه االدعاء بأن قوة الكالم تكمن في جمال اللغة . بسيط 

آبير من القوة واالقتدار بحيث ال تحتاج معها إلى أية مساعدة مصطنعة تتمثل في أسلوب باهر أو 
ة عندما يؤآد ألهل آورنثوس أن إيمانهم ال يستند على ويستخدم بولس هذه الحقيق. آلمات بارعة 

  ) .4 : 2آو1. (آالم الحكمة اإلنسانية المقنع بل على برهان الروح والقوة 
  

إن في الكتاب المقدس قوة ال توجد في أية آتابات بشرية ، رغم ما قد يكون في آتابات 
 اختراق أعماق القلب والنفس البشر من روعة وبهجة ، لكن آلمة اهللا هي وحدها القادرة على

  .واإلستحواز على مشاعرنا الداخلية 
  

لقد آتب بعض األنبياء بإسلوب شائق ورائع وجذاب ، ُيضارع في جماله اسلوب ُآّتاب 
العالم العظام، وقد سمح الروح القدس بهذا ليرينا أنه آان ممكنًا استخدام هذا اإلسلوب دائمًا لكن 

للغة العادية إلرميا وعاموس ، بنفس الدرجة التي تظهر بها في اللغة عظمة اهللا ُترى بوضوح في ا
 .الجميلة التي آتب بها داود وإشعياء 
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 بعض البراهين على صحة آتابات العهد القديم  ) أ(
  يظهر صدق موسى في آتابته ، عندما نجد أنه ُيَضّمنها أخبارًا ليس فيها 

شمعون والوي أخوان ، : " ع ذلك آتب يقول لقد آان من سبط الوي ، وم. أي مجاملة ألسرته 
وآان يمكنه أن يتجنب اإلشارة إلى تذمر أخيه وأخته عليه ) . 5 : 49تكوين " . (آالت ظلم سيوفهما 

  ) .1 : 12عدد(، لكنه دّون ذلك بكل أمانة 
  

ويجب أن يالحظ الذين يتساءلون عن . ان موسى يكتب عن عجائب ومعجزات آثيرة جدًا 
ها، انه لم يعترض إنسان واحد عندما أعلن موسى عن هذه العجائب أمام الجموع حقيقة حدوث

ولم يكن ممكنًا أن يقدم تقريرًا زائفًا أمام هؤالء الناس ألنهم آانوا شهود عيان لهذه . المحتشدة 
ولم يعترض أي واحد منهم عندما أشار إلى نزول المن من السماء وتفجر الماء من . الحوادث 
لى عمود السحاب فوق خيمة االجتماع ، وإلى صوت الرعد الحادث عندما تكلم اهللا مع الصخرة وإ

  .موسى من الجبل 
  

ومع ذلك أعلن إشعياء عن خراب . في سالم " مملكة يهوذا " آتب إشعياء وقت أن آانت 
بمئات السنين " آورش " ، وذلك قبل والدة " آورش " أورشليم وعن السبي ، بل أيضا عن المنقذ 

  .آما تنبأ أرميا بأن السبي سيستمر سبعين عامًا ، في وقت ما قبل السبي . 
  
  بعض البراهين على صحة آتابات العهد الجديد) ب(

يورد ثالثة من ُآّتاب البشاير قصة المحبة العجيبة باسلوب بسيط خاٍل من التنميق أو 
 األسلوب البسيط تستحوذ الزخرفة ، ومع ذلك فإن عظات المسيح التي ترد في هذه البشائر ذات

وفي العهد الجديد . آما أن آتابات بولس وبطرس تنتزع مّنا اإلجالل والتقدير . تمامًا على إعجابنا 
نرى أناسًا يصيرون خليقة جديدة ، مثل مّتى الذي يأتي إلى الرب يسوع تارآًا مكتب الجباية ، آما 

 الرسول بولس قد َتجّدد في وقٍت آان فيه وال ننسى أن. يأتي بطرس ويوحنا تارآين قوارب الصيد 
  .شديد العداوة للمسيحيين ، مضطهدًا ومفتريًا 

  
لقد حفظ اهللا آلمته المكتوبة لنا ، حفظها عبر آالف السنين إذ أنها شهادته المكتوبة التي 

  . ُيَقدّمها عن نفسه 
  ة اهللا من نحو البشر  إهمال الكتاب المقدس والسعي في طلب إعالنات جديدة أمر مضاد إلراد– 9
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ويحتقرون من يتمسك . يوجد بعض الناس يّدعون بكبرياء أنهم منقادون بالروح القدس 
فإذا ما ادعوا بأنهم منقادون " . بالحرف الميت القاتل " إنهم يتمسكون : بالمكتوب ويقولون عنهم 

لفًا عن اإلعالن المعطي بروح اهللا ، يكون من الغباوة أن يظنوا أن هذا اإلعالن يمكن أن يكون مخت
  .للرسل واألنبياء الذين دونوا آلمة اهللا 

  
وآان من حقه أن . أنه اختطف إلى السماء الثالثة ) 2 : 12آورنثوس 2(آتب بولس مرة 

لكنه لم يقل ذلك بل ظل .  ان له إعالنه الخاص – لو آان من حق أي إنسان أن يدعى –يقول 
وآان ُيقّدر الكتب المقدسة حق . وس على أن يفعل هكذا يستخدم الكتب المقدسة ويشجع تيموثا
آل الكتاب هو موحى به من اهللا ونافع للتعليم والتوبيخ ، : " قدرها عندما آتب إلى تيموثاوس يقول 

 : 3تيمو2" (للتقويم والتأديب الذي في البر ، لكي يكون إنسان اهللا آامًال ومتأهبًا لكل عمل صالح 
16 ، 17. (  

  
د الرب بأن يرسل الروح القدس ، قال عنه إنه لن يتكلم من نفسه ، بل سيذآّرهم عندما وع

بما عّلمه المسيح لهم بالكلمات التي نطق بها ، وعلى هذا فإن الروح القدس الموعود به لن يعطي 
جيل أمورًا جديدة أو إعالنات لم ُيسمع عنها ، بل ُيَثبِّت في قلوبنا نفس التعليم الذي قد أعطاه لنا إن

  .المسيح 
  

واألمر الذي يجب أن يكون واضحًا هو أن أولئك الذين يريدون أن ينالوا فائدة روحية 
  .وبرآة من روح اهللا ، عليهم أن يجتهدوا ويثابروا في قراءة الكتاب المقدس واإلصغاء إلى صوته 

  
لروح ا(وإلى الذين يقولون بأنه مما يهين روح اهللا الذي هو فوق آل األشياء أن يكون 

خاضعًا للكتاب ، نقول لهم إنه ال توجد إهانة للروح القدس مطلقًا في أن يكون متسقًا ومتفقًا ) القدس
  .مع نفسه ، فهو مؤلف الكتاب المقدس ، وهو ال يتغير 

  
الحرف " أما القول بأن الذين يتقيدون بالكتاب المقدس ويلتزمون به يكونون في عبودية 

آان يقاوم ) 6 : 3آو 2" (الحرف يقتل " لفاظ ، إن بولس عندما قال ، فهذا تالعب باأل" القاتل 
الُمعّلمين الكذبة الذين آانوا يتشبثون بالشريعة ، وال يريدون أن يقبلوا شريعة اهللا الجديدة ، بالنعمة 

لكن عندما يطبعه . إن الشريعة تقتل ، عندما تكون منفصلة عن نعمة المسيح . التي في المسيح 
  .قدس بقوة في القلب ، وعندما يعلن لنا المسيح فإنه آلمة الحياة الروح ال
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إن الهيبة الحقيقية لكلمة اهللا تسود على قلوبنا ، عندما نتمكن بنور الروح القدس من رؤية 

 بالروح القدس – دون خوف من الّضالل –ومن جهة أخرى نحن نرحب . اهللا في الكتاب المقدس 
  .بقته لكلمته الخاصة الذي ندرآه وُنمّيزه من مطا

  
   الخليقة والكتاب المقدس يتفقان ضد آلهة األمم– 10

سبق أن أوضحنا أن خلق العالم يحمل شهادة هللا ، وأن اهللا أعلن نفسه في الكتاب المقدس 
  .واآلن علينا أن نشير إلى أن إله الخلق هو نفسه إله الكتاب المقدس . بطريقة أآثر آماًال 

  
فهو يبتهج ويسر . نرى اهللا دائمًا في طيبة قلب آأب صالح حنان في الكتاب المقدس 

ولعل موسى قد أعطانا بيانًا . بإظهار مراحمه الخاصة ، لكنه أيضًا يظهر صرامة ضد اآلثمة 
الرب، الرب إله رحيم ورؤوف بطئ الغضب :        " موجزًا عما نريد أن نعرفه عن اهللا حين قال 

ولكنه لن . افظ اإلحسان إلى ألوف ، غافر االثم والمعصية والخطية وآثير اإلحسان والوفاء ، ح
: 34خروج " (يبرئ إبراًء ، مفتقد إثم اآلباء في األبناء وفي أبناء األبناء في الجيل الثالث والرابع 

الذي يكرره موسى في بداية الفقرة مرتين ، يوضح سرمدية اهللا ) يهوه(إن اسم الرب ) . 7 ، 6
  .، وبعد ذلك يورد صفات اهللا التي تشير إليه من جهة عالقته بنا وذاتية وجوده 

  
اللطف والصالح والرحمة " : الخليقة " ونفس هذه الصفات ُترى المعة ومتأللئة في 

  .نعم فكل صفات اهللا يمكن تتبعها واقتفاء أثرها في أعمال الخلق . والعدل والحكم والحق 
  

فض رفضًا قاطعًا جميع آلهة األمم ، ويقودنا إلى ثم يجب أن نالحظ أن الكتاب المقدس ير
لقد آان اسم اهللا معروفًا في آل مكان ، حتى الذين آانوا يتعبدون آللهة متعددة . اإلله الحقيقي وحده 

لكن جميع الناس سقطوا في اإلثم والخطية ، ومعرفتهم الطبيعية عن اهللا . ظلوا يستعملون اسم اهللا 
ومن هنا فإن النبي حبقوق يدين آل أشكال عبادة األوثان ، ويخبرنا .  عذر ال تفيدهم بل تجعلهم بال

، وبذلك يكون علينا أال نقبل إلها آخر سوى اهللا ) 20 : 2حبقوق (أن نطلب اهللا في هيكل قدسه 
  .الحقيقي الذي أعلن عن نفسه في آلمته الخاصة 
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   من الخطأ صنع أية صورة أو تمثال هللا– 11
إن هذا الشكل شبيه باهللا ، فإنه : سان بصنع أي شكل من األشكال ، قائًال عندما يقوم إن

ال تصنع لك تمثاًال منحوتًا وال صورة ما مما في السماء : " قال اهللا . عندئذ يفسد مجد اهللا بالباطل 
لقد منع ) . 4 : 20خروج" (من فوق وما في األرض من تحت ، وما في الماء من تحت األرض 

