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 �بة اهللا بأذهاننا
 سربولبقلم أر. يس. 

، و�مكنه أن �ل عمالق إن اذلهن البرشي هو أحد مظاهر اخلليقة األ�رث إدهاًشا. هو أقوى من أ�رب كمبيوتر
أمر مأسوي �شلك  تأث�ات اخلطية ىلع اذلهناملشالكت العو�صة و��تشف اكتشافات عظيمة. وهذا �عل من 

 خاص.

لقدرة ىلع اتلفك�، إن ا. ةالساقط ةالبرش�َّ  — ذهن — تأث� اخلطية ىلع عقلتصف تأث�ات اخلطية ىلع اذلهن 
 يشء خاطئُمجددة، يوجد الغ�  ،ةسدها السقوط. يف حاتلنا الطبيعيَّ أفوقد �شوَّهت جًدا واليت ��م بها منطقيًا، 

 .)٢٨: ١(رومية  إىل ذهن مرفوضطيتنا، تم �سليمنا خبملعرفة اهللا  وحجزنا نتيجة قمعناويف أذهاننا.  �شدة

ول�ن،  أد� درجات الرغبة يف �بة اهللا.اآلن يف حاتله الساقطة أمر يسء أن ي�ون ذهننا رش�ر، ذهن ال يملك 
ألذهاننا  اة، ال يوجد يشء أ�رث قبحً هذا هو نوع اذلهن اذلي اخرتناه ألنفسنا يف آدم، ذلا فيف حاتلنا الساقطة الطبيعيَّ 

اهللا. طوال فرتة بقائنا يف حالة عدم اتلجديد، نمتلك هذا انلفور من �بة اهللا بالطبيعة حىت أننا �تنق من  من �بةِ 
 ).٣٧: ٢٢أذهاننا (مىت أو ح بأن �ب اهللا ب�ل فكرنا �رد اتلفك� يف وصية املسي

غ� أفضل املفكر�ن من ف. قد تدمَّرتلقد فسدت أذهاننا باخلطية، ول�ن هذا ال يع� أن قدرتنا ىلع اتلفك� 
 اتلجديد حىت حتصل ىلع إىلودلوا ثانية. ال حتتاج مازالوا قادر�ن ىلع إ�اد األخطاء يف املنطق بدون أن يُ  املؤمن�

ة بدرجة ما، ول�ن ع احلجج الرسميَّ . مازال اذلهن الساقط �تفًظا بالقدرة ىلع تتبُّ الر�اضياتدرجة ادلكتوراه يف 
حىت أن  امفرًط  والعداءجًدا  ااال�ياز شديدً ي�ون هنا  هشخص اهللا، ألنعن ينت� هذا عندما تبدأ املناقشة 

 إن بدأ شخص تفك�ه برفض االعرتاف بما يعلمون أنه حقييق ات يتعرثون. يف احلقيقة،الشخصيَّ  أذىكالكث��ن من 
 أبعد عن اهللا.  إىل ماكنٍ  تفك�همفلكما زاد ذاكئهم، لكما قادهم  — أي أنه يوجد � —

ذلا، فأي اعتبار ل�هن البرشي �ب أن يبدأ بفهم أنه بالطبيعة ال �ب اذلهن اهللا ىلع اإلطالق، ولن �ب اهللا ىلع 
اتلجديد هو الرشط الرضوري إن . يلجعله �ب اهللايغ� اهللا الروح القدس ميله فوًرا و�شلك سيادي  ما لماإلطالق 

ص من هذه الفكرة املنترشة يف العالم اإل�ي� أن ال توجد �بة هللا. ذلا، �ب أن نتخلَّ  ،. بدونهبأذهانناملحبة اهللا 
 يطلبوندين اذلين يبدون و�أنهم ُمجدَّ الغ� إن اهللا.  يطلباإل�سان الطبييع ال إن غ� املؤمن� �سعون يف طلب اهللا. 

 .نفسهاملم�ات اليت ال يقدر ىلع إعطائها سوى اهللا، وليس اهللا  يطلبون�و��، اهللا، كما قال توما األ

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org


https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ٢   جمیع الحقوق محفوظة ٢٠١٩ ©

 ،حياتنابعد اتلجديد، للمرة األو� يف ف�ع يف حلظة امليالد اثلا�. ومع ذلك، الحظ أن لك نفور اذلهن من اهللا ال يُ 
نميل ألمور اهللا بدًال من كوننا ضدها. نُعطى رغبة يف أن ي�ون اهللا يف تفك�نا بدًال من احتقار فكرة أن ي�ون 

موجودة وال يتم اتلخلُّص منها وقوة حاتلنا البرش�ة الساقطة  املتبقيةاتلأث�ات ال تزال اهللا يف تفك�نا. ول�ن 
أ�رث ة لكها يف تقد�سنا � إًذا رحلة �سىع فيها حلب اهللا احلياة املسيحيَّ  ياحةإن سد يف السماء. إىل أن نتمجَّ بالاكمل 

 فأ�رث بأذهاننا. 

