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 هللا
 نت ی�قلم سكوت أول�ف 

ُ�عد الخروج أحد أهم األحداث في ح�اة شعب هللا عبر تار�خ الفداء. لكن األكثر أهم�ة لنا، �قدر الخروج ذاته، 
هو رؤ�ة أن هللا في األصحاح الثالث من سفر الخروج �علن عن جالل شخصه الَمهیب. إنه جالل ینطوي على  

مجیدتین، متالزمتین دون انفصام، ال �مكن بدونهما فهم إله المس�حّ�ة أو ع�ادته. ف�قدر أهم�ة خالص  حق�قتین  
شعب إسرائیل من مصر، ال �مكن فهم هذا الخالص �شكل صح�ح ما لم ُیوضع داخل إطار الكشف عن  

 وجهي شخص�ة هللا �ما صرح �ه إعالن هللا الخاص و�ما ظهر في الُعل�قة المشتعلة. 

: ٣ا ظهر هللا لموسى، أعلن عن نفسه قائًال "َأَنا ِإلُه َأِب�َك، ِإلُه ِإْبَراِه�َم َوِ�لُه ِإْسَحاَق َوِ�لُه َ�ْعُقوَب" (خروج حینم
). فهنا ُ�َعرِّف هللا عن نفسه �أنه إله العهد، اإلله الذي �س�ادته بدأ عالقة مع شع�ه. إن أول شيء أراد هللا ٦

)، والذي س�فتدیهم  ٨)، والذي س�خرجهم من مصر (اآل�ة  ١٢ الذي مع شع�ه (اآل�ة  من موسى إدراكه هو إنه هللا
 ). فا� تمم وعده �العهد إلسرائیل من خالل موسى. ١٢لكي �عبدونه وحده (اآل�ة  

یدرك موسى وزر الحمل الثقیل لدعوة هللا. لذلك یتردد و��حث عن مخرج. أوًال �شیر إلى عدم �فاءته ("َمْن َأَنا؟"  
 ). ١٢)، من ثم �شیر هللا إلى �فایته ("ِإنِّي َأُكوُن َمَعَك" اآل�ة  ١١�ة  اآل

لكن �عد ذلك، طلب موسى شیًئا قد یبدو، من الوهلة األولى، غر�ً�ا. أراد أن �عرف اسم هللا. وسبب سؤاله عن  
طلب من هللا   اسم هللا هو ألنه �ثیًرا ما یدل االسم على شخص�ة حامله، �ما نرى في العهد القد�م. فموسى

الكشف عن شخصیته لكي �عرف بنو إسرائیل أن الشخص الذي دعا موسى �اٍف وقادر على تحقیق الوعد 
 �الخالص.

إن االسم الذي قاله هللا لموسى، "أَْهَ�ِه الَِّذي أَْهَ�ْه"، إعالن عن �فا�ة هللا الذات�ة الكاملة والمطلقة. إنه إعالن أن  
). فهو وحده من ذاته. هللا وحده ال سواه ال �عتمد على شيء، مما  aseityمستقلة ( هللا �ائن بذاته، وأن �ینونته 

 �عني، لموسى ولبني إسرائیل، أنه ال �عتمد على استجا�ة وتعاون فرعون لتحقیق ما وعد �ه.  

أُعطَي لنا في اسم هللا، "أَْهَ�ْه"، األصل المأخوذ منه اسم "َیهَوْه". �قول جون �الفن، عن حٍق، إن هذا االسم    �عد 
العهد القد�م "لتمتلئ عقولنا �اإلعجاب �لما ُیذ�ر جوهره غیر الُمدَرك". فلقد ُذِكَر هذا "الجوهر غیر الُمدَرك"، 

 �اسم َیهَوْه، أكثر من خمسة آالف مرة في العهد القد�م. 
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وسى أنه إله العهد، لذلك، في اإلصحاح الثالث من سفر الخروج، ُ�َعرِّف هللا عن نفسه �طر�قتین. فقد أخبر م
 القائم مع شع�ه، وأنه هللا الكائن بذاته الذي ال �حتاج لشيء ل�غدو من هو عل�ه أو لیتمم مشیئته. 

إظهار وجهي إثارة دهشة موسى، بل  ب�ساطة  �قودنا هذا إلى الُعل�قة المشتعلة. لم �كن الغرض من تلك المعجزة  
قر�ه.  و�سمو هللا قة المشتعلة توضح ما �سم�ه الالهوتیون التي أعلنها لموسى. فالُعل� شخص�ة هللا الفر�دة

كانت هذه العل�قة المشتعلة �مثا�ة إعالن �أن "أَْهَ�ْه" �ائن وس�ظل دائًما مستقًال تماًما ومكتفي ذات��ا. فهو إله  
لعل�قة  ) ل�كون مع شع�ه ول�فدیهم. �ما توجهنا ا٨:  ٣كامل غیر منقوص حتى في وعده ومشیئته "لینزل" (خروج  

المشتعلة إلى ذروة اإلعالن عن الكائن الذي �الحق�قة و�التمام هللا القائم بذاته الذي نزل ل�فدي شع�ه، عمانوئیل  
 ). ٢٠: ٢٨؛ ٢٣: ١). إنها توجهنا إلى الرب �سوع المس�ح ذاته (متى معنا (هللا

اإللمام �اإلعالن عن وجهي  من الضروري على �ل من �سعى لالنخراط في درب علم الدفاع�ات الكتابي 
شخص�ة هللا في اإلصحاح الثالث من سفر الخروج. فما من دین آخر على وجه األرض یرى هللا هكذا. فاإل�مان  
الذي ندافع عنه هو فر�د من نوع وال مثیل له. إنه یبدأ و�نتهي �اإلعالن عن هذا السر المهیب لشخص�ة هللا  

 الُمقدم لنا داخل الكتاب المقدس.

 

نت هو أستاذ علم الدفاع�ات والالهوت النظامي في �ل�ة وستمنستر لالهوت �مدینة  ی سكوت أول�فالد�تور 
)، وهو مؤلف Orthodox Presbyterian Churchفیالدلف�ا، �ما أنه قس�س مرتسم في الكن�سة المش�خّ�ة القو�مة (

 ).Things That Cannot Be Shakenكتاب "أش�اء ال �مكن زعزعتها" (

 

 .  تیبولتوكتم نشر هذه المقالة في األصل في مجلة 
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