  .والت تصويره في شكل مرئي اهللا آل محا
  

فاحتفظوا جدًا ألنفسكم ، فإنكم لم تروا صورة ما يوم آلمكم الرب : " قال موسى للشعب 
تثنية .. " (في حوريب من وسط النار ، لئال تفسدوا وتعلموا ألنفسكم تمثاًال منحوتًا صورة مثال ما 

ي سمع وانه لم يكن هناك أي شكل يشير موسى بذلك إلى أن صوت اهللا فقط هو الذ) . 16 ، 15 : 4
  .إن أي محاولة إلعطاء اهللا شكًال ُتعد إهانة هللا . أو صورة مرئية 

  
فإذ نحن ذرية اهللا ال ينبغي أن نظن : " ويوصي بولس بمراعاة هذا األمر نفسه عندما يقول 

كذا ، وه) 29 : 17أع " (أن الالهوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة واختراع إنسان 
  .يتضح بجالء أن أي تمثال أو صورة ُتْصَنع لتصوير اهللا تعتبر إهانة بالغة لجالل عظمته 

  
ولقد آانت هناك مناسبات معينة فيها أعلن اهللا نفسه بواسطة عالمات ، لكنها آانت من نوع 

ناموس ، فعند إعطاء ال. والواقع أنها نّبهت الذين رأوها إلى أن اهللا فوق مستوى فهمهم . خاص جدًا 
آانت هذه عالمات مجد اهللا ، لكنها بالتأآيد عالمات ال . رأي الشعب السحاب الثقيل والدخان والنار
وفي البشائر يظهر الروح القدس على شكل حمامة لكنه . قبل لإلنسان بتقليدها أو نسخ صورة منها 

  .سرعان ما يختفي ، وهذا ُيذّآرنا بأن اهللا غير مرئي 
  

 مخلوق ال يمكنه أن ُيَمّثل اهللا في شكٍل من طين أو حجر أو خشب أو إن اإلنسان آكائن
ويوضح إشعياء آيف أنه من الغباء لإلنسان أن يختار قطعة ما من . حتى من الفضة أو الذهب 

الحديد أو الخشب ، ويصنع من نصف القطعة قدومًا أو وقودًا ومن النصف اآلخر يصنع إلهًا صنمًا 
قطع لنفسه أرزًا وأخذ سنديانًا وبلوطًا واختار لنفسه من ) . " 17 – 12:  44إشعياء . (يسجد له 

أشجار الوعر ، غرس سنوبرًا والمطر ينميه ، فيصير للناس لإليقاد ، ويأخذ منه ويتدفأ ، يشعل 
  ) .15 ، 14 : 44إشعياء " (أيضًا ويخبز خبزًا ، ثم يصنع إلهًا فيسجد ، قد صنعه صنمًا وخّر له 
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مالحظة أيضًا أن اهللا حّرم الصور الوثنية بنفس الدرجة التي حرم بها التماثيل وجدير بال
  .المنحوتة ، فمنع الناس من أن يصنعوا أي شبيه أو مثال لنفسه من أي نوع 

  
فالذين ال يستطيعون . إن الصور والتماثيل هي بمثابة آتب لعامة الناس : يقول البعض 

صحيح أن الناس في حاجة إلى من يخبرهم عن اهللا ، لكن . اهللا القراءة يحتاجون إلى ما ُيذّآرهم ب
ان : اهللا قد حّرم الصور والتماثيل تحريمًا قاطعًا بل حرمها أيضا آوسيلة للتعليم يقول حبقوق 

إن هللا أسلوبًا خاصًا ) . 18 : 2حبقوق (التمثال المنحوت أو المسبوك ال نفع له بل هو ُمعّلم للكذب 
ينبغي . ناس الذين ال يستطيعون القراءة يكون تعليمهم عن طريق إعالن آلمة اهللا في التعليم ، فال

إذ يمكن . فال حاجة لتماثيل الخشب أو الطين أو الفضة أو الذهب . تعليم الناس تعليمًا آامًال متقنًا 
لقى  أن يعرفوا أن المسيح قد مات عنا ، ليحمل اللعنة من أجلنا ويت– بدون هذه األشياء –للناس 

عقوبتنا على الصليب ، وُيكّفر عن خطايانا بتقديم جسده ذبيحة آفارية ليطهرنا من خطايانا بدمه 
  .ويصالحنا مع اهللا أبيه

  
إنه لمن الخطأ تمامًا أن نظن بأنه يمكن لإلنسان أن يعبد اهللا في التمثال دون أن يعبد التمثال 

لون بأنهم في عبادة األوثان ال يعبدون وهي حجة يستخدمها حتى الوثنيون ، فإنهم يجاد. ذاته 
وهي نفس الحجة التي تتذرع بها الكنائس التي تدعى بأنها تقدم طقوس . التمثال بل يعبدون ما ُيمّثله 

بل إنه حتى هذا يمكن أن يعني أنهم خدام لألوثان ، وبديهي أن . الخدمة للتماثيل لكنها ال تتعبد لها 
  . الجنس البشري هذا ليس قصد اهللا إطالقا من صنع

  
   يجب أن ُنقدَّم العبادة هللا وحده – 12

أينما سادت األآاذيب وانتشرت التعاليم الخاطئة ، تعرضت الديانة للفساد واالنحراف 
 بإيمانهم باهللا الواحد الحقيقي ، – بكل قوتهم –إنه جهل مشين أن ال يتمسك الناس . والضالل 

وفوق ذلك فإن اهللا قد أعلن عن قصٍد وتصميم أنه إله . متعبدين له بالطريقة الوحيدة الصحيحة 
إن أحد أسباب إعطاء الوصايا . غيور ، يعاقب الذين يعطون لألوثان المجد الذي يليق به وحده 

فإذا لم ُنمّجد اهللا . العشر هو أن اهللا آان يريد أن يحول بين الناس وبين االنزالق إلى العبادة الفاسدة 
  .دة ، فكأننا نجرده من مجده ونوجه اإلهانة إليه بكل ما يستحق من عبا

  
وُنقِدم الخرافات الكثير من الحيل لتحّولنا عن العبادة النقية الطاهرة ، فيجب أن نتنبه 

فهناك إغراء بإتباع آلهة غريبة دون أن يبدو في األمر ترك لإلله الواحد ، لكنها . ونحترس منها 
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ل قدرًا وتعطيهم حقوقًا معينة وتنسب إليهم قوى خاصة ، لألسف تضيف إلى جواره آلهة آثيرة أق
وبنفس . مما يشتت ويحطم مجد األلوهية، هذا المجد الذي هو حق واجب لكائن واحد ، هو اهللا 

وّمْن . الطريقة يكون َمْن ُيعطون تمجيدًا للمالئكة والقديسين إنما ُينقصون ويقتطعون من مجد اهللا 
السجود والتسابيح والصلوات قد ال يدرآون أنهم بذلك يعطون مجد اهللا يقدمون للمالئكة والقديسين 

  .آلخرين 
  

" . للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد : " وقد أعلن المسيح هذا األمر بكل دقة عندما قال 
 4متى (آانت هذه هي قاعدته الذهبية في مواجهة ادعاء إبليس عندما حاول تجربته بالسجود آلخر 

 :10. (  
  

عندما وقع على قدمي بطرس ) 25 : 10أعمال (كننا أن نتأمل في سلوك آرنيليوس ويم
فإذا لم يكن في . الشك أن آرنيليوس آان يعرف بدرجة آافية أن السجود يكون هللا وحده . وسجد له 

الحقيقة يسجد لبطرس في شخصه بل ينظر إليه آعالمة على وجود اهللا ، فإن هذا يكون سجودًا من 
لكن بطرس منع آرنيليوس بقوة من .  يظن الكثيرون أنهم يقدمونه للمالئكة والقديسين النوع الذي
والسبب في هذا المنع أن اإلنسان ال يمكنه أن ُيمّيز أو يفصل بقوة وحسم بين السجود . السجود له 

 علينا إذن أال. هللا والسجود لمخلوق دون أن يعطي المخلوق بعضًا من المجد الذي يخص اهللا وحده 
  .نسلب اهللا أية ذرة صغيرة من مجده 

  
   اهللا واحد في الجوهر ، وهذا الجوهر يشتمل على ثالثة أقانيم– 13

  طبيعة اهللا) أ(
وال يتحدث اهللا إال . يعلمنا الكتاب المقدس أن اهللا واحد ، آائن غير محدود ، وهو روح 

. نعنا من محاولة تحديده وتعريفه لكن هاتين السمتين المميزتين هللا ، تم. قليًال عن جوهره الخاص 
وحقيقة أن اهللا . التي هللا تجعلنا ندرك أنه ال يمكن قياس مداه أو تقديره حق قدره " الالمحدودية " إن 

إن اهللا فوق آل أفكارنا . روح تدفعنا ألن ندرك أنه ال يمكن وصفه بكلمات أرضية على اإلطالق 
  .وتصوراتنا األرضية 

  
 في اهللا أو ينظرون إليه آأنه بشر ، ألن الكتاب المقدس يتكلم عن إن بعض الناس يفكرون

لكن ذلك ليس إال أسلوب في الحديث ، ألن عقولنا . اهللا بأن له فمًا وأذنين وعينين ويدين وقدمين 
فيستخدم اهللا مثل هذه الكلمات في . البشرية قاصرة عن التفكير في شخص ليس له هيئة مرئية 
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ى التفكير فيه، والشك أن اهللا قادر على أن يرى ويسمع ويعمل ، لكن ليس له الكتاب لمساعدتنا عل
  .جسم معين 

  
  :ثالثة أقانيم متميزة في إله واحد ) ب(

إن . يجب أن نؤمن ونفهم بوضوح أن هذه الحقيقة أساسية وأننا يجب أن نتمسك بها دائمًا 
إن جوهر اهللا بسيط أي . نيم والتمييز بينهم اهللا واحد، لكن في اهللا الواحد يمكن التعرف على ثالثة أقا

بأنه رسم ) 3 : 1(إن المسيح يوصف في الرسالة إلى العبرانيين . غير مرآب ، وال يمكن تقسيمه 
جوهر اآلب وبهاء مجده ، فالمسيح ليس له جوهر منفصل ، ألن هناك جوهر واحد فقط ، لكن هذا 

فمعنى القول بأن االبن هو بهاء مجد . عن اآلب ) مختلفًا(الوصف يعطي المسيح وجودًا متميزًا 
اآلب ، أن شخصية اآلب تتضح وتتألق في االبن ، وبالتالي أن لالبن شخصية متميزة أو أوقنومًا 

ونفس الشيء صحيح بالنسبة للروح القدس ففي اإلمكان تمييزه عن . متميزًا يحدث فيه هذا التألق 
لذلك نؤمن بتعليم الرسول أن هناك ثالثة . وقنومًا متميزًا اآلب باعتباره أيضًا شخصية متميزة أو أ

  .أقانيم في اهللا الواحد
  

  أخطاء يجب تنجبها ) ج(
وهذا ! تمسك بعض المعلمين بأن المسيح هو اهللا وابن اهللا ، لكنهم قالوا بأن المسيح مخلوق 

