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 لعلم الدفاعیاتالهدف األكثر قیمة 
 سبرول .سي .رأ �قلم

هللا عن نفسه لموسى في العلیقة المتقدة بنار  إلعالن معروًفاصحاح الثالث من سفر الخروج سرًدا لنا األ یروي 
بني إسرائیل من العبود�ة في مصر. لكن ذلك لم �كن سوى جزء من مهمة  �إطالقفرعون  �إبالغوتكلیفه 

موسى. المهمة األخرى التي دعا الرب موسى إلیها �انت مخاطبة بني إسرائیل. �ان علیه أن �أمر بني إسرائیل 
ة مصر سلطان فرعون، �ان علیهم مغادر و في أكبر إضراب في التار�خ. في تحٍد مطلٍق لقوة  لالشتراك�اسم هللا 

 من أرض مصر. الخروج إلىهذه األحداث  قادتوالخروج إلى الصحراء لعبادة هللا في جبله. و�طبیعة الحال، 

ن أفكر في مهمة موسى. فموسى، وهو رجل مسن یرعى األغنام في البر�ة لسنوات، �ان علیه �طر�قة ما 
الذهاب هو ، �ان األصعب حي عدیدةمن نوایتقابل مع الفرعون، أقوى حاكم على األرض في ذلك الیوم. ولكن 

 ."الموعدإلى أرض  موسأقود� وني"ال تهتم �مر�بات مصر وجیوش فرعون. اتبع :إلى شعب إسرائیل والقول
�شكل خاص في سفر  تناولهاموسى؟ وهذه هي المشكلة التي تمت  أن یثق في �المكیف لعبد في �امل عقله 

ُقوَنِني َوَال َ�ْسَمُعوَن ِلَقْوِلي، َبْل َ�ُقوُلوَن: َلْم َ�ْظَهْر " :موسى هلل قالصحاح الرا�ع، حیث الخروج واأل َها ُهْم َال ُ�َصدِّ
 ثم أعطى هللا موسى براهین �ثیرة لُیظهر لشعب إسرائیل أن ما یتكلم �ه موسي ذات مصداقیة.  ."َلَك الرَّبُّ 

اإل�مان. �ان علیه  منطقّیةالمؤمن عن ة دفاع �یفیّ  ي مسألة، وهالدفاعیاتفي هذا اللقاء، أثار موسى مسألة 
، أي مسألة الدفاعیات داخلی�اأن ُ�قنع بني إسرائیل �حقیقة مهمته وأن هللا هو من �لفه بها. لقد �ان یتعامل مع 

 �صدق �لمة هللا وما تعلنه لحیاتهم. —شعب هللا  —أنه �ان علیه إقناع الكنیسة 

ثالثة أهداف رئیسیة على األقل. أعتقد أن معظم  لهاة، الدفاع عن حقیقة المسیحیّ  أي، الدفاعیاتمهمة إن 
إجا�ة لنقاد اإل�مان المسیحي، ألولئك الذین �سعون  تقّدم الدفاعیاتالمسیحیین على درا�ة �إثنین منهم. أوًال، 

 �انةمن وجهة نظر دأو  ى خر أللمسیحیة أو الذین ینتقدونها من وجهة نظر فلسفة  المنطقيلتدمیر األساس 
ن، یور�ین والرواقیكصحاح السا�ع عشر من سفر أعمال الرسل عندما واجه األبی. فعل بولس ذلك في األى خر أ

في یومه. �تب المدافعون المسیحیون األوائل مثل یوستینوس الشهید إلى  شائعتینوهم أتباع مدرستین فلسفتین 
الكاذ�ة �إلحادهم (ألن المسیحیین لم �عبدوا اآللهة  التهاماتااإلمبراطور الروماني للدفاع عن المسیحیین ضد 

 أكل لحوم البشر (ألن الوثنیین أساءوا فهم العشاء الر�اني).و�الرومانیة) 

الدفاعیات المسیحیة �الهجوم، تقوم هو هدم األوثان الفكر�ة لثقافتنا. هنا،  للدفاعیاتالهدف الرئیسي الثاني 
 .التناقضات واألخطاء في األد�ان األخرى ووجهات النظر العالمیة موضحةً 
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تماًما �ما �ان  —ودعم الكنیسة  ،أعتقد أنه األكثر قیمة، هو تشجیع القد�سین الذي، و للدفاعیات الهدف الثالث
ن یثبت أن هللا قد دعاه للذهاب إلى بني إسرائیل و�خراجهم من مصر. �ا هو أنموسى  عنداألول  االهتمام

 ا لشعبه.موسى مدافعً 

متحمًسا  مؤمًنا، ألنني �نت في �لیة الالهوت كانت أصعب ثالث سنوات في حیاتي هي السنوات الدراسیة
عدم اإل�مان. �ل یوم، تعرضت عقائد إ�ماننا الثمینة للهجوم الوحشي من قبل أساتذتي. من  یدرس في قلعةٍ 

الكثیر من األفكار المسبقة، مثل ألوهیة  �كلیة الالهوت وهو لد�هالتحق في صفي ألنه طالًبا أحد األساتذة  وّ�خ
ة الكفار �عندما �رز �الصلیب. قال األستاذ: "كیف تجرؤ على الكرازة أحد الطالب أستاذ آخر هاجم المسیح. 

