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 للمرتمج وحده، مجيع حقوق الطبع حمفوظة

ته املعايري  ل ما أأقرَّ ول جيوز اس تخدام أأو اقتباس أأي جزء من هذا الكتاب اإ

 الااكدميية، 

عادة الطبع والنرش من خالل النسخ املطبوعة أأو أأية  وللمرتمج وحده حق اإ

 وس يةل مسعيَّة أأو برصية أأو عرب الأنرتنت يف أأي ماكن 
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 مقدمة 

م. وهَو لهويت أأمرييك ُمْصلَح من أأصل هولندي،  0271أأكتوبر س نة  01ودَل لويس بريكهوف يف 

يف لكيات الالهوت وخصوًصا اللكيات  Systematic Theologyأأثر كتابه الالهوت النظايم 

املوجودة يف الولايت املتحدة، وكندا، وكوراي. كام أأثر مصنفه هذا يف حياة املس يحيني بوجه عام 

 خالل القرن املايض.

هذا املصنف صاحل لقرينتنا الرشق أأوسطية، حيث ميتاز هذا الالهويت العظمي  أأنَّ وأأين أأرى   

يت يسوقها يف ءت جحجه الملقدس وليس عىل الفلسفة وحدها؛ ذلا جاومصنفه ابعامتده عىل الكتاب ا

أأي موضوع مبنية عىل أأساس الكتاب املقدس يف املقام الأول. وذلا أأرى أأن كتاابته  عند مناقشةكتابه 

 س تحظى تقديًرا خاًصا دلى مس يحي الرشق الأوسط.   

أأجزاء  النظايم، عىلولقد خططُت لأن أأقوم برتمجة ملخص أأو خمترص كتابه يف الالهوت 

ليك اجلزء  صغرية تقع يف جحم الكتيبات اليت تنهتيي من قراءهتا، عزيزي القارئ، يف جلسة واحدة. واإ

 الأول من هذه الكتيبات.

يف هذا اجلزء، يناقش الاكتب أأربعة مواضيع هامة عىل أأسس كتابية ويه موضوع: ادلين، 

ه ويه عبارة عن ملخص أأربعة فصول من كتاب الإعالن، الكتب املقدسة، والطبيعة اجلوهرية هلل.

 .    الالهوت النظايم

 القس حنا جميل 

  8107السنبالوين، 



2 
 

 

 الفصل الأول: ادلين

 

 طبيعة ادلين

ُُيربان الكتاب املقدس أأن الإنسان ُخلق عىل صورة هللا، وعندما سقط الإنسان يف اخلطيئة مل 

يتوقف ابلاكمل عىل أأن يكون حامل صورة هللا العيل. مازالت بذرة ادلين موجودة يف لك البرش، 

ني لك خر، بآ  املرسلون بوجود ادلين، بشلك أأو برمغ أأن طبيعهتم الفاسدة تقاوهما ابس مترار.  شهَد 

هتمه أأعظم الرباكت للجنس البرشي، برمغ من أأن الكثريين ي واحد من يعترب ادلينأأمم وقبائل الأرض. 

اكره يلمس أأمعق منابع حياة الإنسان، بل أأيضا يتحمك يف أأف ادلين( )أأيعىل أأنه لعنة. ليس فقط أأنه 

 ومشاعره ورغباته. 

قط. احلقيقية من دراسة لكمة هللا ف لكن ما هو "ادلين" ال ن؟ ميكننا أأن نعرف طبيعة ادلين

" من اللغة الالتينية وليس من أأي لكمة موجودة يف الأصل religionتش تق لكمة "ادلين أأو ادلاينة 

: 0غل ) العربي أأو اليوانين للكتاب املقدس. وجدت أأربع مرات فقط يف ترمجتنا للكتاب املقدس يف

 .(87، 81: 0يع  ؛01، 02

ِّف العهد القدمييُعَ     ادلاينة عىل أأاها "خمافة هللا". وهذا اخلوف ليس عبارة عن مشاعر الفزع، ر 

نه جتاوب مؤمين العهد  بل مشاعر التوقري، القريبة من الهيبة، جتاه هللا؛ لكهنا ممزوجة ابحملبة والثقة. اإ
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جنيل بدلً  عالن الناموس". ادلاينة يف العهد اجلديد يه الاس تجابة لالإ الناموس،  من القدمي مع "اإ

 ووجوب الإميان والتقوى. 

نتعمل، يف ضوء الكتاب املقدس، أأن نفهم أأنَّ ادلين عبارة عن عالقة هبا يقف الإنسان أأمام 

هللا، وعالقة فهيا يُدرِّك جالل هللا املطلق، وقوته الغري حمدودة، وتفاهة الإنسان وجعزه املطلق. ميكن 

رادية ف ادلين عىل أأنه: عالقة اإ ة ُمدرِّكة هلل، اليت تعرب عن نفسها يف العبادة املمتنة واخلدم أأن يُعرَّ

بة. ل ترَُتك طريقة اخلدمة والعبادة ادلينية لإرادة الإنسان العشوائية بل حيددها هللا.  املُحِّ 

 ماكنة ادلين 

نسان. يعتقد البعض العديد من ال راء اخلاطئة خبصوص ماكنة ادلينيوجد  ىل ابلنس بة لالإ ، اإ

نه جيد ماكنته يف املشاعر. ويمتسك أ خرون بآأنه حد بعيد،  أأن ادلين هو نوع من أأنواع املعرفة، واإ

ىل الإرادة. أأاًي اكن، لك وهجات النظر تُعربِّ  عن جانب  حيتوي عىل معظم العمل الأخاليق، ويرجعونه اإ

لعضو ا. القلب هو "حاةل القلب"دس، اذلي يُعل ِّمنا أأن ادلين هو واحد، وتتعارض مع الكتاب املق

 الرغباتو املركزي للنفس يف س يكولوجية الكتاب املقدس، منه لك خمارج احلياة: الأفاكر، واملشاعر، 

: عقهل، مشاعره، وحياته الأخالقية. هذه الرأأي الوحيد . ادلين يشمل الإنسان كلك(82: 1 )أأم

 اذلي ينصف طبيعة ادلين. 

 أأصل ادلين

ىل مشلكة امخلسني س نة متَّ تكريس اهامتم خاص، خالل  اولت ، ومتت حم‘‘نأأصل ادلي’’الأخرية، اإ

مس مترة لإعطاء تفسري طبيعي لها، لكن بال جدوى. يتلكم البعض عنه )ادلين( كأنه بدعة الكهنة 
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اًما ال ن. ؛ لكن هذا التفسري متَّ رفضه متالسخي هملأنه مصدر رزق  وقروهاخملادعني املاكرين، اذلين 

دة امجلاد )الوثن(، أأو مع عبادة الأرواح، رمبا أأرواح الأسالف؛ لكن واعتقد ال خرون أأنه بدأأ مع عبا

 "ء احلية؟اعمتد البرش دامئا عىل فكرة عبادة امجلاد أأو الأش يا كيف"هذا ليس بتفسري؛ ليبقى السؤال: 

وما زال البعض يمتسكون ابلرأأي اذلي يقول بآأن ادلين نشآأ من طبيعة العبادة، مبعىن، عبادة 

جعائب وقوى الطبيعة، أأو أأن ادلين نشآأ من اتساع ممارسة السحر. لكن ل تفرس هذه النظرايت، 

نسااًن متدينًا ". بدأأت مجيعها  ن مأأكرث من النظرايت الأخرى: " كيف يصبح الإنسان الغري متدين اإ

 الإنسان املتدين. 