. كن أن تكون له بداية فما دام المسيح واحدًا مع اآلب في الجوهر ، فال يم. أمر يستحيل أن يكون 
  .وهذا ما يجعلنا نعلن بتحديد قاطع أن األلوهية جوهر واحد 

  
وقال البعض اآلخر بأننا عندما نتحدث عن اآلب واالبن والروح القدس ، فإن هذا ال يعني 

وهي صفات آغيرها من الصفات األخرى هللا مثل الحكمة . سوى صفات أو خصائص مختلفة هللا 
) أقانيم(ومن وجهة نظرهم هذه ال يكون اآلب واالبن والروح القدس شخصيات . والقدرة والعدل 

وقد تصدى المدافعون عن الحق لهذا الرأي الخاطئ باإلعالن الصريح عن . تتميز عن بعضها 
  ) .أي في اهللا الواحد(وجود أقانيم ثالثة في الوحدة اإللهية 

  
 في الوجود عندما تكلم اهللا عند خلق وهناك تعليم ثالث خاطئ ، وهو القول بأن المسيح بدأ

فمن الخطأ الظن ) 17 : 1يعقوب ( ليس عند اهللا تغيير – آما يخبرنا الرسول يعقوب –العالم ، لكن 
بأن المسيح آانت له بداية عند خلق العالم ، إذ هو مولود من اهللا قبل آل الدهور وآان عند اهللا منذ 

  .جود في ذاته ، وألوهية في ذاته األزل ، فالمسيح له أزلية في ذاته ، وو
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  معنى آلمة أقنوم) د(

أي في (في جوهر اهللا " وجود"إن آلمة أقنوم آما هي مستخدمة هنا تعني شخصًا له 
، يتميز عن األعضاء اآلخرين في األلوهية بقسمات أو صفات واضحة وجلية وخاصة ) آينونة اهللا

الجوهر " إلشارة إلى شيء مختلف عما نسميه يقصد به ا" وجود " ولفظ . به في شخصيته وعمله 
لو أن المسيح هو اهللا دون أن يكون له شيء يميزه في ذاته ، لما آان . الخالص هللا ، أو آينونة اهللا " 

، لكننا نراه بعد ذلك مباشرة يذآرنا . " والكلمة آان عند اهللا : " البشير يوحنا على حق عندما قال 
  ) .1 : 1يوحنا " (وآان الكلمة اهللا: "  فيقول بالوحدة في الجوهر اإللهي ،

  
وعندما نتحدث عن اهللا ، فنحن نتحدث عن االبن والروح القدس بنفس الحق والصواب 

اآلب يحب " وعندما يذآر الكتاب اآلب أو االبن بصفة خاصة مثل . الذي نتحدث به عن اآلب 
تميز عن غيره من األقانيم فإن عمل نعرف أن آل أقنوم إلهي م" اآلب أرسل االبن " أو " االبن 

االبن ال يمكن أن ينسب إلى اآلب أو الروح القدس فال يمكننا القول مثًال بأن اآلب صار إنسانا وتألم 
  " .هذا هو ابني الحبيب : " ، أو ننسب للروح القدس القول 

  
  

  أدلة من الكتاب المقدس على ألوهية االبن ) هـ(
فإن العبارة ال تعني مجرد نطق أو حتى " آلمة اهللا " عن عندما يتحدث الكتاب المقدس 

 : 1بط1(هذا ويقول بطرس الرسول . هو الحكمة األزلية الكائنة عند اهللا " آلمة اهللا " إن . نبوة 
باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي آان يدل " عن األنبياء الذين آتبوا العهد القديم أنهم آانوا ) 11

وحيث أنه " . ي فيهم إذ سبق فشهد باآلالم التي للمسيح واألمجاد التي بعدها عليه روح المسيح الذ
في وقت هذه النبوات لم يكن المسيح قد أظهر في العالم ، لذلك فإعالن الرسول هنا يشير بوضوح 

وعندما نعرف أن الروح القدس تكلم . إلى المسيح على أنه الكلمة األزلي الذي آان دائمًا عند اآلب 
  .نبياء هو روح المسيح ، فإننا ندرك في يقين آامل أن المسيح هو اهللا في األ

  
يعلم الكتاب المقدس بأن العالمين قد ُعملت بواسطة االبن ، وأن االبن يحمل آل األشياء 

" أبي يعمل حتى اآلن وأنا أعمل :     " والمسيح نفسه يقول ) . 3 ، 2 : 1عبرانيين (بكلمة قدرته 
فنرى أن الكلمة الذي آان . ويأتي هذا التعليم بصورة أوضح في بداية إنجيل يوحنا ) 17 : 5يوحنا (

ويتضح هنا بجالء ان الكلمة أزلي . منذ البدء هو اهللا ، وعند اهللا ، هو واآلب معًا سبب آل األشياء 
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مى آلمة إن آل اإلعالنات التي من اهللا يمكن أن تس. لكل الخليقة ) النائب(، اقنوم متميز ، والوآيل 
، المسيح ، اإلعالن األعظم هللا عن نفسه ، ألن " للكلمة " اهللا ، لكن الجالل األسمى يجب أن يعطي 

  .الكلمة هو اهللا 
  

فالمزمور الخامس واألربعون يتحدث عن . توجد أدلة على ألوهية المسيح في العهد القديم 
، وإشعياء يتحدث )  6 : 45مز" .(ور آرسيك يا اهللا إلى دهر الده: " عندما يقول ) المسيا(المسيح 

، ويسميه إشعياء ) 6 : 9إشعياء " (إلهًا قديرًا ، أبا أبديًا ، رئيس السالم : " عن المسيح باعتباره 
وهذا هو اسمه الذي : " .. وعندما يتنبأ إرميا عن ابن داود يقول " . عمانوئيل ، اهللا معنا " أيضًا 

إنه حق واضح جلى أن أسماء اهللا العظمى التي تنسب ) . 6 : 23ارميا " (الرب برنا : يدعونه به 
  .إلى اآلب ، تنسب إلى االبن أيضًا بنفس الدرجة

  
: نورد بعضًا منها . وهناك العديد من الشواهد واألدلة على ألوهية المسيح في العهد الجديد 

فبولس يؤآد أن .  المسيح ينظر العهد الجديد إلى نبوات العهد القديم عن أعمال اهللا أنها تحققت في
 : 8اش ( وصخرة عثرة لبني إسرائيل ، أنه سيكون حجر صدمة) يهوه(نبوة اشعياء عن الرب 

أننا جميعًا سوف نقف أمام " آما يعلن بولس أنه البد ) 33 : 9رومية (قد تحققت في المسيح ) 14
إنه لي ستجثو آل رآبة وآل لسان سيحمد ) يهوه(آرسي المسيح ألنه مكتوب أنا حي يقول الرب 

ويزداد األمر  . 23: 45ًا لنبوة إشعياء وهذا أيضًا يعد تحقيق) 11 ، 10 : 14رومية " . (اهللا 
: " وضوحًا عندما يتحدث آاتب العبرانيين عن المسيح حديث التمجيد الذي يخص اهللا وحده ، قائًال 

نعم ، من ) . 10 : 1عبرانيين " . (وأنت يارب في البدء أسست األرض والسموات هي عمل يديك 
على حق عندما " توما " وقد آان .  بأن المسيح هو اهللالمؤآد أن العهد الجديد يقدم الشهادة اليقينية

  " .ربي وإلهي : " صرخ قائًال 
  

فحتى الفريسيون الذين رفضوا أقواله . وأعمال المسيح تعد دليًال بعيد المدى على أنه اهللا 
يقتلوه فأرادوا أن " أبي يعمل حتى اآلن وأنا اعمل : " مرارًا ، اعترفوا أنه قال إنه اهللا عندما أعلن 

  " .ألنه قال إن اهللا أبوه ، مساويًا نفسه باهللا : " 
  

بل إنه . لقد صنع االبن معجزاته باسمه الخاص ، وليس سوى اهللا يمكنه أن يفعل هذا 
استطاع بسلطانه أن يعطي اآلخرين أن يعملوا معجزات باسمه ، ويشفوا مرضى ويخرجوا شياطين 
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باسم يسوع المسيح قم : " بطرس لألعرج من بطن أمه وقد قال ) . 15 : 3 ، مرقس 8 : 10متى (
  ) .6 : 3أع " . (وأمش 

  
  أدلة من الكتاب المقدس على ألوهية الروح القدس ) و(

وآان على : " في بداية سفر التكوين يشير موسى إلى هذه الحقيقة بوضوح عندما يقول
 منذ البداية آان يستخدم قوته فالروح القدس" . وجه الغمر ظلمة وروح اهللا يرف على وجه المياه 

 يوجد دليل 16 : 48وفي إشعياء ) . في حالة الالتكوين(للخير عندما آان العالم في طور التشكيل 
ال سبيل لالعتراض عليه ، إذ يتحدث عن اهللا اآلب والروح القدس معًا على أنهما يؤديان عمًال 

واآلن السيد الرب أرسلني :  ، فيقول واحدًا ، وليس مجرد أن اآلب يعمل من خالل الروح القدس
فالروح القدس يشارك في السلطان األعلى ، إن نشاطه وقوته ليست مستعارة بل هو " . وروحه 

نعرف أن اهللا ال يعقد مشورة مع أي آائن مخلوق ، ولدينا ما هو أآثر . منشئ التجديد ومبدع الخلود 
ه تستمد القوة والحق والقداسة والنعمة وآل من المشورة إن الروح القدس يبررنا باإليمان، ومن

ويعلن بولس بوضوح أن الروح القدس له مطلق السلطان واإلرادة وال يكون له هذا . برآة ممكنة 
: وهو ما يعبر عنه بولس حين يقول . وآلي األلوهية ) أي شخص إلهي(إال ألنه أقنوم من أقانيم اهللا 

  ) .11 : 12آو 1" . (قاسمًا لكل واحد بمفرده آما يشاء هذه آلها يعملها الروح الواحد بعينه " 
  

؛ فبولس يعرف أن " اهللا " وعندما يتحدث الكتاب عن الروح القدس ال يتردد في أن يدعوه 
والحقيقة أن اهللا قد وعد مرارًا بأن يختارنا . الروح القدس يسكن فينا ، ولذلك يقول بأننا هيكل اهللا 

وعندما وجه . أن روحه القدوس يسكن فينا : عد يكتمل في هذا الحق هيكًال له ، وتحقيق هذا الو
أنت لم تكذب على الناس : " بطرس اللوم إلى حنانيا ألنه آذب على الروح القدس أضاف قائًال له 

  ) .3،4: 5أعمال " (بل على اهللا 
  

  وحدانية اهللا ) ز(
حد ، معمودية واحدة ، إله رب واحد ، إيمان وا" إنه يوجد : يقول بولس . يوجد اله واحد 

لقد اعتمدنا باإليمان بإله ) . 5،6: 4افسس " . (وآب واحد للكل الذي على الكل وبالكل وفي آلكم 
باسم اآلب واالبن : واحد حقيقي ، ومع ذلك وفي نفس الوقت يأمر المسيح تالميذه أن يعمدوا 