اهللا؟ بأن �سىع �و جتديد  طلبنو�يف . للمؤمن العمل الرئييساهللا هو  طلبن إذات مرة جوناثان إدواردز قال 
� مفصل الفخذ، أو الر�بة، وال حىت من خالل عملية أذهاننا. �ن ال �صل ىلع �بة اهللا عن طر�ق عملية تغي

اذلهن ينتج ). ٢ -١: ١٢د (رومية تجدِّ مُ   من خالهلا � بذهٍن قلب. إن الطر�قة الوحيدة اليت يم�ن أن نتغ�َّ زراعة 
ننا مازنلا السيع اجلاد ملعرفة اهللا. إن احتقرنا العقيدة، إن احتقرنا املعرفة، فإن هذا يف الغالب �ش� إىل أ مند تجدِّ المُ 

 ير�دون أن �سيطر اهللا ىلع تفك�هم �احلقيقي إن املؤمن�يف هذه احلالة الساقطة حيث ال نر�د اهللا يف تفك�نا. 
 عن ذاته.  وأن يمأل أذهانهم بأفاكرٍ 

 �شاطمن منطلق املحبة عن  ثاعدة ال نتحدَّ ننا مدعوون ليك �ب اهللا بأذهاننا؟ إأن يقول ر�نا  غر�بمن الأليس 
ث نحن ال نتحدَّ فة. سلبيَّ  بمفردات يُوصف ةالعلمانيَّ يف ثقافتنا  احلبعن إن معظم فهمنا . يف احلقيقة، أو فكري ذه�

 .احادثً  و اكنكما لعن القفز إىل احلب بل السقوط يف احلب، 

ىلع معرفتنا بالشخص اذلي �به.  بناءً د عن قص � يشء نقوم بهبل . اال إراديًّ  ئًاة ليست شيول�ن املحبة احلقيقيَّ 
 ىنتخطَّ يث حبمبارش  . و�ن أردنا أن �ترب اهللا �شلٍك يف اذلهن إن لم ي�ن أوالً أن ي�ون يف القلب يشء ليم�ن ال 

. قد نز�د املشاعر، أو التسلية، أو احلماس، ولكننا لن نز�د يتم ذلك ال يم�ن أن. أمحق نشاٍط ب نقومفإننا  اذلهن
 ة ىلع اإلطالق.يست مسيحيَّ ل بال عقلاليت ة املسيحيَّ إن نعرفه.  ال �بة اهللا، ألنه ال يمكننا أن �ب ما

 لكَّ فأعمق.  أ�رب، �ب أن نعرفه �شلٍك  ا نر�د أن �ب اهللا �شلٍك إن كنَّ 
َّ
زنا انتباه ما ر�َّ ما حبثنا يف الكتاب املقدس، و�

محاس �ون دلينا ي. أ�رث أرواحنا يف هليٍب  واندلعتعنه �رث أفهمنا  زداداهو اهللا وما اذلي يفعله،  نْ أذهاننا ىلع مَ 
 بأذهاننا. هل  �بتنا تزدادااهللا بأذهاننا،  ازداد فهمنا عنما إلكرامه. لكَّ أ�رب  وغ�ة

هللا  �بتنا تزداداما لكَّ فر فيه باحرتام و�جالل وعبادة. ، وأن نفكِّ  شأنه وماكنتهأن �ب اهللا بأذهاننا معناه أن نع�ِّ 
هللا  إن طلبعبادته.  يا يف حاتلنا الساقطة، أرنا بادلافع للقيام بهذا األمر اآلخر الغر�ب عنَّ وشع ازدادبأذهاننا، 

إن يف فهم مع� أن �به بأذهاننا.  خفاقاإلع الفكري و�دون اهلدف انلهايئ ملحبته وعبادته هو بأذهاننا ملجرد اتلمتُّ 
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. ا�يدً  نلاما بدى ، لكَّ ازدادت معرفتنا بهما يف �سبيحه. لكَّ  أ�رب �بة أعظم هللا ورغبةتثمر دائًما ة احلقيقيَّ اهللا عرفة م
 
َّ
 طاعته.عبادته، و�كرامه، و�سبيحه، و ازدادت رغبتنا يف، ا�يدً  نلاما بدى و�

 

ادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسس هيئة خدمات يلجون�، و�ن أحد راعة كنيسة القد�س أندرو يف مدينة سانفورد 
 بوالية فلور�دا، كما اكن أول رئيس للكية الكتاب املقدس لإلصالح. وهو مؤلف أ�رث من مائة كتاب، بما يف ذلك

 .)The Holiness of God( "قداسة اهللا"

 

 .تيبوتلوكتم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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