م الكتاب املقدس التفسري الوحيد املوثوق به لأصل ادلين. ُيربان عن وجود هللا،  يُقد ِّ

نسان أأن  الشخص الوحيد املس تحق العبادة. عالوة عىل ذكل، يؤكد لنا أأن هللا، اذلي ل ميكن لالإ

َّن نفسه يف الطبيعة، لهية، طالًبا العبادة واخلدمة وخصوًصا يف لكمته الإ  يكتشفه بقواه الطبيعية، أأعل

د أأيًضا العبادة واخلدمة اليت تُرضيه. ويف الهناية، يعلمنا الكتاب املقدس أأن هللا  من الإنسان، وحدَّ

حلاح  خلق الإنسان عىل صورته، ووهبه مبقدرة عىل الفهم والاس تجابة لهذا الإعالن، وأأنشآأ فيه اإ

 حنو الرشكة معه وليك ميجده.  ليسعطبيعي 
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 قرات للحفظ من الكتاب املقدس متعلقة ابملوضوع ف

 طبيعة ادلين 

لهََك لِّتَْسُُلَ يفِّ لُك ِّ »
ِ
بَّ ا لَّ َأْن تَتَّقَِّي الرَّ

ِ
لهَُك ا

ِ
بُّ ا ْنَك الرَّ ائِّيُل، َماَذا يَْطلُُب مِّ ْْسَ

ِ
، طُ  فَال َن اَي ا هِّ ُرقِّ

َك  ْن لُك ِّ قَلْبِّ لَهَك مِّ
ِ
بَّ ا بَُّه، َوتَْعُبَد الرَّ َك، َوُُتِّ ْن لُك ِّ نَْفسِّ َّيتِّ َأاَن 01َومِّ ب ِّ َوفََرائَِّضُه ال َفَظ َوَصااَي الرَّ َوَُتْ

َا الَْيْوَم لَِّخرْيَِّك.  يَك هبِّ   (01-08: 01 )تثُأوصِّ

 . ىَل اَلبَدِّ
ِ
ٌ ا يُحُه قَاِئِّ لِّهيَا. تَْسبِّ َدٌة لِّلُك ِّ عَامِّ ْطنٌَة َجي ِّ . فِّ ب ِّ ْْكَةِّ َمَخافَُة الرَّ   (01: 000 )مزَرْأُس الْحِّ

نَْساُن لُكُُّه. 
ِ
: اتَّقِّ هللَا َواْحَفظْ َوَصااَيُه، َلنَّ هَذا ُهَو ال هِّ تَاَم اَلْمرِّ لُك ِّ ُ لُكَّ 01فَلْنَْسَمْع خِّ ِضِّ َلنَّ هللَا حُيْ

ا.  ا َأْو ََشًّ ْن اَكَن َخرْيً
ِ
، ا ٍّ ، عىََل لُك ِّ َخفِّي  يُْنونَةِّ ىَل ادلَّ

ِ
  (01: 08 )جامَعَل ا

ي ُهَو َأْرَسهَلُ »يَُسوُع َوقَاَل لَهُْم:َأَجاَب  ِّ ذلَّ نُوا ابِّ : َأْن تُْؤمِّ   (82: 1يو ) «.هَذا ُهَو مَعَُل هللاِّ

يحِّ فَتَْخلَُص َأنَْت َوَأْهُل بَيْتِّكَ »فََقاَل: ب ِّ يَُسوَع الَْمس ِّ لرَّ ْن ابِّ  (10: 01 )أأع«. أ مِّ

 ماكنة ادلين

 . يلِّ ْد يفِّ َداخِّ ِّ َتقِّميًا َجد  َّ اَي َاهلُل، َوُروًحا ُمس ْ يًّا اْخلُْق يفِّ ٌة. الَْقلُْب 07قَلًْبا نَقِّ َ َ ُروٌح ُمنَْكرسِّ َذاَبئُِّح هللاِّ يهِّ

ُرُه  َتقِّ ُق اَي َاهلُل َل َُتْ ُ َوالُْمنَْسحِّ   (07، 01: 20 )مزالُْمْنَكرسِّ

. فَْوَق لُك ِّ َُتَفُّظٍّ اْحَفظْ قَلَْبَك،  نُْه َمَخارَِّج الَْحَياةِّ   (81: 1 )أأمَلنَّ مِّ

ُْم يَُعايُِّنوَن هللَا.  ، َلاهَّ يَاءِّ الَْقلْبِّ   (2: 2 )متُطوََب لِّأَلنْقِّ

 



6 
 

 مصدر ادلين 

. عىََل ُصوَرةِّ هللاِّ َخلََقُه. َذكًَرا َوُأنََْث َخلََقهُْم.  نَْساَن عىََل ُصوَرتِّهِّ
ِ
  (87: 0 )تكفََخلََق هللُا ال

. َوأَ  ، َوَكَتَبُه عىََل لَْوََحْ َحَجرٍّ َماتِّ الَْعرَشِّ ، اْللَكِّ ي َأَمَرُُكْ َأْن تَْعَملُوا بِّهِّ ِّ هِّ اذلَّ ُُكْ بَِّعْهدِّ   (01: 1 ث)تْخرَبَ

وأأجعل روحا جديدة يف داخلمك وأأنزع قلب احلجر من محلمك وأأعطيمك قلب حلم.  وأأعطيمك قلًبا جديدا

 ( 81: 11)حز 

ضافية   للكتاب املقدسمن أأجل دراسة اإ

لهيا يف الفقرات الكتابية ال تية:   ؛08: 01تث )ما يه عنارص ادلين احلقيقي املُشار اإ

رو  ؛10:1أأع  ؛82:1 ؛11:1يو  ؛11:08مر  ؛2: 1ميخا  ؛1:1هو  ؛01: 08 ءجا

 (؟ 87:0يع  ؛01:01 ؛0:08

لهي  ؛11 ،12:72مز )ا يف الفقرات الكتابية ال تية: ما يه أأشاكل ادلاينة املزيفة املشار اإ

ش   ؛87، 81، 80: 7 ؛2، 8: 1مت  ؛18 ،10:11حز  ؛2-0: 22 ؛07-00: 0اإ

يع  ؛01:0تيطس  ؛2:1يت 8 ؛81:8كو  ؛01:1غل  ؛01:01 ؛8:1لو  ؛01:81

  (؟01:1 ؛01، 02:8
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: 02 ؛07:02 ؛2-0: 08 ؛2-1: 1تك )أأكتب أأسامء س تة أأمثةل من ادلين احلقيقي. 