  . أنه اآلب واالبن والروح القدس فهذا اإلله الواحد قد أعلن نفسه بأجلى بيان. والروح والقدس 
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  التمييز في الثالوث األقدس) ح(
إن . هذا سر عظيم ، ويجب أن نحرص دائمًا على التكلم بكل وقار عن هذا الحق الجليل 

إنني ال أآاد أتأمل في : " قال ) جريجوري النزيانزي(أحد العلماء المسيحيين من زمن طويل 
د الثالثة ، وال تكاد أفكاري تميز الثالثة حتى تقفل راجعة إلى الواحد حتى أجد نفسي محاطًا بمج

  .فال يجوز لنا أن نتصور األلوهية على أنها اهللا الواحد فقط أو على أنها الثالثة فحسب ". الواحد 
  

اآلب واالبن والروح القدس ، ال تعني أنهم مجرد أسماء ، إذ أن بينهم تميزًا : إن الكلمات 
أو أن له " عند اهللا " لكنه تميز بدون إنفصال لم يكن ممكنًا القول بأن االبن آان . ًا أو اختالفًا حقيقي

فاآلب لم يأت إلى العالم ، لكن االبن . ، لو أنه آان نفس أقنوم أو شخص اآلب " مجدًا مع اآلب " 
ما يظن  آ–والتمييز بين اآلب واالبن أمر أزلي لم يبدأ . جاءه واالبن هو الذي مات وقام ثانية 

فاالبن الوحيد المولود آان في حضن اآلب منذ األزل وآان له مجده .  بتجسد االبن –البعض 
آما يوجد أيضًا تمييز واضح بين اآلب والروح القدس ، ألن الكتاب يقول عن . الخاص مع اآلب 

" ر آخ" والروح القدس ليس مثل المسيح ألن المسيح يسميه . الروح القدس إنه منبثق من اآلب 
روح الحق الذي ) . " 16 : 14يوحنا " (وأنا أطلب من اآلب فيعطيكم معزيًا آخر : " عندما يقول 

  ) .26 : 15يوحنا " (من عند اآلب ينبثق فهو يشهد لي 
  

. فاآلب هو بدء العمل ومصدر آل األشياء . يوجد تميز في العمل بين األقانيم الثالثة هللا 
والروح القدس له القوة الفعالة في العالم لكن . التدبير والتوجيه واالبن يملك الحكمة والمشورة و

  .ينبغي أال نبالغ في التأآيد على هذا التميز في العمل 
  

إن أزلية اآلب هي نفسها أزلية االبن والروح القدس وال يوجد أولوية لواحد على اآلخر ؛ 
فاآلب يذآر أوًال . لهية ، وحسنًا نفعل ومع ذلك فنحن نستخدم عادة ترتيبًا في الحديث عن األقانيم اإل

) اإلصحاح الثامن(ويمكننا أن نعرف من رومية . ، واالبن من اآلب، والروح القدس منهما آليهما 
أن الروح القدس من اآلب واالبن في نفس الوقت ، إذ يسميه بولس هنا روح المسيح ، ثم يقول عنه 

  .ات الروح الذي أقام المسيح من األمو: بعد ذلك 
  

ذلك أن وحدة اآلب واالبن هي . إن هذه الحقيقة تشجع وتسند إيماننا ، رغم صعوبة فهمها 
إن اآلب واالبن لهما روح واحد ، ويترتب عليها آذلك أن الروح : أآثر ما يتضح لنا من خاللها 

ه ومع أن آل أقنوم في الثالوث األقدس ل. القدس ال يمكن أن يكون مختلفًا عن اآلب واالبن 



22

شخصيته المميزة له ، فإن آل أقنوم هو في نفس الوقت آلي األلوهية ، ومن هنا آان للمسيح أن 
  " .أنا في اآلب واآلب في : " يقول 

  
ونعني أن هذا اإلله . نحن نؤمن بإله واحد : لنكن إذن على يقين من هذا آأساس إليماننا 

بال " اهللا " ونحن آذلك عندما نستعمل اسم . الواحد آائن فريد غير مقسم ، يحتوي على ثالثة أقانيم 
لكن بسبب وجود ترتيب محدد في األقانيم .  االبن والروح القدس – ضمنيًا –تحديد فإننا نعني 

للتعبير عن اآلب " اهللا " فيستخدم أحيانًا االسم ) 28آما جاء على لسان المسيح في متى (اإللهية 
" . روح اهللا " أو " ابن اهللا " وبًا إلى اآلب ، فنقول حين نتحدث عن االبن أو الروح القدس منس

نحن إذن نؤمن بوحدة اهللا ، وبترتيب أقانيم اهللا ، وال ننقص من ألوهية االبن وألوهية الروح القدس 
.  
  

   التمجيد المستحق هللا وحده ال يجوز إعطاؤه ألي من مخلوقاته– 14
ها آخر أو نقدم عبادًة أو سجودًا دونت قصة الخلق في الكتاب المقدس لكي ال نطلب إل

  .فاهللا أعظم من األشياء التي صنعها . لمالئكة أو شياطين أو أي خليقة هللا في األرض 
  
  المالئكة ) أ(

. يعد هؤالء من بين أعظم مخلوقات اهللا تألقًا وصفاًء ، بالرغم من أنهم ليسوا آائنات إلهية 
 أنه ليس من المناسب أن يعطينا – في حكمته – رأى وهناك حقيقة جديرة بأن نقبلها ، وهي أن اهللا

فنحن ال نعرف متى خلقوا ، وآل ما نعرفه مما آتبه موسى بالوحي . معلومات آثيرة عن المالئكة 
وال نعرف آم عدد المالئكة لكننا ) . 1 : 2تكوين (هو أن السموات واألرض وآل جندها قد أآملت 

  " . آثر من الذين علينا الذين معنا أ"  مع اليشع ، أن –نعرف 
  

يخبرنا الكتاب المقدس أن المالئكة خدام هللا ، وأنهم صنعة يديه ، يطيعونه ، ويحملون 
وقد دعى . معناها رسول أو مرسل " مالك " إن آلمة . أوامره ، ويضعون قرارته موضع التنفيذ 

بملكهم مظهرين عظمته ، ؛ ألنهم يحيطون " الجيش السماوي " أو " الجند السماوي " المالئكة بـ 
واألمر المعزي أن المالئكة هناك ليخدموا ، ليحضروا لنا عطايا اهللا ، . مستعدين إلطاعة أوامره 

 يسهرون على سالمتنا ونجاتنا ، ويدافعون عنا ويوجهوننا ، – آما يقول الكتاب –وأنهم أيضا
لكن . وم بحمايته وحراسته ولعله يوجد مالك خاص لكل مؤمن يق. ويعتنون بحراستنا من آل أذى 
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المؤآد أن جميع المالئكة يهتمون بسالمتنا ، وهم يفرحون بخاطئ واحد يتوب أآثر من تسعة 
  .وتسعين بارًا ال يحتاجون إلى التوبة 

  
وال يقدم لنا مساعدتهم بقصد أن نتكل . لكن اهللا لم يصنع المالئكة لكي يشارآوه مجده 

فالمالئكة ليسوا إال خدام اهللا العاملين على توصيل قوته لنا ، . عليهم أو نثق فيهم ولو جزئيًا 
  .وإمدادنا بجوده وإحسانه 

  
  الشياطين) ب(

ينبغي أن يكون مفهومًا أن الشياطين من خالئق اهللا ، وأنه ال يمكن أن يكون لهم وجود 
ينما اهللا هو الوحيد إن االعتقاد بغير هذا يجعل للشياطين وجودًا في ذاتها ، ب. بعيدًا عن إرادة اهللا 

لكن ينبغي أيضًا أن نؤآد أن شر الشياطين ليس من الطبيعة التي . الموجود بذاته ، ومنه آل الحياة 
  .أعطاها اهللا لهم ، بل إن طبيعتهم قد أفسدت بواسطة الخطية 

  
والمعلومات التي أعطيت لنا في الكتاب المقدس عن الشياطين ، أعطيت أساسًا بقصد 

فقد لقب الشيطان بالرجل المسلح القوي ، ورئيس سلطان الهواء ، وأسد . هجماتهم تحذيرنا ضد 
هذا ما يقرره بطرس بصراحة . هذه األلقاب تدفعنا أن نكون أآثر يقظة واستعدادًا للنزال . زائر 

" . اصحوا واسهروا ألن إبليس خصمكم آأسد زائر يجول ملتمسًا من يبتلعه هو : " حين يقول 
وبولس يطلب منا أن ) . 8،9: 5بط 1" . (فقاوموه راسخين في اإليمان : " طلب منا قائًال وبالتالي ي

محاربتنا ليست مع دم ولحم بل " نتسلح بسالح اهللا الكامل استعدادًا للمعرآة الطويلة الخطيرة ، ألن 
حية في مع الرؤساء ، مع السالطين ، مع والة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الرو

علينا إذن أال نعطي مجاًال للكسل أو التراخي ، أو الخوف ، فقد ) .12 : 6أفسس " .(السماويات 
آما ينبغي أن نتحذر بشأن . علمنا أن نكون أقوياء ، جسورين ، مجتهدين ، مثابرين حتى النهاية 

  .تي نحتاجها ضعفاتنا الخاصة ، ونطلب من اهللا عونًا ، وتعضيدًا بالسالح والقوة والحكمة ال
  

والشيطان ليس خصمًا وعدوًا لنا وحسب ، بل هو عدو اهللا ، ونحن نحارب من أجل مجد 
فإذا آنا نرغب في تقدم ملكوت إلهنا ، يجب علينا أن نكون في حرب متواصلة مع . الرب وآرامته 

فال مهادنة الروح الشرير، الذي يحاول هزيمة هذا الملكوت ، ويخطط لهالآنا األبدي لو أمكنه ذلك 
مع مثل هذا العدو الذي ُيدخل في قلوب الناس وعقولهم األباطيل واألآاذيب عوضًا عن الحق ، 

  .إن الشيطان بالطبيعة شرير وفاسد. ويثير الكراهية ، وينشيء االنقسامات  والمشاحنات 
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 ، ويقول لنا المسيح عن إبليس. إن شرور إبليس ترجع برمتها إلى اختياره لطريقه الخاص 

" لم يثبت في الحق " ، آما يقول إنه " متى تكلم فإنما يتكلم مما له ألنه مذاب وأبو الكذاب " إنه 
  .من هنا يتضح أن الشيطان آان له يومًا هذا الحق ، لكنه لم يثبت فيه ) . 44 : 8يوحنا (

  
.  ورغم أن الشيطان يحارب ضد اهللا ، إال أنه ال يقدر أن يفعل هذا من غير موافقة اهللا

ونعرف من سفر أيوب أن الشيطان لم يكن في إمكانه تنفيذ خططه القاسية إللحاق األذى بأيوب 
أن عمى أذهان غير المؤمنين " تسالونيكي الثانية " أآثر من هذا فإننا نتعلم من . دون إذن من اهللا 