بًطا. ن تشعر �ه في المناخ العام، و�ان ُمحأ�مكن  اواضحً  �ان هناك عداءً  .في یومنا هذا وهذا العصر" البدلّیة
جمیع أنواع األسئلة، وعلى الرغم من أنني فهمت االفتراضات الفلسفیة وراء هجمات الُنقاد، ال یزال  ُطرحت

ا أن هؤالء الرجال ُمخطئین، لكنني علم بدیهی� أ لإلجا�ة علیها. �نت  مؤهالً هناك العدید من األسئلة التي لم أكن 
 لم أستطع اإلجا�ة علیهم.

الالهوت من نحو مینة أالوال�ات المتحدة رئیسیة في  ك في األساس �لیة الهوت واحدة�انت هنافي ذلك الوقت، 
، محاضرات الیوم في �لیتيفیالدلفیا. �عد انتهاء مدینة وهي �لیة و�ستمنستر لالهوت في  الكالسیكي،الُمصلح 

 John(وجون موري ) J. Gresham Machen(شین یتعتدت على القراءة ألساتذة و�ستمنستر مثل ج. جر�شام ماا 
Murray ( ستونهاوس و�د)Ed Stonehouse ،(جیون واردو�د )Edward Young ( وآخر�ن. و�انوا �قدمون لي

على أسئلتي. �عد فترة من الوقت، عندما سمعت سؤاًال لم أتمكن من اإلجا�ة علیه، �نت واثًقا من أن هللا  أجو�ة
 أكثر �كثیر مما �نت أعلم، و�مقدورهم اإلجا�ة عن هذه األسئلة المتشككة.  متعّلمینقام رجاًال عظماء أقد 

ة قد ال نقوم �ه في مجال الدفاعیات المسیحیّ "إن العمل الذي : لیجونیر هیئةقبل عدة سنوات قلت لفر�ق عمل 
لة و�ظهار جمیع المسیحیین الذین �ستمعون إلیه. ولكن إذا استطعنا اإلجا�ة على هذه األسئ �كل تفاصیله �فهمه

من �نائسنا  اطال�ً  رأیناقد ل ."االكنیسة على تدمیره�ك التي تحیط ة، فلن تقدر أصوات التشكّ مصداقیة المسیحیّ 
ة. في �ثیر من الحاالت، أزمات إ�مانیّ  وتعرضوا إلى —حتى المعروفة منها �أنها "مسیحیة"  —التحقوا �الكلیات 

ا یتعرضون للضرب �ل یوم، واالزدراء والسخر�ة منهم �سبب إ�مانهم �المسیح. �انو  حیثتم تعلیقهم من أظافرهم 
داخل الكنیسة، لتهدئة مخاوفهم. ولیس فقط طالب الجامعات،  علم الدفاعیاتما �حتاجه هؤالء األبناء هو 

ب إ�ماننا، لم �ستطع الشیطان أن �سل إنفنحن جمیًعا الذین نعیش في هذا العالم الساقط في حاجة لذلك. ألنه 
من قبل. وهكذا، لیس جمیعنا  �ان�ما  تعد لنا الجراءة والفقد �كون قادًرا على تخو�فنا لدرجة تجعلنا مشلولین، 
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للرجاء  امدعوون لنكون مدافعین محترفین، لكننا مدعوون جمیًعا لدراسة القضا�ا الدفاعیة ولرؤ�ة أن هناك سببً 
 .فیناالذي 

  
الد�تور أر. سي. سبرول هو مؤسس هیئة خدمات لیجونیر، و�ان أحد رعاة �نیسة القد�س أندرو في مدینة 
سانفورد بوال�ة فلور�دا، �ما �ان أول رئیس لكلیة الكتاب المقدس لإلصالح. وهو مؤلف أكثر من مائة �تاب، 

 .)The Holiness of God( "قداسة هللا"�ما في ذلك 

 

 .تیبولتوكتم نشر هذه المقالة في األصل في مجلة 
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