 ؛88-1: 1دا  ؛02-01: 02 ؛7-1: 02مل 8 ؛11:18تث  ؛88-8: 1خر  ؛88-11

  (2:0يت 8 ؛01-0: 7 ؛17، 11:8 ؛12-82: 8لو 

 أأس ئةل للمراجعة 

 هل ادلين مقصور عىل بعض القبائل والأمم؟ 

 كيف ميكن أأن نتعمل أأن نعرف الطبيعة احلقيقية لدلين احلقيقي؟ 

 ما يه املفردات املس تخدمة يف العهد القدمي واجلديد لوصف ادلين؟ 

ِّف ادلين؟  كيف تُعر 

 ما يه الأفاكر اخلاطئة املوجودة عن ماكنة ادلين ابلنس بة الإنسان؟ 

 ما يه مركز حياة ادلايانت حبسب الكتاب املقدس؟ 

 ما يه التفسريات اخملتلفة املعطاة عن أأصل ادلين؟ 

 الوحيد املُريض؟ما هو التفسري 
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 الفصل الثاين: الإعالن

 

 Revelation in general الإعالن بوجه عام

ذا مل يُعل ِّن هللا نفسه؛  ىل احلديث عن الإعالن يف مصدره. اإ احلديث عن ادلين يقود بصورة طبيعية اإ

نسان، بآأية حال، أأن تكون دليه معرفة عن هللا؛ اإ  ا مل ذفوجود ادلين يكون مس تحيال. ل يُمكِّن لالإ

نه ل يُمكِّنه أأبًدا أأن يكتشف هللا. حنن منّي ِّ بني  ذا تُرَِّك الإنسان لنفسه؛ فاإ يُعل ِّن هللا عن نفسه. واإ

عالنه يف الكتب املقدسة.  عالن هللا يف الطبيعة واإ  اإ

. وأأحيااًن Revelationابلإعالن  1agnosticsول يُؤمن، ابلطبع، الشخص املُلحد والألأدري 

ىل مذهب وحدة الوجود يتلكم عنه املنمتو برمغ عدم وجود ماكن هل يف عقيدهتم.  ؛pantheistsن اإ

ىل مذهب ادليّيم  عالن  Deismويقبل املنمتون اإ هللا يف الطبيعة، لكهنم ينكرون رضورة وحقيقة اإ

ماكنية لوجود الإعالن اخلاص كام نآأخذه من الكتب املقدسة.  حنن نؤمن ابلإعالن العام  أأو حىت أأي اإ

 واخلاص. والإعالن 

 

 

                                                           
1 Agnosticism: عن وجود أو عدم وجود األلوهية، باإلضافة  االدعاءاتـ خاصًة  ادعاءات: مذهب فكري يرى أن حقيقة أي الألدرية( )مذهب

 األخرى ـ غير معروفة )المترجم(.  والميتافيزيقيةالدينية  االدعاءاتإلى 
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 General Revelation الإعالن العام

ىل الإنسان يف  عالن هللا العام هو سابق لإعالنه اخلاص من حيث الزمن. مل يآأتِّ الإعالن العام اإ اإ

ليه يف حقائق وقوى ونواميس الطبيعة، يف تكوين  شلك من أأشاكل التصال اللفظي؛ لكن جاء اإ

ىل الإعالن العام عامل العقل البرشي، ويف حقائق اخلربة والتارخي. يشري الكتاب املقدس اإ  فقرات يف واإ

  .01،02: 8 ؛81 ،02:0رو  ؛8، 0:02مثل مز 

 عدم كفاية الإعالن العام

ىل مذهب ادليّيم هذا الإعالن بوصفه  Pelagiansبيامن حيرتم البيالجيون  والعقالنيون واملنمتون اإ

ل أأن الروم الاكثوليك  الحتياجاتناكفٍّ  . لقد متفقني عىل أأنه غري والربوتس تانتاحلالية؛ اإ  اكفٍّ

طمس ته بذرة اخلطية املوجود يف خليقة هللا امجليةل. ملسة يد اخلالق مل تُمحى متاًما منا؛ بل أأصبحت أأ 

لروحية؛ اضبابية وابهتة. ل ينقل الإعالن العام أأي معرفة اكمةل موثوق فهيا عن هللا وعن الأمور 

ربهن بوضوح الاعرتاف ي. يالأبد مس تقبلناعليه فاإاها ل متُدان بآأساس سلمي ميكن أأن نبين عليه  وبناءً 

نه  اعمتدتادليين احلايل لهؤلء اذلي   الإعالن)داينهتم عىل الأسس الطبيعية وحدها عىل عدم كفايهتا. اإ

ل يُعطي حىت أأساس وافِّ ابلنس بة لدلين بوجه عام، وأأقل بكثري ابلنس بة لدلين احلقيقي. حىت  العام(

ىل بعض من الإعالن اخلا ص، ويف الهناية فشلت ابلاكمل يف أأن تليب الأمم الوثنية اجنذبت اإ

. وعندما نقلت بعض املعرفة عن صالح وحْكة وقوة هللا؛ فاإاها مل تنقل للخطآأةالاحتياجات الروحية 

 أأي معرفة عن املس يح بوصفه الطريق الوحيد للخالص. 
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 قمية الإعالن العام

نه يُفرس ِّ العنارص احلقيقيهذا ل يَعين، بآأية حال، أأنَّ الإعالن العام ل قميه هل عىل ا ة اليت لإطالق. اإ

 (82:07 )أأع ذرية هللا ابلإعالن العام، أأدركت الأمم بنفسها أأاهامازالت موجودة يف ادلايانت الوثنية. 

، 02: 0 )رو، رأأوا يف هللا قدرته الرسمدية ولهوته (87:07 )أأعابحثني عن هللا لعلهم يلمتسونه 

. وبرمغ أأاهم عاشوا يف ظالم اخلطية (01:8 )رو، وفعلوا ابلطبيعة ما هو موجود يف الناموس (81

ل أأاهم  انرة اللكمة  اما زلو واجلهل، وشوهوا حق هللا؛ اإ ويف معل الروح  (2:0 )يومشرتكني يف اإ

عالن هللا العام أأيضا خلفية لإعالنه اخلاص.(1:1 )تكالقدس العام   ل . عالوة عىل ذكل، يشلك اإ

ميكن أأن يُفهم الإعالن اخلاص بطريقة اكمةل بدون الإعالن العام. ومل يفشل العمل والتارخي يف أأن 

 يُنريوا صفحات الكتاب املقدس. 

   Special Revelation الإعالن اخلاص

عالنه اخلاص املش متَل ال ن يف الكتاب املقدس. الكتاب  عالن هللا يف الطبيعة، دلينا اإ ىل اإ ابلإضافة اإ

، اللكامت تُفرس ِّ امل عالاًن فيه احلقائق واللكامت تسري يًدا بيدٍّ عالن هللا اخلاص، اإ قدس هو كتاب اإ

 احلقائق واحلقائق تُعطي معىن لللكامت. 

 رضورة الإعالن اخلاص 

ىل العامل. فسدت كتابة هللا   God’s handwritingأأصبح الإعالن اخلاص رضوراًي بدخول اخلطية اإ

َب الإنسان ابلعمى الروَحيف الطبيعة ومتَّ طم   .، وأأصبح خاضع للخطآأ وعدم الإميانسها، ورُضِّ

غري  ح، وأأصبححصيوفشل بعامه وعناده أأن يقرأأ حىت الأاثر املتبقية من الإعالن الأصىل عىل حنو 

د هللا تفسري حقائق  عالن أأخر عن هللا. ومن ََثَّ، أأصبح من الِضوري أأن يُعيِّ قادر عىل أأن يفهم أأي اإ



11 
 

عالاًن جديًدا عن الفداء، وأأن يُنري عقل الإنسان ويعتقه من  الطبيعة، ة وسلطان س يطر وأأن يُدبر اإ

  اخلطآأ عليه. 