 سيرسل إليهم اهللا وألجل هذا" .. ليس من مجرد عمل الشيطان بل إنه أيضًا ناتج عن دينونة من اهللا 
" . عمل الضالل حتى يصدقوا الكذب ، لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق ، بل سروا باألثم 

  ) .12 – 9 : 2تسالونيكي 2(
  

، سيطرة آاملة ) أو األرواح النجسة(إن اهللا قادر على التحكم والسيطرة على الشيطان 
ل إن المؤمنين قد تتم تنقيتهم وتزآية إيمانهم بل إنه يسمح لهم بتجربة المؤمنين ب. بحسب إرادته

وإن آانت هذه األرواح الشريرة يمكنها أن . بفعل هذه التجارب الصادرة عن هذه األرواح الشريرة 
تضايقنا بإثارة المشكالت ونصب الفخاخ ومحاولة اإليقاع بنا عن طريق هجماتها الشريرة ، لكن ال 

وقد آان بولس يعاني من هجوم .  ال يسمح لها بأن تفعل هذا يمكنها أبدًا أن تحطم المؤمن ، فاهللا
ولئال أرتفع بفرط اإلعالنات أعطيت شوآة في الجسد ، : " وصراع مثل هذا ، حين آتب يقول 

  ) .12 : 7آورنثوس 2" . (مالك الشيطان ليلطمني لئال أرتفع 
  

التي تقول بأن الشياطين وأرى لزامًا علي أن أوجه النظر إلى فساد التعليم ، وسخف الفكرة 
فالكتاب المقدس ينكر هذا بكل . ليسوا سوى أهواء وانفعاالت شريرة في داخل أنفسنا تجعلنا نخطئ 

ومالئكة ساقطين ترآوا مرآزهم " أرواح نجسة " وضوح ، ويتحدث عن الشياطين على أنها 
 أن الشياطين ليسوا وهكذا نرى) 6يهوذا " (لم يحفظوا رياستهم بل ترآوا مسكنهم " األول ، و

بل إننا . مجرد أفكار في عقول البشر بل هم واقع حقيقي ، لهم أفكارهم الخاصة وفهمهم الخاص 
نجد الكتاب المقدس أيضًا مقارنة بين أوالد اهللا وأوالد الشيطان ، فإذا آان أوالد الشيطان مجرد 

وحاشا أن تكون آذلك . (ع أفكار شريرة ، فإن هذه المقارنة تكون بال جدوى ، وغير ذات موضو
ثم إننا قد ُاخبرنا بأن الشياطين معينون لدينونة أبدية في نار جهنم ، وغنى ) . ألنها مقارنة آتابية

  .عن البيان أن هذا ال يكون صحيحًا إذا آان أمر الدينونة متعلقًا باألفكار الشريرة 
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  العالم المادي) ج(

. وانب الجمال في هذا العالم الذي أعطاه اهللا لنا إنه ألمر يبعث على البهجة أن نتأمل في ج
إن من أوليات عالمات اإليمان أن ندرك أن آل ما يحيط بنا في هذا العالم هو صنعة يدي اهللا ، وأن 

إن دراسة قصة الخلق أمر يقوى إيماننا فمنها نتعلم أن . نشتاق إلى معرفة سبب صنع اهللا لهذا العالم 
ة وروحه القدوس خلق السماء واألرض من العدم وجعلهما تخرجان أشياء اهللا بقوة آلمته المبارآ

وقد أعطى اهللا لكل شيء في متناول إدراآنا ، طبيعته . مخلوقة ، سواء ذات حياة أو غير ذات حياة 
وحيث أن جميع هذه األشياء تخضع للزوال فقد . الخاصة ووظيفته المتميزة ، وترتيبه الخاص 

ثم أخيرًا صنع الجنس البشري ، .  النوع بإعطائها قدرة على التوالد والتكاثر أوجد اهللا طريقة لحفظ
إن . وميز البشر عن باقي الخليقة بمنحهم جمال الصورة إلى جانب القدرات واإلمكانات الهائلة 

  .البشر في بستان خليقة اهللا هم أعظم أعماله روعة وأآبرها إعجازًا
  

ال يوجد أي إبداع لفظي أو . عن أعمال اهللا العظيمة وال يتسع المجال هنا لبحث مستفيض 
أدبي يسعفنا بكلمات تقدر أن توضح لنا آيف أن حكمة اهللا وبره وصالحه وقوته الظاهرة في الكون 

إن جوانب الجمال في العالم . لكن هذا ال يعني أن نمتنع عن التأمل فيها . ، هي فوق مستوى إفهامنا 
والتأمل في الخليقة ، يجعل تقديرنا لعظمة اهللا ينمو ويزداد . وقدرته هي مرآة لصالح اهللا وحكمته 

  .بدرجة رائعة 
  

 في عظمة المهندس األعلى الذي أبدع – بإعجاب –وبناء على ذلك ، دعونا أوال نتأمل 
النجوم ونسقها في ترتيب رائع آهذا ، مثبتًا بعضًا منها في أماآن معطيًا بعضها اآلخر مسارًا 

بل . ثم هو يتحكم في حرآتها لضبط النهار والليل والشهور والسنين والعصور . نضبطًا متحرآًا وم
إنه يغير طول النهار ، لكن دون أدنى خلل أو اضطراب ، وما أآثر ما هناك من األمثلة التي يمكن 

  .اختيارها إلبراز جود اهللا وحكمته في خلقه لكل األشياء ، الكبيرة منها والصغيرة 
  

ذلك أننا عندما . ثانيًا ، نرى آيف أن هذه الخليقة يتحتم أن يكون لها تأثير عليناودعونا ، 
نرى باإليمان أن اهللا قد صمم آل األشياء لخيرنا ، سوف نتعلم أن نتجه إليه بثقة وتضرع وتمجيد 

 آان في قدرة اهللا أن يصنع العالم في لحظة ، لكنه تبارك اسمه ، صنعه على مدى ستة أيام. ومحبة 
، وهذا من دالئل لطفه وعالمات محبته للبشر ، ألنه بهذا آان يجهز مسبقًا آل ما نحتاج إليه من 

لذلك فإنه ال يشك في عناية اهللا المستمرة إال جاحد ، آيف نشك في عناية األب الحنان الذي . أشياء 
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قد يتخلى عنا في وقت أظهر اهتمامه بنا من قبل أن ننال نسمة الحياة ؟ إن مجرد التفكير في أن اهللا 
  . يعد بحق خطية – بينما قد غمرنا في السابق بفيض من البرآات –حاجتنا وشدتنا 

  
وعندما ننظر إلى اهللا في خلق السموات واألرض ، ليتنا نذآر أنه المسيطر على آل أعماله 

وال يجب . ثقين ، وأنه تعهد بإعالتنا وحمايتنا نحن أوالده ، ولنا أن ننتظر منه آل خير وإحسان ، وا
ولتتجه قلوبنا نحو الرب . أن نسأل شيئًا من أحد سواه ، فلنقدم له الشكر الدائم على عطاياه وخيراته 

  .لنحبه من آل قلوبنا ونتعبد له بكل آياننا 
  

   خلق اإلنسان– 15
وآما . من بين آل أعمال اهللا ، يعد اإلنسان أفضل مثل على عدل اهللا وحكمته وصالحه 

. قبل، إنه ال يمكن أن يكون لنا معرفة واضحة عن اهللا بدون معرفة صحيحة عن أنفسنا قلنا من 
معرفة آيف خلق اإلنسان أصًال ، ثم معرفة وضعه منذ : أمرين " اإلنسان " وتتضمن معرفة     

هو موضع ) حالة اإلنسان األصلية(، واألمر األول ) اإلصحاح الثالث: سفر التكوين (السقوط 
من واجبنا أن نعرف ما الذي آان عليه شكل اإلنسان قبل " . خلق اإلنسان " هنا في مسألة اهتمامنا 

إن . سقوطه في الخطية ، حتى ال يتجاسر أحد ويوجه اللوم إلى الخالق فيما يتعلق بشر اإلنسان 
ن اهللا ، ألن هذا يهي" الطبيعة " آما ال يمكن أن نعلق خطايانا على شماعة  . أخطاءنا ليست من اهللا 

وقبل الدخول في أية تفاصيل يجب أن نقدر . ، إذ أنه آان هناك بعض الشر في صنعة يدي اهللا 
األول أنه ال عذر لإلنسان الخاطي ، وثانيهما أن عدل : حقيقتين ثابتتين ال مجال إلنكار أي منهما 

  .اهللا دائم النقاوة والصفاء والمصداقية 
  

ني بالنفس الجزء األسمى منه ، وهي وإن آانت لقد صنع اإلنسان من جسد ونفس ، ونع
إن النفس والروح آلمتان مترادفتان ، يمكن . تسكن في الجسد لكنها خالدة وتحيا بعد موت الجسد 

  .أن تحل الواحدة محل األخرى ، لكن عندما يستخدمان معًا يكون لكل منهما معناها الخاص 
  

فهم . ى أن الكثيرين منهم ينسون أن لهم نفسًا وقد انغمس البشر آثيرًا في األمور المادية حت
ينسون أو يتناسون أن سيكون لهم وجود بعد الموت ، لكنهم ال يقدرون أن يعيشوا دون إحساس ما 

لكن . إن لكل إنسان ضميرًا يتجاوب مع شريعة اهللا األدبية ويميز بين الخير والشر . بخلودهم 
لشر ، وال هو مجرد قوة إرادة ، فإن اإلدراك الطبيعي الضمير ليس مجرد التمييز العقلي للخير وا

وحيث أنه من الثابت أننا . واإلرادة الطبيعية سيموتان بموتنا وال يلزمنا الخوف من دينونة اهللا 
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نشعر بالخوف من الدينونة والعقاب إذا ارتكبنا ما هو خطأ ، لذلك فالضمير جزء من النفس الخالدة 
ذي يخشى إرتكاب الخطأ في هذه الحياة لكي ال تتعرض للدينونة ، والنفس فينا هي الجزء ال

  .والعقاب في الحياة األخرى 
  

فإدراك اإلنسان . وهناك دليل آخر يثبت أن لنا نفسًا ، وهو تفوق العقل البشري وامتيازه 
يسمو ويعلو بما ال يقاس فوق آل الحيوانات ، إذ يمكن للبشر أن يتأملوا في السموات واألرض ، 

في استطاعتنا آبشر أن نتأمل في الماضي ، ونتطلع إلى المستقبل ، ولنا أفكار ومفاهيم عن إله و
  .إن شيئًا أعظم بكثير من مجرد الجسد المادي يدخل بالتأآيد في تكوين اإلنسان . غير مرئي 
  

" فنتعلم أننا . ويوضح لنا الكتاب المقدس أن النفس لها وجود خاص بمعزل عن الجسد
وأنه عند الموت سينقض بيتنا ، ونخلع هذا الفاسد أي الجسد ) 19: 4أيوب " (وت من طين سكان بي
" آل واحد ما آان بالجسد بحسب ما صنع " وأنه في اليوم األخير سينال ) 53: 15آو1(الفاني 

من هذه الفقرات الكتابية وغيرها الكثير ، نتعلم أن النفس متميزة عن الجسد ، بل ) . 10 :5آو2(
  . الجزء الرئيسي في اإلنسان هي 

  
فبولس يناشد الكورنثيين أن يطهروا ذواتهم . وهناك أدلة آتابية أخرى تعزز هذا التعليم 

موضحًا أن الشر ينجس آال الجزئين اللذين يتكون منهما ) 1 :7آو2(من آل دنس الجسد والروح 
ويكون هذا اللقب " وأسقفها راعي نفوسنا " الرسول بطرس يشير إلى المسيح باعتباره . اإلنسان 

وقد أعلن المسيح بوضوح أن لكل . عبثًا عن الخالص األبدي لنفوس البشر إذا لم يكن للبشر نفوس 
ال تخافوا من الذين يقتلون الجسد ، ولكن النفس ال يقدرون أن يقتلوها ، بل : " منا نفسًا، عندما قال 

آما يتحدث ) . 28: 10متى " ( آليهما في جنهمخافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد
المسيح عن النفس مستقلة عن الجسد في ثنايا عرضه لقصة لعازر حين مات وُحملت نفسه إلى 

آما يؤآد الرسول بولس نفس الحقيقة عندما . حضن إبراهيم بينما نفس الغنى آانت في العذاب 
. ننا عندما نترك الجسد نتمتع بمحضره يقول إننا ونحن في الجسد نكون متغربين عن الرب ، لك

  ) .8 ، 6 : 5آورنثوس 2(
  

فنجد أن . ويزداد إيماننا رسوخًا بأن لنا نفسًا عندما نتأمل في خلق اإلنسان على صورة اهللا 
ونراه يحتوي على سمو وامتياز ال سبيل . مجد اهللا يلمع بدرجة ما في الجسد المادي البشري 

ومع ذلك فالصورة اإللهية التي خلقنا على شبهها تكمن .  للحيوانات إلنكاره وعلى جمال يفوق ما
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لقد أعطى آدم إدراآًا صائبًا مع عواطف يحكمها عقل سليم ، وحواس تخضع لتوجيه . في النفس 
  .مرتب وآامل 

  
لكن المسيح ، . فقد الجنس البشري آكل صورة اهللا هذه في نفسه منذ سقوط آدم في الخطية 

يقول بولس للمؤمنين أنهم قد لبسوا . ادر أن يعيد فينا هذه الصورة ؛ صورة نفسهآدم الثاني ، ق
ومن هنا ) . 10 : 3آولوسي (الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه ) الطبيعة الجديدة(الجديد 

. السمة األولى هي المعرفة ، والثانية هي البر أو القداسة الحقيقية : نتعرف على سمات هذا التجديد 
 خالل سقوط آدم فقد اإلنسان نور المعرفة الذي آان يمأل عقله ، آما فقد استقامة القلب وسالمة فمن

: " قدراته وملكاته جميعًا ، ومن آورنثوس الثانية نتعلم أننا نحتاج إلى أن نتغير إلى صورة اهللا 
" . ى مجد ونحن جميعًا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إل

، إننا نتغير إلى مشابهة صورة المسيح الذي هو صورة اهللا تمامًا ، وصورته هي ) 18 : 3آو 2(
وصورته فينا تصل إلى ذروة إشراقها ومجدها . القداسة الحقيقية والنقاوة الكاملة واإلدراك السليم 

  .عندما نصل إلى السماء 
  

حيويًا ، وتتولى زمام القيادة في ضبط إن نفس اإلنسان تحرك جميع أجزاء جسده تحريكًا 
يعتقد بعض الفالسفة أن اإلنسان يقع تحت حكم وتوجيه عقله ، وأن ذلك . وتوجيه حياة اإلنسان 

العقل بمفرده ، يمكن أن يقود اإلنسان لفعل الصواب، لكنهم ال يأخذون في اعتبارهم أن طبيعة 
:  حالتين لإلنسان ، مختلفتين تمامًا ، وهما اإلنسان قد فسدت بواسطة السقوط ، وبذلك يخلطون بين

  .حالة اإلنسان آما خلقه اهللا ، وحالته من يوم أن سقط في الخطية 
  

إن النفس : وفي سبيل الحصول على معلومات أوفر عن النفس ، دعونا نقبل هذه المعلومة 
ر والشر ، واإلرادة اإلدراك يوضح الفرق بين الخي. اإلدراك واإلرادة : البشرية تتكون من قسمين 

  .تختار بينهما 
  

وآان آدم يملك القوة على مقاومة . إن اإلنسان عندما خلقه اهللا آان يملك إرادة حرة 
آان عقله آامًال وإرادته سليمة في . وقد سقط آدم بإرادته الخاصة . اإلغراء والتجربة إذا أراد ذلك 
يانه البشري خاضعة إلرادته ؛ آانت له حرية وآانت آل أجزاء آ. الحالة األصلية التي خلق عليها 

ومن ذلك . االختيار بين الخير والشر ، لكنه عندما اختار الشر دمر نفسه ، وهكذا فسدت آل قدراته 
لقد وقف الفالسفة على جانب . الوقت فصاعدًا لم يعد اإلنسان محكومًا حكمًا آامًال بواسطة عقله 
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 يمكن اعتباره مخلوقًا عاقًال إذا لم يكن يملك حرية االختيار من الصواب عندما قالوا إن اإلنسان ال
بين الخير والشر وأنه إذا لم يكن له أن يتحكم في حياته بإرادته الخاصة ، فلن يكون في اختياره 

لكن الفالسفة لم يصلوا إلى تمام . للخير أي صالح ، أو في اختياره للشر أي طالح أو عصيان 
 في االعتبار التغيير الذي حدث في الطبيعة البشرية بفعل السقوط ، األمر الصواب ، إذ لم يدخلوا

  . الذي يجب أال نفعله ، فاإلنسان لم يعد يملك إرادة حرة ، ألن إرادتنا قد قيدتها الخطية 
  

   اهللا دائم العناية بكل جزء من أجزاء الكون الذي صنعه– 16
ترآه بعد ذلك يسير على هواه بغير ضبط نحن نؤمن أن اهللا عندما خلق الكون لم يخلقه لي

فنحن نعتقد في استمرارية حكم اهللا للكون ، وهذه نقطة أساسية من نقاط الخالف بيننا . أو ربط 
نحن نفهم عمل اهللا في الحرآة المستمرة للطبيعة بقدر ما نفهم عمله في . وبين غير المؤمنين 

ما يرون عمله ، لكن األمر يتطلب إيمانًا قلبيًا يقتنع الكثيرون بوجود خالق عند. إنشائها وصنعها 
 : 11عب " (باإليمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة اهللا : " لنرى عمل اهللا الدائم المتواصل بإتقان 

3. (  
  

. على أننا يجب أن نتقدم خطوة أآثر إلى األمام لنرى عناية اهللا ورعايته للعالم الحاضر 
هو خالق آل األشياء وحسب ، بل هو أيضًا الحاآم المسيطر والضابط ينبغي أن نعلم أن اهللا ليس 

والحافظ الذي يعني عناية خاصة بكل فرد من مخلوقاته ، ولكل منها عنده تقدير خاص حتى أصغر 
  .عصفور 

  
وقد ظل . ويجب علينا أن نفهم بوضوح أن عناية اهللا ال عالقة لها بالحظ أو المصادفة 

فإذا ما . وإلى يومنا هذا يظنون أن حوادث آثيرة آان وقوعها مصادفة الناس منذ مئات السنين 
هوجم إنسان على يد لصوص ، أو تحطمت به سفينة وهو في عرض البحر ، أو وجد واحة في 

. قلب الصحراء ، أو آانت له نجاة عجيبة من موت محقق ، فإنهم ينسبون آل ذلك إلى المصادفة 
ونعلم أن اهللا القدير الذي يعتني بنا ال يسمح ألي . ؤوسنا محصاة لكننا نعلم أنه حتى جميع شعور ر
  .فكل الحوادث تحكمها وترتبها بدقة مشورة اهللا السرية . شيء يحدث لنا بمحض المصادفة 

  
فاهللا . وهكذا نرى أن قدرة اهللا الكلية أسمى بكثير من تلك القدرة التي ينسبها إليه الفالسفة 

 عاطًال آما يظنون ، بل هو الساهر القدوس المتيقظ القوي ، الدائب العمل بعدما أآمل الخلق لم يعد
وهو آلي القدرة ليس لمجرد أنه أنشأ العالم وأوجده ، آما يظن الفالسفة ، بل ألنه أيضًا يحكم . 
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ويضبط السماء واألرض بعنايته ورعايته الرحيمة ، وال تتمثل هذه العناية في تربيته للكون 
 الطبيعة فحسب ، بل إن رحمته وصالحه متجهة باستمرار في محبة أبوية نحو وتنظيمه لمسار

  .جميع شعبه 
  

عندما نعرف تمامًا قدرة اهللا الكلية ، ال نتوانى في تقديم الطاعة له ، ونرتاح في أمان 
فالبعض يظن أن النجوم هي التي تحكم العالم . لن تنتابنا مخاوف وهمية . وسالم في حمايته 

أما نحن فنثق مطمئنين ، ونطمئن . ليه وينزعجون بشأن التنجيم وما يسمى األبراج وتسيطر ع
واثقين أن إرادة اهللا السرية تحكم العالم وتسيطر عليه تمامًا ، حتى إنه ال شيء يمكن أن يحدث 

  .مطلقًا بدون إذنه ، وال بغير علم إرادته 
  

 أن عناية اهللا أعظم بكثير من وهي. وهناك نقطة أخرى يجب أن تكون واضحة في أفهامنا 
بمعنى أن اهللا ال يقتصر دوره على معرفته السابقة لما سيحدث لنا ، " (المعرفة السابقة " مجرد   

. إن عناية اهللا ترى في العمل الدائب المستمر ) . بل إنه يرعانا ويعتني بنا ويدبر آل ما هو لخيرنا
إن الكيان البشري ال يتحرك . يفتقر إلى الحق والصدق والقول بأن اهللا يحكم العالم بصفة عامة قول 

إن عناية اهللا بالعالم في الزمن الحاضر تعني أن . أو يعمل من قبيل المصادفة أو بإرادته الخاصة 
إن القرار بشأن ما يحدث في العالم ال . عمله في تدبير أمور الناس مستمر ومتصل بال آلل أو ملل 

ر اهللا والجزء اآلخر إلى اختيار اإلنسان ، فليس لإلنسان أي دور فيه ، يرجع في جزء منه إلى اختيا
  .ألن االختيار دائمًا هو اختيار اهللا 

  
فبفضل . إن اهللا هو الضابط والمسيطر على آل األشياء والكائنات الحية والتي ال حياة فيها 

إن اهللا آلي .  السفينة عنايته األبوية يكون لنا محصول طيب أو رديء ، رحلة آمنة أو تتحطم بنا
القدرة صاحب السلطان الكامل ، لذلك يجب أن نفهم أنه بقرار منه يكون لنا أوقات طيبة أو سيئة ، 