 وسائل الإعالن اخلاص

عالنه الفائق للطبيعة مثل عالنه اخلاص أأو اإ عطاء اإ   :اس تخدم هللا وسائل خمتلفة يف اإ

َّن هللا عن حضوره يف النار ويف حسابة ادلخان ظهور هللا املريئأأو  الثيوفاين( 0)  ؛8:2 خر): أأعل

" ويف "صوت خفيف (01-01: 02مز  ؛0:12 )أأي، ويف الرحي العاصفة (7:22 ؛01:72مز  ؛2:11

الك م’’من جمده. احتل ظهور  . اكن هذا لكه عالمات عن حضور هللا، وتُعل ِّن شيئًا(08:02مل 0)

 ؛00:10 ؛01:01 )تكوث ـ ماكنة هامة من بني ظهورات العهد القدمي الأقنوم الثاين يف الثال ـ‘‘الرب

. وصلت أأعىل نقطة للحضور الشخيص هلل يف وسط البرش يف جتسد (0:1مال  ؛81-81: 81خر 

 . (01:0 )يوأأصبَح اللكمة جسًدا وحلَّ بيننا  املس يح(يسوع  )يفيسوع املس يح. فيه 

ْسائ : تلكَّم هللا أأحياان التصال املباَش( 8) يل مع البرش بصوت مسموع، كام تلكََّم مع موىس وبين اإ

ىل الأنبياء بعمل الروح القدس ادلاخيل (1:2 )تث . ابلإضافة (00:0بط 0)، وأأحيااًن أأوىح رسالته اإ

ىل أأنه أأعلَن عن نفسه يف الأحالم والرؤى، وابلأورمي والمتمي  ش  ؛80:87 ؛1:08 )عداإ ، وظهر (1اإ

رادة ال ب يف العهد اجلديد بوصفه امل  ،08:8كو  0 ؛81:01 )يوعمل العظمي الُْمرَسل من هللا لُيعل ِّن اإ

 . (01:8اتس  ؛01

ىل املعجزات املوجودة يف الكتاب املقدس عىل أأاها جمرد  املعجزات:( 1) ل جيب أأبًدا أأن ننظر اإ

ظهار  اها اإ عالن هللا اخلاص. اإ لهيا كجزء جوهري من اإ جعائب متألأ البرش ابدلهشة بل جيب أأن ننظر اإ
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لقوة هللا اخلاصة، وعالمات عن حضوره اخلاص، وغالبا ما ختدم يف متثيل احلقائق الروحية. يه 

عن جميء ملكوت هللا وعن قوة هللا املُحررة. أأعظم معجزة يف لك املعجزات يه معجزة  عالمات

ىل جاملها الأصىل املس يح( )يفجميء ابن هللا يف اجلسد. فيه  يت 0) تُسرتد لك خليقة هللا وترجع اإ

 . (2:80رؤ  ؛01:1

 The character of special Revelation اخلاصسامت الإعالن 

عالن هللا اخلاص نه يُعلِّن خطة هللا من أأجل فداء اخلطاة ومن أأجل فداء  اإ عالن عن الفداء. اإ هو اإ

رادته حنو  نه أأداة لتجديد الإنسان؛ لأنه ينري عقهل وحيرك اإ العامل، والطريقة اليت تتحقق هبا خطة هللا. اإ

ده حنو بيته الساموي. ل يُعطينا الإعالن اخلاص ه ابحملبة املقدسة، ويعِّ ساةل ر  ما هو صاحل؛ ميألأ

 اخلالص فقط، بل أأيضا يطلعنا عىل حقائق الفداء. وليس فقط يغنينا ابملعرفة، بل أأيضا يُغري ِّ النفوس

عالن تقديم  ىل قديسني. هذا الإعالن هو بوضوح اإ . تبدو progressiveعن طريق ُتويل ال مثة اإ

اية تتضح يف العهد الهن حقائق الفداء العظمية خافتة يف البداية، لكهنا تزداد وضوًحا ابلتدرجي، ويف

 اجلديد بلك ملهئا وجاملها.
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 فقرات من الكتاب املقدس متعلقة ابملوضوع، للحفظ 

 الإعالن العام

  (0:2 )مزأأهيا الرب س يدان، ما أأجمد امسك يف لك الأرض! 

ىل ليلٍّ يُبدي  ىل يومٍّ يُذيُع الكًما، وليٌل اإ ث مبجد هللا، والفُل ُُيرب بعمل يديه. يوم اإ الساموات ُُتد ِّ

  (8-0: 02 )مزعِّلًما. 

مدية ولُهوته.   رو)لأنَّ أأموره غري املنظورة تُرَى ُمنُذ خلق العامل ُمدركًة ابملصنوعات، قدرته الرسَّ

81:0)  

ْذ ليس لهُُم لأن الأمم اذلين ليس عندمه ا لناموس، مىت فعلوا ابلطبيعة ما هو يف الناموس، فهؤلء اإ

ًدا أأيًضا مضرُيمُه  الناموس مه انموٌس لأنفسهم. اذلين يظهرون معل الناموس مكُتواًب يف قلوهبم شاهِّ

ًة.    (02، 01: 8 )رووأأفاكُرمُه فامي بيهنا ُمش تكيًة أأو ُمحتجَّ

 الإعالن اخلاص 

ا عبدي موىس  مه. وأأمَّ ْؤاي أأس تْعلُِّن هل. يف احلمُْل ُألَك ِّ ْن اكَن منمك نيٌب للرب، فبالرُّ َعا الكيم. اإ فقاَل:" امْسَ

ب ِّ يُعايُِّن.  ْبَه الرَّ ىل مفٍّ وعيااًن أأتلكَّم معه، ل ابلألغاز. وش ِّ فليس هكذا، بل هو أأمني يف لك بييت. مًفا اإ

  (2-1: 08 )عد

 عب)ابء ابلأنبياء قدميًا، بآأنواعٍّ وُطرقٍّ كثرية، لَكَّمنا يف هذه الأايم الأخرية يف ابنه. هللا بعدما لكََّم ال  

0:0)  
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، بْل تلكَّم ُأانس هللا القديسون َمُسوقني من الروح القدس.  نسانٍّ ةٌ قطُّ مبشيئة اإ بط 8)لأنه مل تآأتِّ نُُبوَّ

80:0)  

 من أأجل دراسة أأمعق

 ،00:10 ؛01:01 )تكمن املمكن أأن يكون جمرد مالك؟ هل  ؟اذكر بعض ظهورات "مالك الرب"

 . (81-81: 81خر  ؛82:18 ؛01

 ؛01:7قض  ؛7-8: 10 ؛81:10 ؛07-01: 82 )تك ابلأحالم؟اذكر أأسامء بعض الأمثةل عن الإعالن 

 .  (81، 02، 01: 8مت  ؛2-2: 2مل 0

شاذكر بعض احلالت اليت فهيا أأعلَن هللا نفسه ابلرؤى.  زك  ؛01-0: 7 ؛02:8دا  ؛1-0حز  ؛1 )اإ

8-1) . 

 ؛1:2تث  ؛8، 0: 01 )خرهل ميكنك أأن تس تدل من الفقرات ال تية، ما اذلي تعلِّنه املعجزات؟ 

  (11-07: 00 ؛7-0: 2 ؛12-82، 01-0: 1 ؛00-0: 8يو 
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 أأس ئةل للمراجعة 

 كيف ُيتلف الإعالن العام واخلاص؟ 

عالانت هللا؟  ناكر لك اإ  أأين تقابلنا مع اإ

ىل مذهب ادليّيم خبصوص الإعالن؟   ما هو موقف املنمتون اإ

 ما يه طبيعة الإعالن العام؟

؟ الحتياجاتنملاذا هو غري اكفٍّ ابلنس بة  ذا اكن اكفِّ  اخلاصة، وما يه قميته اإ

عالن هللا رضوراًي؟   ملاذا اكن اإ

عالنه اخلاص؟   ما يه الوسائل اليت اس تخدهما هللا يف اإ

عالنه اخل  اص؟     ما يه سامت اإ
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 الفصل الثالث: الكتاب املقدس

 

 الإعالن والكتاب املقدس 

 لتصالامن معىن. رمبا يدل املصطلح عىل  بآأكرث ‘‘الإعالن اخلاص’’يُمكِّن أأْن يُس تخدم مصطلح 

اذلايت املباَش هلل بواسطة رسائل لفظية أأو حقائق خارقة. كثرًيا ما اس تقبَل الأنبياء والُرسل ـ منذ 

من هللا قبل أأن يلزتموا بكتابهتا. هذه الرسائل موجودة ال ن يف الكتاب املقدس؛  ـ رساةلعهد بعيد 

يجة لدلراسة قة، بل اكن نت لكهنا ل تُشلك ِّ لك الكتاب املقدس، والكثري مهنا مل يُعلَن بطريقة خار 

 وللتآأمل. 

وعة احلقائق مجم ـ أأيا ليدل عىل الكتاب املقدس كلك أأاًي اكن، فرمبا يُس تخدم املصطلح أأيضً 

والعقائد عن الفداء ـ مع اخللفية التارُيية الصحيحة، اليت توجد يف الكتاب املقدس، واليت متتُل 

لهًيا ابلنس بة للحق املوجود فهيا يف ضو  خلطآأ. ء حقيقة أأاها وَح الروح القدس املعصوم من اضاماًن اإ

 نَّ الكتاب املقدس لكه، والكتاب املقدس فقط، هو ابلنس بةاإ ضوء هذه احلقيقة يُمكن أأن نقول  يف

عالن هللا اخلاص يُغذي ويُعطي حىت ال ن احلياة،  عالن هللا اخلاص. نقرأأ يف الكتاب املقدس أأن اإ لنا اإ

 والنور والقداسة. 
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 كتاب املقدس عىل وَح الكتاب املقدسبرهان ال 

ميان والأعامل للك  لك الكتاب املقدس هو ُموىح به من هللا، وهو يف حد ذاته املعيار املعصوم لالإ

ل أأننا نس تدعهيا لعتبارات خاصة.  اجلنس البرشي. لأنَّ عقيدة الوَح كثريا ما تُنكر، اإ

تؤسس هذه العقيدة، مثل أأي عقيدة أأخرى، عىل الكتاب املقدس، وليست من اخرتاع 

ل أأننا يُمكن أأن نس تدل ببعض مهنا  نسان. بيامن جندها يف عدد كبري من فقرات الكتاب املقدس، اإ اإ

 ؛8:11عد  ؛87:11 ؛01:07 )خرهنا. أأمر هللا كتبة العهد القدمي ابس مترار أأن يكتبوا ما أأمرمه به 

ش  ر  ؛2:11 ؛0:2اإ . اكن الأنبياء مدركني ومه ينقلون لكمة (1:08دا  ؛0:81حز  ؛8:11 ؛01:82اإ

ر)هللا؛ ذلا بدأأوا رسالهتم هبذه الصيغة: " هكذا قال الرب ... " أأو " اكنت عيلَّ لكمة الرب... "   اإ

( تلكَّم بولس عن الكمه عىل أأنه أأقوال 12و 18و 10و 87و 81حصاحات حزقيال الأ  ؛18 ،87:11

ن املس يح، وقال (01:8كو 0)يعلمها الروح القدس  ىل (1:01كو 8)يتلكَّم فيه  اإ ، ووصف رسالته اإ

ىل العربانيني فقر  اكتب . كثرًيا ما اقتبس(01:8تس 0)التسالونيكيني عىل أأاها لكمة هللا  ات الرساةل اإ

. (80:7 ؛1:2 ؛1:1 ؛7:1 ؛1:0 )عبلكمة الروح القدس من العهد القدمي عىل أأاها لكمة هللا أأو 

، اليت تُقرأأ اكل يت:" لك الكتاب 01:1يت 8أأكرث الفقرات اليت تربهن عىل وَح الكتب املقدسة يه 

 هو ُموىح به من هللا، وانفع للتعلمي والتوبيخ، للتقومي والتآأديب اذلي يف الرب". 

 The Nature of Inspirationطبيعة الإعالن 

 وجد رأأاين خاطئني عن الوَح، ميثالن تطرفان جيب أأن نتجنهبام. ي
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  Mechanical inspirationالوَح املياكنييك: 

ىل كتبة الكتاب املقدس، وكام لو أأاهم اكنوا جمهولني متاًما مثل  يرَُشح أأحياان كام لو أأنَّ هللا أأمىل حرفيا اإ

م. لكن نظرا ية طريقة يف حمتوى أأو شلك كتاابهتقلًما يف يدِّ اكتب. وهذا يعين أأن عقوهلم مل تسامه بآأ 

َّا جنده ميكن أأن يكون ابلاكد حصيًحا. لقد اكنوا كتبة حقيقيني، مجَّعوا من تلقاء أأنفسهم مادة كتابهتم  مل

(، وبتعبري أأخر، جسلوا خرباهتم 1-0: 0لو  ؛82:82أأخ 0 ؛82:01 ؛10:00مل 0)من مصادر 

شعياء عن  اخلاصة، مثل العديد من املزامري، وتآأثرت كتاابهتم بآأسلوهبم اخلاص. ُيتلف أأسلوب اإ

رميا، وأأسلوب يوحنا ليس مثل أأسلوب بولس.  أأسلوب اإ

 Dynamic inspirationادلينامييك الوَح 

اَش عىل عىل الاكتب، ول تكون لها تآأثري مب يُفكِّر ال خرون يف معلية الوَح عىل أأاها تؤثر فقط

ت أأرواهحم وعقوهلم ووصل ىل درجة عالية؛ ونتيجة ذلكل ر كتابهتم. تقوَّ  وضوًحا، وا الأمور أأكرثأأ ت اإ

حساس معيق بقميهتم الروحية احلقيقية. مل يقترص الوَح عىل الزمن حني كتبوا أأسفار  واكن دلهيم اإ

لفت لوَح وأأثرت كتابهتم فقط بطريقة غري مباَشة. اختالكتاب املقدس؛ بل دامت صفات كتبة ا

ه الروحية ابلنس بة للك املؤمنني. ابلتآأكيد، ل تنصف هذ الاستنارةمعلية الوَح فقط يف درجة 

 النظرية الرأأي الكتايب عن الوَح. 

 الوَح العضوي 

عضوية، بتنامغ  ةيرى املفهوم الصحيح للوَح أأنَّ الروح القدس معَل يف كتبة الكتاب املقدس بطريق

م، تعلميهم وملاكهت م مه، بشخصياهتم وأأمزجهتم، مواههبمع مبادئ كيااهم ادلاخيل، واس تخدهمم كام

وثقافهتم، مفرداهتم وأأسلوهبم. أأانر الروح القدس عقوهلم، وأأعان ذاكرهتم، وأأحهثم ليك يكتبوا، وكبح 
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امهتم. ترَك الروح القدس  يف اختيار لكتآأثري اخلطية عىل كتابهتم، وأأرشدمه يف التعبري عن أأفاكرمه حىت

، وأأن مس تقراءاهتافرصة اكفية لأنشطهتم اخلاصة بنس بة ليست بصغرية. اس تطاعوا أأن يقدموا نتاجئ 

 يكتبوا نتاجئ خرباهتم اخلاصة، وأأن يضعوا بصمة أأسلوهبم ولغهتم يف أأسفارمه.