وعندما نمر بأوقات سيئة يجب أال . ونعلم أنه حنان وشفوق يقدم لنا األشياء الطيبة التي نحتاج إليها 
لقد أعلنها المسيح على المأل آحقيقة . ضل نظن أن ذلك بسبب عدم قدرة اهللا على تقديم ما هو أف

أنه حتى المخلوق الصغير مثل العصفور ال يسقط إلى األرض بدون إرادة اآلب الذي في : آونية 
  .السماوات 
  

وإذ نعرف أن اهللا صنع العالم من أجل اإلنسان ، فإن لنا أن نتوقع أنه يدير دفة هذا العالم 
عرفت يا رب أنه ليس لإلنسان طريقه ، ليس : "  ارميا يقول النبي. ويوجهه لصالح اإلنسان 
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من الرب خطوات : " ويقول لنا سليمان ) . 23 : 10ارميا " . (إلنسان يمشي أن يهدي خطواته 
في ضوء هذه اآليات الكتابية ال ) . 24 : 20أمثال " (الرجل ، أما اإلنسان فكيف يفهم طريقه ؟ 

ليه البعض ، ويقول بأن اهللا يعطي اإلنسان القوة على الحرآة يمكننا أن نقبل التعليم الذي يذهب إ
إن االختيار والقصد هو هللا آل الطريق من البداية ! بينما اإلنسان هو الذي يختار تحرآاته الخاصة 

بل إن الحوادث التي تبدو أآثر من غيرها أنها وليدة المصادفة ، حتى هذه ، تقع بكل . إلى النهاية 
فإذا قتل إنسان عرضًا دون تعمد بواسطة إنسان آخر فإن هذا ال يتم .  وتوجيه اهللا تأآيد تحت سيطرة

بل أوقع اهللا في يده فأنا ) أن يقتل(ولكن الذي لم يتعمد : " بغير إذن من اهللا ، ويقول اهللا لموسى 
ويظن الكثيرون أن القرعة تخضع للمصادفة ) . 13 : 21خروج " (أجعل لك مكانًا ليهرب إليه 

القرعة تلقى في الحضن ، ومن الرب آل : " دها ، لكن اهللا يعلن سلطانه على القرعة أيضًا وح
  ) .33 : 16أمثال " . (حكمها 

  
إن عناية اهللا الحنون الرقيقة بالعالم ، ليست مجرد عناية عامة ، بل هي أيضًا عناية خاصة 

فقد أرسل اهللا . حاالت خاصة وفي الكتاب المقدس أمثلة عن هذه العناية الرقيقة في . وشخصية 
وأعد ريحًا عاصفة عندما أراد ليونان أن يلقي في ) 31 : 11عدد (ريحًا لتحمل السلوى من البحر 

المسقف عالليه بالمياه ، الجاعل : " ويخبرنا الكتاب أيضًا عن سلطان اهللا على الطبيعة آلها . اليم 
" . مالئكته رياحًا وخدامه نارًا ملتهبة السحاب مرآبته، الماضي على أجنحة الريح ، الصانع 

يهدئ العاصفة فتسكن . أمر فأهاج ريحًا عاصفة فرفعت أمواجه " وأيضًا ) . 3،4 : 104مزمور (
وحتى الشيء العادي آالخبز الذي نأآله يعطي لنا  ) .25،29 : 107مزمور " . (وتسكت أمواجها 

  " .آفافنا أعطنا اليوم من عند اهللا الذي علمنا أن نصلي له قائلين خبزنا 
  

لكن هذا التعليم الصحيح بأن اهللا يضبط وينظم آل جزء في العالم في آل وقت يمكن أن 
، وهي فكرة يتحتم على "بالقضاء والقدر" يأخذ شكًال مرعبًا إذا فسر على أن العالم محكوم 

اء أو الحظ األعمى ، أشبه بالمصادفة العمي"  فالقضاء والقدر . " المسيحيين أن يرفضوها تمامًا 
إن فكرة تحكم القضاء والقدر في الجنس البشري فكرة غير مسيحية على . وليس هذا ما نعلم به 

  .فنحن نؤمن إن إلهنا المحب يراقب ويشرف على آل شيء بعناية ومحبة أبوية . اإلطالق 
  

يات السامية على أن عقولنا آثيرًا ما تتبلد أو يستعصي عليها إدراك اآلفاق العليا والغا
ومع أن آل األشياء مرتبة بإرادة اهللا المؤآدة ، فإنها قد تبدو لنا وآأنها مصادفة ، . ألعمال اهللا 

  .فالقصد اإللهي الذي يكمن وراء الكثير من الحوادث مخبوء ومخفي عنا 
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وهناك في قصة داود مع شاول حادثة جديرة بالمالحظة ، ترينا توجيه اهللا لدفة األمور ، 

ذلك أنه في اللحظة الحاسمة التي . ادة اهللا للحوادث التي لم يكن لداود أي سلطان أو تحكم فيها وإر
، اقتحم الفلسطينيون األرض ، وتحتم " معون " فيها آان داود محاصرًا من قبل شاول في برية  

 تقع على شاول أن يرجع عن محاولة القبض على داود ليذهب لقتال الفلسطينيين ، وهي حادثة لم
فإذا آان لنا إيمان أمكننا أن ندرك أن ما قد . مصادفة بل إن توقيت حدوثها آان محددًا بدقة من اهللا 

  .يبدو مصادفة هو في الواقع عمل سري من أعمال قوة اهللا العظيمة 
  

   آيف نستخدم هذه العقيدة الخاصة بالعناية اإللهية وننتفع بها– 17
  

اهللا المستمرة وتدخله الدائم في العالم ، إال إذا وضعنا في ال يمكننا التأمل بحق في عناية 
لذلك نتكلم بوقار وإجالل وآل . اعتبارنا أننا نناقش ونبحث أمر صانعنا وجابلنا وخالق آل العالم 

لكننا . ال يرغب الكثيرون في االعتقاد بأن اهللا يملك قوة اآبر من مستوى إدراك عقولهم . تواضع 
ا لعمق غنى اهللا وحكمته وعلمه ، ما ابعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن ي: " نقول مع بولس 

فهناك عوائص وخفايا ال نستطيع إدراآها ، لكن اهللا قد سمح لنا ) . 33 : 11رومية " . (االستقصاء 
السرائر للرب إلهنا والمعلنات لنا ولبنينا إلى األبد لنعمل بجميع " بأن نعرف بعضًا من طرقه ، فإن 

  ) .29 : 29تثنية " . (ذه الشريعة آلمات ه
  
  
  في تعزية المؤمنين ) أ(

مع أنه آثيرًا ما تكون أسباب الحوادث مخفية عنا إال أننا نستطيع أن نؤمن إيمانًا وطيدًا أن 
آثيرًا ما جعلت أنت أيها الرب إلهي :  " ويمكننا أن نقول مع داود . اهللا يجري قصده وينفذ خطته 

 40مزمور " . (زادت عن أن تعد . ألخبرن أتكلمن بها . ال تقوم لديك. هتنا عجائبك وأفكارك من ج
 :5. (  

  
عندما نقع في ضيقة يحسن بنا أن ننظر إلى دواخلنا لنرى هل نحن السبب في هذه المتاعب 

قد . فإن آنا قد أخطأنا نحتاج أن نتوب ، لكن اآلب السماوي له مطلق الحق في أن يفعل ما يريد . 
لوى أو األلم بمثابة عقاب ، لكن في أوقات أخرى قد يعاني اإلنسان ألمًا ألجل إظهار مجد تكون الب

ال هذا أخطأ وال أبواه ولكن لتظهر : " فقد قال يسوع . آان هذا أمر اإلنسان المولود أعمى . اهللا 
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، لكنه أحد إن إدراآنا البشري قد يعتبر هذا عمًال غير عادل ) . 3 : 9يوحنا " . (أعمال اهللا فيه 
وال يجوز لنا أن نحاسب اهللا أو نلومه ، بل ينبغي . األسرار التي ال يمكننا استيعابها أو إدراك آنهها 

  .علينا أن نحترم ونوقر مشوراته السرية 
  
  فيما يتعلق بالمستقبل ) ب(

من أمثال سليمان نعرف أن طريق اإلنسان أو الهدف الذي يسعى إليه يتسق وينسجم مع 
إن ) . 9 : 16أمثال " .(قلب اإلنسان يفكر في طريقه والرب يهدي خطواته : "  ، إذ يقول خطة اهللا

أحكام اهللا وقرارته ال تمنعنا من التروي والتدبر والتخطيط لشئون حياتنا ، لكن شريطة أن نظل 
انا لقد أعطانا اهللا حياة ، وأعط. مدرآين لعناية اهللا المهيمنة على آل شيء ، ولسلطانه المحب 

الوسائل والوسائط لكي نعتني بحياتنا ، وأعطانا قدرات معينة بها نستطيع توقع األخطار أو إدراك 
مكمن الخطر قبل حدوثه ، وعلمنا أن نكون حذرين ، يقظين ، وأن نحاول جاهدين عالج األمور 

اتنا الخاصة ، وبناء على ذلك فإن اهللا ينتظر منا أن نعتني بحي. الملتوية وغير الالئقة في حياتنا 
  .وحيث أنه يعطينا تحذيرات مسبقة لكي نحترس من الخطر ، فيجب علينا أال نندفع إليه 

  
وإذ ينظر بعض الناس إلى العقيدة الخاصة بتدخل اهللا الدائم نظرتهم إلى عقيدة مجردة ، 

ل إنسانًا من لماذا يعاقب اهللا القاتل عندما يقت: فإنهم يقعون في استنتاجات خاطئة ، وقد يتساءلون 
لكن يجب أال ننسى أن القاتل قد تصرف ضد . المفروض أنه قد وصل إلى األجل المحدد له من اهللا 

أما آون . ، وعلينا أن نطيع إرادة اهللا المعلنة في آلمته " ال تقتل " آلمة اهللا ووصية اهللا الصريحة 
فهذا ال ) آعمل أخوة يوسف (اهللا يقدر أن يخرج فائدة صالحة وخيرًا من وراء األعمال الرديئة

  .يجعل األعمال الشريرة أقل شرًا 
  
  األسباب الثانوية ) ج(

لهذه (إن آل الحوادث في المقام األول ناتجة عن عمل اهللا ، لكن األسباب الثانوية 
ينظر اإلنسان التقي إلى من يصنع معه معروفًا على أنه أداة أو وآيل . تجد لها مكانًا ) الحوادث

ود اهللا وصالحه ، لكنه في نفس الوقت يشعر بالعرفان واالمتنان القلبي للشخص الذي لتوصيل ج
ولو أن واحدًا من المرضى . استخدمه اهللا آوآيل أو أداة ، ويحاول أن يظهر له عرفانه بالجميل 