  The Extent of Inspirationالوَحمدى 

 توجد أأيًضا أأراء خمتلفة خبصوص مدى وَح الكتب املقدسة. 

  Partial Inspirationالوَح اجلزيئ

ناكر وَح الكتاب املقدس ابلاكمل، أأو اعتقاد  ُتت تآأثري التيار العقالين، أأصبح من الشائع متاًما اإ

َل البعض وَح لعهد ا أأن بعض من أأجزاءه يه املوىح هبا. أأنكر البعض وَح العهد القدمي، وقَبِّ

، لكن أأجزاءه هبا املوىحاجلديد. وأأكدَّ ال خرون أأن التعالمي الأخالقية وادلينية للكتاب املقدس يه 

التارُيية ُتتوي عىل الكثري من الأخطاء التارُيية والأثرية والعلمية. وما زال البعض يقترصون الوَح 

نَّ اختالفات فعل كتاهبم املقدس؛ لأ يف املوعظة عىل اجلبل. هؤلء اذلين تبنوا تُل ال راء فقدوا ابل

د بآأية نس بة من اليقني أأي  ِّ جيايب بآأنَّ ل ميكن لأي أأحد أأن حُيد  ال راء الكثرية يه عبارة عن دليل اإ

د من وَح  جزء من الكتاب املقدس هو موىح به أأو غري موَح به. مازالت هناك طريقة أأخرى َُتِّ

ىل يه موىح هبا؛ بيامن تُرِّكت اختيار اللكامت ابلالكتاب املقدس، مبعىن، ابفرتاض أأنَّ الأفاكر  اكمل اإ

َّه يُمكِّن أأن نفصل الأفاكر عن اللكامت،  حْكة الاكتب البرشي. لكن اس متر هذا الافرتاض الشاك بآأن

 بيامن يف احلقيقة، يس تحيل أأن يكون هناك فكر حصيح بدون لكامت. 
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 Plenary inspiration الوَح املطلق

س، لك جزء من أأجزاءه هو موىح به. اس تعان الرب يسوع والرسل ابس مترار وفقًا للكتاب املقد

بكتاابت العهد القدمي بوصفها " ُكتبا مقدسة " حلسم نقاط اخلالف. اكن الاجنذاب للكتب املقدسة 

مساوي لالجنذاب حنو هللا ابلنس بة لعقوهلم. جيب أأن نالحظ أأن من بني الأسفار اليت اس تعانوا هبا 

ىل العربانيني كثريا بفقرات من العهد القدمي عىل كواه اكنت الأسفار ا التارُيية. استشهدت الرساةل اإ

بط 8)لكمة هللا أأو لكمة الروح القدس. وضع بطرس رسائل بولس مبس توى كتاابت العهد القدمي 

نه ُموىح به (01:1  . (01:1يت 8)، وتلكَّم بولس عن لك الكتاب املقدس عىل اإ

ىل خطوة أأ  ن وَحبعد ونقول لعلنا نذهب اإ ىل لك لكمة فيه. وَح  اإ الكتاب املقدس ميتد اإ

الكتاب املقدس لفظي، وهذا غري مساوي للقول بآأنه وَح مياكنييك. عقيدة الوَح اللفظي مضمونة 

ابلاكمل يف الكتب املقدسة. يف حالت كثرية نتلكَّم بوضوح أأن الرب أأخرب موىس ويشوع ما كتبا 

. تلكَّم الأنبياء عن وهكذا( 8:1 ؛0:1 ؛0:0يش  ؛82، 88: 7 ؛81، 0:1ل  ؛1 ،1 )لابلضبط 

ر مأأفواهههيوه بآأنه وضع لكامته يف  ىل الشعب  مووهجه، (2:0 )اإ  ،01 ،1:1 )حزلأن يتلكموا بلكامته اإ

ىل لكامته (00 ، وأأرتكز لك من بولس واملس يح (01:8كو 0)لكامت يعلِّمها الروح  اباها، أأشار بولس اإ

 . (01:1غل  ؛12:01يو  ؛12-11: 88 )متيف جداهلام عىل لكمة واحدة 

 كامل الكتاب املقدس 

ر املصلحون عقيدة الكتاب املقدس ضد الروم الاكثوليك وبعض الطوائف  . عندما ةتانتيالربوتس  طوَّ

ىل الكنيسة، متسكوا بآأنَّ الكتاب املقدس هل سلطان  َّمت روما بآأنَّ الكتاب املقدس يدين بسلطانه اإ عل

لهية  بذاته لأنه لكمة هللا املوىح هبا. ومتسكوا أأيضا بِضورة الكتاب املقدس بوصفه وس يةل النعمة الإ
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ىل الك املعينة ضد الروم الاكثوليك، اذلين أأكدوا عىل أأنَّ الكنيسة ليس تاب ت يف حاجة مطلقة اإ

املقدس، وضد بعض الطوائف املس يحية اليت جمدت " النور ادلاخيل " أأو لكمة الروح القدس يف 

ن وضوح بشدة ع املصلحونقلوب رجال هللا، أأكرث من الكتاب املقدس. ابلتعارض مع روما، دافَع 

ن الفهم ْسار أأمعق بكثري مالكتاب املقدس. مل ينكر املصلحون أأن الكتاب املقدس حيتوي عىل أأ 

البرشي، لكن انضلوا ببساطة بآأن املعرفة الِضورية للخالص، برمغ أأاها غري واحضة بطريقة متساوية 

ل أأاها تُس تعاب بطريقة سهةل جدا دلرجة أأن أأي خشص يبحث  يف لك صفحات الكتاب املقدس؛ اإ

خالص عن اخلالص ميكنه بسهوةل أأن حيصل عىل هذه املعرفة لنفسه، ىل ابإ أأن يعمتد عىل  ول حيتاج اإ

تفسري الكنيسة أأو الكهنوت. ويف الهناية، دافعوا أأيضا عن كفاية الكتاب املقدس، وبذكل أأنكروا 

اناببتست  ىل تقليد الروم الاكثوليك أأو النور ادلاخيل لألأ  . Anabaptistsاحلاجة اإ
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 فقرات من الكتاب املقدس متعلقة ابملوضوع، للحفظ

 وَح الكتاب املقدس 

وُح الْقُ  نَْسانِّيٌَّة، بَْل بَِّما يَُعل ُِّمُه الرُّ
ِ
ْْكٌَة ا َا َأيًْضا، َل بِّآَْقَوال تَُعل ُِّمهَا حِّ َّيتِّ نََتلَكَُّم هبِّ   (01:8كو 0). ُدُس ال

َّْمُتْ  ْذ تََسل
ِ
ُن َأيًْضا نَْشُكُر هللَا بِّاَل انْقَِّطاعٍّ، َلنَّمُكْ ا َ حَنْ ْن َأْجلِّ ذكلِّ ، قَبِّ  مِّ َن هللاِّ َمَة َخرَبٍّ مِّ نَّا لَكِّ لُْتُموَها َل مِّ

يمُكْ َأنُْتُ  َّيتِّ تَْعَمُل َأيًْضا فِّ ، ال َمةِّ هللاِّ يَقةِّ َكلَكِّ لَْحقِّ َ ابِّ ، بَْل مََكَ يهِّ َمةِّ ُأاَنسٍّ نِّنيَ َكلَكِّ   (8:01تس 0. )الُْمْؤمِّ

ٌع لِّلتَّ  ، َواَنفِّ َن هللاِّ ِّ لُكُّ اْلكِّتَابِّ ُهَو ُموىًح بِّهِّ مِّ ي يفِّ الرْبِّ  ِّ يبِّ اذلَّ ميِّ َوالتَّآْدِّ ، لِّلتَّْقوِّ يت 8). ْعلِّميِّ َوالتَّْوبِّيخِّ

01:1)  

 سلطان الكتاب املقدس 

ثَْل هَذا الَْقْولِّ فَلَيَْس لَهُْم فَْجٌر!  ْن لَْم يَُقولُوا مِّ
ِ
. ا هَاَدةِّ ىَل الشَّ

ِ
ِّيَعةِّ َوا ىَل الرشَّ

ِ
شا   (81:2 )اإ

 رضورة الكتاب املقدس 

َّكَ  ي يفِّ  َوَأن ِّ ميَانِّ اذلَّ
ِ
ل ، ابِّ ََك لِّلَْخاَلصِّ َرَة َأْن ُُتَْك ِّ َسَة، الَْقادِّ ُفولِّيَّةِّ تَْعرُِّف اْلُكُتَب الُْمَقدَّ يحِّ ا ُمنُْذ الطُّ لَْمس ِّ

  (02:1يت 8)يَُسوَع. 

 وضوح الكتاب املقدس 

َل َحكِّميًا.  ُ الَْجاهِّ قٌَة تَُصري ِّ ب ِّ َصادِّ  ب( 7: 02 )مزَشهَاَداُت الرَّ

 َ . ْسِّ ُمَك َونُوٌر لَِّسبِّييلِّ   (012: 002 )مزاٌج لِّرِّْجيلِّ الَكَ

َك يُنِّرُي، يَُعق ُِّل الُْجهَّاَل.  مِّ   (011: 002 )مزفَْتُح الَكَ
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 كفاية الكتاب املقدس 

ميَانِّ ا
ِ
ل ، ابِّ ََك لِّلَْخاَلصِّ َرَة َأْن ُُتَْك ِّ َسَة، الَْقادِّ ُفولِّيَّةِّ تَْعرُِّف اْلُكُتَب الُْمَقدَّ ََّك ُمنُْذ الطُّ يَوَأن ِّ يحِّ  ذلَّ يفِّ الَْمس ِّ

 (02:1يت 8)يَُسوَع. 

 ملزيد من ادلراسة 

 ؛01:0تيطس  ؛2:8كو  ؛7:7مر  ؛1-1: 02 ؛12-80: 2 )متهل متُل تقاليد البرش سلطة؟ 

  (02:0بط 8

  .00:0بط 0 ؛00: 1-7: 0زك  ؛2:08 ؛01:2هل فهم الأنبياء بآأنفسهم بطريقة اكمةل ما قد كتبوه؟ دا 

كذكل،  لو اكنتُعل ِّمنا أأي يشء خبصوص القمية العملية لوَح الكتاب املقدس؟  (01:1يت 8)هل 

 كيف؟ 

 أأس ئةل للمراجعة: 

 املقدس؟ ما يه العالقة بني الإعالن اخلاص والكتاب 

 ما يه املعاين اخملتلفة ملصطلح " الإعالن اخلاص "؟ 

 هل ميكننا أأْن نقول بآأنَّ الإعالن اخلاص والكتاب املقدس مامتثالن؟ 

 هل برهان الكتاب املقدس يُمكِّن أأْن يُعطي ابلنس بة لوَح الكتاب املقدس؟ 

 ما يه نظرايت الوَح املياكنييك وادلينامييك؟ 

 يدة الوَح العضوي؟ كيف يُمكن أأن تصف عق 
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 ما رأأيك يف النظرية اليت تقول بآأن الأفاكر يه ُموىح هبا لكن اللكامت غري موىح هبا؟ 

ىل لك جزء من الكتاب املقدس، وحىت لك لكمة؟  كيف يُمكِّن أأن تربهن بآأن الوَح ميتد اإ

 كيف ُيتلف لك من روما واملصلحني يف سلطان ورضورة ووضوح وكفاية الكتاب املقدس؟  
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 اجلزء الثاين: عقيدة هللا واخلليقة

 الفصل الرابع: الطبيعة اجلوهرية هلل

 

 

 The Knowledge of Godمعرفة هللا 

درااًك اكمال،  ِّك هللا اإ ماكنية معرفة هللا لعدة أأس باب. حصيح أأنَّ الإنسان ل ميكنه أأبًدا أأن يُدر  ناكر اإ متَّ اإ

نسان أأن  َّنا ل نقتنع بآأنَّ الإنسان ل ميكنه أأن يكون دليه معرفة عن هللا عىل الإطالق. ميكن لالإ ل أأن اإ

َّ يعرف هللا بطريقة جزئية، لكن عن طريق معرفة حقيقية. و  ن عن هذه املعرفة ممكنة لأنَّ هللا أأعل

نه ل ميكنه أأبًدا أأن يكون قادًرا عىل  ذا تُرَِّك الإنسان ملصادره اخلاصة؛ فاإ أأو معرفة  شافاكت نفسه. واإ

 هللا.

معرفتنا عن هللا لها جانبان. الإنسان دليه معرفة فطرية عن هللا. هذه املعرفة الفطرية ل تعين   

نسان خملوق عىل صورة هللا، فالإنسان دليه مقدرة طبيعية لأْن يعرف أأن السبب هو فقط أأن الإ 

هللا. ول تتضمن أأنَّ الإنسان يُودل ودليه معرفة معينة عن هللا عند ميالده يف العامل. هذه املعرفة تعين 
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ببساطة أأن معرفة هللا تتطور بصورة طبيعية يف الإنسان ُتت الظروف العادية. وهذه املعرفة يه 

 عن الطبيعة العامة.  ابلطبع

ىل هذه املعرفة الفطرية  خالل  يكتسب الإنسان أأيضا معرفة عن هللا من هلل،لكن ابلإضافة اإ

عالن هللا العام واخلاص. ول حنصل عىل تُل املعرفة بدون هجد من جانب الإنسان،  التعمل من اإ

فة ممكنة لأن أأن تُل املعر لكن حنصل علهيا نتيجة سعي الإنسان ادلاِئ والواعي حنو املعرفة. برمغ 

ل أأاها ُتمهل بعيًدا وراء حدود املعرفة الفطرية هلل.    الإنسان يُودل مبقدرة عىل معرفة هللا، اإ

 معرفة هللا كام نعرفها من الإعالن اخلاص

ل أأنه من املمكن أأن تُعطي وصفا عاًما عن كيانه. رمبا من  ِّف هللا، اإ برمغ أأنه من املس تحيل أأن تُعر 

 أأن نصفه بآأنه روح خالص من الكاملت الغري حمدودة. يتضمن الوصف العنارص ال تية:  الأفضل

 هللا هو روح خالص

ىل املرأأة  ل حيتوي الكتاب املقدس عىل تعريف هلل. املفهوم الأقرب هل موجود يف لكامت يسوع اإ

فكرة ختص الالسامرية " هللا روح ". وهذا يعين أأن هللا يف جوهره روح، وأأن لك اخلواص اليت 

الاكمةل عن الروح يه ابلِضورة موجودة فيه. حقيقة أأن هللا روح خالص تستبعد فكرة أأن يكون 

 هلل جسد وأأن يكون مريئ بآأي طريقة للعني الطبيعية. 