الذين هم تحت إشراف طبيب مسئول ، مات بسبب إهمال الطبيب ، فإنه يعتبر نفسه مذنبًا رغم 
إن اإلنسان التقي الذي يفهم جيدًا تعليم عناية اهللا .  أيام اإلنسان محدده ومعينة من اهللا علمه بأن

  .وتدخله في آل شيء ، لن يلتمس أي عذر للخطية لئال يسيء إلى هذا التعليم الخاص بصالح اهللا 
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  وعود للمؤمنين ) د(

: " بنا ، نورد بعضًا منها يوجد الكثير من الوعود بأن اهللا يسهر دائمًا على سالمتنا ويعتني 
) . " 22 : 55مزمور " (ألق على الرب همك فهو يعولك ، ال يدع الصديق يتزعزع إلى األب 

الساآن في ستر العلي في ظل القدير ) . " 7 : 5بط 1" (ملقين آل همكم عليه ألنه هو يعتني بكم 
طنها ؟ حتى هؤالء ينسين هل تنسى المرأة رضيعها فال ترحم ابن ب). " 1 : 91مزمور " (يبيت 

ان معرفة مثل هذه الحقائق يجعلنا شاآرين في وقت الرجاء ) . 15 : 49اشعياء " (وأنا ال أنساك
 1آو 2(والنجاح ، صابرين في وقت الضيقات ، واثقين تمامًا في أمر نجاتنا وسالمتنا في المستقبل 

 وصالحه ، حتى لو آان وصوله إلينا نحن نؤمن أن النجاح الذي يحالفنا ، مصدره جود اهللا) . 10: 
عندما يعاملنا الناس باللطف والرحمة نعرف أن اهللا قد حول قلوبهم لمساعدتنا ، وعندما . بيد إنسان 

تأتي الضيقات ، نعلم أن اهللا قد أعطى هذه الضيقات أن تثمر فينا صبرًا وخضوعًا مع رجاحة عقل 
 سيئة على يد إخوته ، لكنه لم ينشغل بالتفكير في ولنذآر آيف أن يوسف عومل معاملة. وراحة بال 

واآلن ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا بل اهللا : " خيانتهم ، بل ذآر أن اهللا آان وراء هذا العمل، فقال 
" . ، انتم قصدتم لي شرًا ، أما اهللا فقصد به خيرًا ، لكي يفعل آما اليوم ، ليحيي شعبًا آثيرًا " 
  ) .20 : 50، 8 : 45تكوين (

  
  
  هل يغير اهللا مشيئته ؟) هـ(

فحزن الرب " تبدو بعض الفقرات الكتابية وآأنها تشير إلى أن ذلك ممكن الحدوث ، مثل 
فترجع تلك األمة عن شرها " ، )6 : 6تكوين " (أنه عمل اإلنسان في األرض وتأسف في قلبه 

. انًا آان الرب يلغي قراراته وأحي) . 8 : 18إرميا " (فأندم عن الشر الذي قصدت أن أصنعه بها 
وقد أخبر الملك . لقد أمر الرب يونان أن يخبر أهل نينوى بأن مدينتهم ستنقلب ، ثم عاد فصفح عنها 

  .حزقيا بأنه سيموت حاًال ، لكن اهللا عاد فأعطاه خمسة عشر عامًا أخرى 
  

، آان الشك أن التأسف والندم والحزن أمور تعني أن الشخص الذي حول فكره هكذا 
وحاشا هللا أن يكون المقصود أنه ندم أو حزن بهذا المعنى ، الذي يشير . جاهًال أو مخطئًا أو ضعيفًا 

وعند النظر إلى الندم بهذا المفهوم . إلى أنه لم يكن يعرف ، أو أنه لم يكن قادرًا على منع الشر 
نصيح إسرائيل : " ل النبي السيء آان الكتاب المقدس يستنكر وينفي الندم عن اهللا ، فيقول صموئي

  ) .29 : 15صم 1" . (ال يكذب ، وال يندم، ألنه ليس إنسانًا ليندم 
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إن الفقرات الكتابية السابقة التي تبدو وآأنها تعني ان اهللا غير رأيه يجب أن تفهم على أنها 

رآنا أساليب بشرية في الحديث عن اهللا ، ألن صفات اهللا السامية ترتفع بكثير عن مستوى مدا
  .وأفكارنا البشرية 

  
إن . إن قصد اهللا وإرادته وفكره ال تتغير مطلقًا . لكن اهللا وصف نفسه بطريقة يمكن فهمها 

ولم يقصد . اهللا لم يرد أن يقلب نينوى لكنه دبر وخطط أن يتوب أهل المدينة بتبشير ومناداة يونان 
إن اهللا آان يهدد . يعيد الملك إلى صوابه اهللا أن ينهي حياة حزقيا النبي في الحال ، لكنه أراد أن 

لقد أصدر النبي إشعياء تحديًا في وقته وال يزال هذا التحدي يتردد . ويتوعد لكي يوقظ الناس للتوبة 
فإن رب الجنود قد قضى فمن يبطل ؟ ويده هي : " صداه بال إجابة حتى يومنا هذا ، فيقول 

  ) .27 : 14اشعياء " (الممدودة فمن يردها ؟ 
  

   يستخدم اهللا األدوات والقوى الشريرة إستخدامًا صالحًا – 18
  

إن النصوص الكتابية التي تقول بأن إرادة اهللا تتحكم وتسيطر على الشيطان وعلى آل 
الناس األشرار ، هي فقرات صعبة الفهم ، وقد تجعلنا نفكر في إمكانية توجيه اللوم إلى اهللا عند 

  .وقوع الشر 
  

أن يجد حًال لهذه المشكلة ، بالقول بأنه توجد بعض األشياء التي يفعلها وقد حاول البعض 
لكننا نعرف من سفر أيوب أن اهللا هو الفاعل الحقيقي لألشياء التي . اهللا بينما أشياء أخرى يسمح بها 

ثم " . الرب أعطى ، الرب أخذ : " وقعت أليوب ، إذ بعد أن نهب أيوب بيد الشيطان والسبئيين قال 
 آانوا يريدون أن يقتلوا المسيح ، وآانت إرادة اهللا في نفس الوقت أن – آما نعرف –اليهود إن 

ألنه بالحقيقة اجتمع على فتاك : " جاء هذا على لسان التالميذ فيما بعد ، فقالوا . المسيح يموت 
 ما ليفعلوا آل. القدوس يسوع الذي مسحته ، هيرودس وبيالطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل 

  ) .28 ، 27 : 4أعمال" (سبقت فعينت يدك ومشورتك أن يكون 
  

قلب الملك في يد الرب : " ويقول لنا سليمان إن اهللا يحول فكر الملوك ويميل قلوبهم 
وهذه الحقيقة المتعلقة بتحكم اهللا في القلوب ) . 1 : 21أمثال " (آجداول مياه حيثما شاء يميله 
لعهد الجديد أيضًا ، حيث يرد القول مراًر بأن اهللا قسى قلوب األشرار واألفكار ، مقررة وثابتة في ا
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أعطاهم اهللا روح سبات وعيونًا حتى ال ) " 8 : 11رومية (ويقول بولس في . وأعمى عيونهم 
  " . يبصروا وآذانًا حتى ال يسمعوا إلى هذا اليوم 

  
اآم صانعنا، ونجانب الصواب وال يمكننا أن نقول إن اهللا ال يفعل هذا ، وال يجوز لنا أن نح

وال يمكن الهروب من هذه الصعوبة باالآتفاء بالقول . إذا قلنا بأنه يوجد خطأ في الكتاب المقدس 
  . إن اهللا قد اخبرنا أن هذه هي الطريقة التي يعمل بها وعلينا أن نقبل ما يقول . بأنه أمر يتعذر فهمه

  
إن اهللا ملتزم بأن : فيقولون. تلف مع نفسه يتصور البعض أن اهللا يضطر أحيانًا إلى أن يخ

: ولهؤالء نقول . يريد شيئًا واحدًا هو الشيء الصالح ، لكنه مع ذلك يأذن بحدوث الشيء الشرير 
وهناك مقولة للقديس . يجب أن يكون معلومًا أن هللا إرادة واحدة ، حتى وإن بدت وآأنها منقسمة 

لبعض الناس رغبات صالحة لكنها ليست مطابقة : " أغسطينوس قد تساعدنا على فهم هذا األمر 
هناك : على سبيل المثال . لمشيئة اهللا ، وللبعض اآلخر رغبات رديئة ، لكنها مطابقة لمشيئته تعالى 

ابن طيب يرغب بحق في أن أباه يعيش ، بينما إرادة اهللا أن يموت األب ، ومن الجهة األخرى ، 
وت أبيه ، في نفس الوقت الذي يريد اهللا أيضا لهذا األب أن هناك ابن شرير له رغبة شريرة في م

ومع ذلك فاالبن الصالح يسر اهللا برغبته في شيء ضد إرادة اهللا ، بينما االبن الشرير . يموت 
  " .يغضب اهللا برغبته في شيء يتفق مع إرادة اهللا 

  
 إن اهللا –ألشرار وفي بعض األحيان يتمم اهللا مقاصده الصالحة بواسطة المقاصد األثيمة ل

 قادرًا على أن يخرج منه – باعتباره اإلله الكلي القدرة –ال يسمح للشر بالحدوث ، مال يكن هو 
لقد صلب المسيح بتعيين من اهللا ، لكن الصلب نفسه نفذه أناس أشرار ، غير أنه بدون هذا . خيرًا 

  .الموت ما آنا لنحصل على الخالص 
  

إذا آان اهللا يستخدم األشرار حتى : ويفترون على اهللا قائلين ويعارض اآلخرون هذا التعليم 
في تحقيق خططه وتنفيذ مقاصده ، فإنه يكون بالضرورة هو الفاعل لجرائمهم ، وبناء على ذلك 

لكن هذا المنطق خاطئ تمامًا ؛ . يكون عقاب هؤالء الناس بدون سبب سوى أنهم أطاعوا أوامر اهللا 
إن وصايا . ع دائمًا ، ومن يكسر وصية اهللا باختياره يستوجب العقاب ألن وصايا اهللا يجب أن تطا

وتنشأ الصعوبة عندما يبدو األمر وآأن اهللا قد أراد . اهللا ، مثل إرادته ال يمكن أن تتغير أو تتبدل 
لكن في حال آهذه ربما نحن ال ندرك الهدف الكامن وراء ما . شيئًا يختلف أو يتناقض مع وصاياه 

قد تتضمن إرادة اهللا أن شخصًا يرتكب فعًال شريرًا ، ولكن هذا الفعل يظل مع ذلك شرًا .  يريده اهللا
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 أن يتم االنتقام من زنى داود بواسطة قيام أبشالوم بانتهاك حرمات نساء أبيه – مثًال –فقد أراد اهللا . 
 األثيم يظل مذنبًا إن اإلنسان. لكن هذا ال يعني أن اهللا أمر أبشالوم بان يقترف هذه المحرمات . 

ذلك أن هذا اإلنسان يرتكب الشر بمحض اختياره . بالرغم من أنه قد يفعل ما يتفق مع خطة اهللا 
  .ورغبته الخاصة 

 