 هللا خشص 

تتضمن أأيضا حقيقة أأن هللا روح، خشصية هللا. الروح يه كيان أأخاليق وعاقل، وعندما نعزو 

ىل هللا، نع ين ابلضبط أأن أأنه كيان عاقل، قادر عىل ُتديد مسار حياته. أأنكر الكثريون الشخصية اإ
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هل  يف العرص احلارض الشخصية عن هللا، وأأدركوه ببساطة عىل أأنه قوة غري خشصية. ومع ذكل، اإ

هل ميكن أأن يتحدث معه البرش ويثقوا فيه، ويدخل يف خرباهتم،  الكتاب املقدس هو ابلتآأكيد خشص، اإ

يف خشص هو  يعلِّن نفسه الكهم، وميألأ قلوهبم ابلفرح والسعادة. وعالوة عىل ذكل،ويساعدمه يف مش

 يسوع املس يح. 

 هللا اكمل كامل مطلق. 

هللا ممتّي ِّ عن لك خالئقه بكامهل الغري حمدود. كيانه وفضائهل خالية من لك قصور ونواقص. ليس فقط 

أأن هللا ل حدود هل بل أأيضا متسايم عن لك خالئقه يف كامهل الأخاليق وجالل جمده. غىن بين 

ثُُْلَ بنَْيَ ال لِّهَةِّ  ْسائيل عن عظمة هللا بعد عبورمه البحر الأمحر " َمْن مِّ ثُُْلَ اإ ؟ َمْن مِّ ًا اَي َربُّ  ُمْعزَت 

ائَِّب؟ )خر  ََّسابِّيحِّ َصانِّعًا جَعَ لت (. تلكَّم بعض فالسفة العرص احلايل عن 00:02يفِّ الَْقَداَسةِّ َمُخوفًا ابِّ

 . وانتصارههللا عىل أأنه: " حمدود، متطور، مناضل، ومتآأمل، يشارك الإنسان هزميته 

 هللا وكاملته يشٌء واحد 

حدى صفات هللا اجلوهرية. هذا يعين أأنَّ هللا غري ُمركب من أأجزاء خمتلفة، ويعين  البساطة يه اإ

ن كاملتأأيضا أأن كيانه وصفاته عباره عن يشء واحد. وميكن أأن يُقال  َّن هللا يه هللا نفس اإ ه كام أأعل

نسان. يه ببساطة عبارة عن نف  لهيي. ومن هنا يقول ال  التجلياتسه لالإ كتاب العديدة جدا للكيان الإ

خل.   املقدس أأن هللا هو احلق، احلياة، النور، احلب، الرب ...اإ
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 فقرات كتابية للتدليل  

 أأن هللا يُمكِّن أأن يُعرف 

ُن يفِّ الْ  . َوحَنْ رَيًة لِّنَْعرَِّف الَْحقَّ ِّ يفِّ ابْنِّهِّ يَُسوَع الْ َونَْعمَلُ َأنَّ اْبَن هللاِّ قَْد َجاَء َوَأْعَطااَن بَصِّ . َهَذا َحق  يحِّ َمس ِّ

َُّة.  ي هَلُ الَْحقُّ َوالَْحَياُة اَلبَدِّ
ِ
نَي. 80ُهَو ال . أ مِّ َن اَلْصنَامِّ َا اَلْوَلُد اْحَفُظوا َأنُْفَسمُكْ مِّ   (81:2يو 0)َأهيُّ

هَلَ الْ 
ِ
َُّة: َأْن يَْعرِّفُوَك َأنَْت ال ي َ الَْحَياُة اَلبَدِّ هِّ يهِّ ي َأْرَسلَْتُه. )يَوَهذِّ ِّ يَح اذلَّ يقِّيَّ َوْحَدَك َويَُسوَع الَْمس ِّ و َحقِّ

1:07 ) 

 أأن هللا روح 

ي َأْن يَْسُجُدوا ِّ يَنَْبغِّ وحِّ َوالَْحق  الرُّ يَن يَْسُجُدوَن هَلُ فَبِّ ِّ ُ ُروٌح. َواذلَّ  (81:1 )يو«. َاَّللَّ

نًا يفِّ نُورٍّ لَ  ، َساكِّ ي َوْحَدُه هَلُ عََدُم الَْمْوتِّ ِّ ُر َأْن  اذلَّ َن النَّاسِّ َوَل يَْقدِّ ي لَْم يََرُه َأَحٌد مِّ ِّ نُْه، اذلَّ يُْدََن مِّ

نَي.  َُّة. أ مِّ ي ي هَلُ اْلَكَراَمُة َوالُْقْدَرُة اَلبَدِّ ِّ   (01:1يت 0)يََراُه، اذلَّ

 أأن هللا خشص 

 َ ٌد َخلََقنَا؟ فَلَِّماَذا ن هَلٌ َواحِّ
ِ
نَا؟ َألَيَْس ا ٌد لِّلُك ِّ يهِّ لَِّتْدنِّيسِّ َعهْدِّ أ اَبئِّنَا؟ َألَيَْس َأٌب َواحِّ ُجُل بِّآَخِّ  مال)ْغُدُر الرَّ

01:8) 

اَن ال َب؟  ي َرأ ينِّ فََقْد َرَأى ال َب، فََكْيَف تَُقوُل َأنَْت: َأرِّ ِّ   ب( 2:01 )يوَاذلَّ

 أأن هللا غري حمدود يف كامهل

ًا يفِّ  ثُُْلَ ُمْعزَت  ؟ َمْن مِّ ثُُْلَ بنَْيَ ال لِّهَةِّ اَي َربُّ ائَِّب؟ َمْن مِّ ََّسابِّيحِّ َصانِّعًا جَعَ لت  خر)الَْقَداَسةِّ َمُخوفًا ابِّ

00:02)  
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ْحَصاَء. 
ِ
هِّ َل ا . لَِّفهْمِّ ةِّ مُي الُْقوَّ ُّنَا َوَعظِّ مٌي ُهَو َرب   (2:017 )مزَعظِّ

 ملزيد من ادلراسة 

  (81:11 ؛01:81 ؛7:00أأي )أأليست الفقرات ال تية تُعمل ِّ بآأننا ل ميكننا أأن نعرف هللا؟ 

ذا اكن هللا روح ول ميُل جسد، فكيف ترشح الفقرات الكتابية ال تية؟   ،1:02 ؛8:07 ؛1:1مز )اإ

 وفقرات أأخرى كثرية.  (01:12 ؛2:17 ؛1:11 ؛2:10 ؛2

أأي  ؛81-81: 2مل 0 ؛12 ،11:0تث  ؛0:0تك )كيف تشهد الفقرات ال تية عن خشص هللا؟ 

  (0:08رو  ؛2:2مت  ؛2-1: 011 ؛1:21 ؛7:80مز  ؛0:12

 أأس ئةل للمراجعة: 

 بآأي معىن يكون هللا معروف وبآأي معىن يكون غري معروف؟ 

 بني معرفة هللا الفطرية ومعرفة هللا املكتس بة؟  الاختالفما هو وجه 

 هل من املمكن أأن نُعرِّف هللا؟ وكيف ميكن أأن نصفه؟ 

 ما هو املتضمن يف روحانية هللا؟ 

 ماذا نَعين عندما نتلكَّم عن هللا عىل كونه خشصية؟ 

 ما يه الأدةل اليت منتلكها عن خشصية هللا؟ 

 ماذا نَعين عندما نتلكَّم عن عدم حمدودية هللا؟ 

 ما يه عالقة كيان هللا بكاملته؟ 


