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 اهللا اذلي ينبيغ أن �افه 
 نت يسكوت أويلف بقلم

وف  سُ ة وأجزاء أخرى من العالم كُ أمر��ا الشمايلَّ   واجهت،  ١٩٧٩، وألول مرة منذ اعم  ٢٠١٧اعم  يف شهر أغسطس  
اجلغرايف.   اعتماًدا ىلع موقعهمهذه الظاهرة يف شلكها الاكمل لعدد �دود من انلاس مشاهدة  . يم�ن يلك للشمس 

، دلرجة  املالي�  ا عهيف اتللفز�ون واإلذاعة ووسائل اإلعالم األخرى، وتوقَّ حدوث هذه الظاهرة  اإلعالن عن    كما تم
   . احلدث انلادر د احلصول ىلع عرض "اكمل" هلذاابلعض سافر آالف األميال ملجرَّ  أن

هو الرضر اذلي يم�ن أن   ُكُسوف الشمس ع حدوث مع توقُّ  عليها مراًرا وت�راًرا   تم اتلأ�يدمن األشياء اليت
وف الشمس  سُ ن ملاذا يرض كُ . ل�ة �شلك مبارش ولفرتة طو�لة ملثل هذه الظاهرةضت الع� البرش�َّ �دث إذا تعرَّ 

الرضر من  ول�ن ما  .ومكتملةندرك مجيًعا اآلثار الضارة للتحديق يف الشمس عندما ت�ون مرشقة  بالع�؟
 آثارها �جو�ة، دلرجة اإلظالم اتلام؟  اتلحديق عندما ت�ون 

.  ، فإن أعيننا حتدق �شلك طبييع وننظر بعيًدا ىلع الفور تقر�بًا �سبب سطوعها اكتماهلا عندما ننظر إىل الشمس يف 
ة اليت يم�ن  املشلكة ت�من يف أن األشعة فوق ابلنفسجيَّ  ، ل�نوف، يتم تغطية هذا السطوع للحظاتسُ الكُ  يف

يم�ن هلذه  حيث  وف،  سُ أثناء الكُ أعيننا  �ب أن �دق  ال  . ووفسُ أن تلحق الرضر بأعيننا ال تتضاءل يف حالة الكُ 
 األشعة أن تتدفَّ 

ُ
اتلحديق وانلظر  عدم ضوء الشمس الاكمل ىلع دث رضًرا أ�رث ما �دث إذا أجربنا ق و�اتلايل حت

ل أو �يف  قلِّ ال يُ نه  إال  إي بر�ق الشمس واللمعان الطايغ،  غطِّ ىلع الرغم من أنه يُ   ،وفسُ أخرى، فإن الكُ   بعبارةٍ .  بعيًدا
 . القوةأم ال، ف� نفس الشمس، وهلا نفس فسواء اكنت يف "حالة الُكُسوف"  .قدرة الشمس ىلع إحلاق الرضر بنا 

عندما أمر الرب موىس بقيادة شعبه إىل أرض املوعد، نزل يف . ٣٤و ٣٣خروج  رائع ب� اهللا وموىس يف تبادلهناك 
موىس أنه وجد  اهللا . أخرب )١١: ٣٣(خروج  "وَْجًها لِوَْجهٍ ث موىس مع الرب هناك " سحابة إىل خيمة االجتماع وحتدَّ 

موىس  ع بها  اليت تمتَّ   ىلع الرش�ة الوثيقةتأ�يد  هذا  أن  من الواضح  ).  ١٧  :٣٣(نعمة يف عينيه وأنه يعرف موىس باالسم  
  اهللا  مالزتا إنه . العالقة احلميمة عن  تُعربِّ اليت �ستخدمها الرب  فاللكمات .ملوىس عطاة المُ نعمة اهللا  بفضل مع اهللا

أنه  ىلع ما يبدو ،العالقة دلرجة أنهر موىس بتأ�يد اهللا ىلع هذه تأثَّ  . لقدختار موىس عبده المُ باذلي ال يزتعزع 
ِرِ� َ�َْدكَ " :للرب  قال اندفاع،

َ
   ).  ١٨: ٣٣" (أ

 بالضبط؟ يطلب من اهللاماذا  ؟األمر ملاذا طلب موىس هذا
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نعمة   قد وجدُت  إن كنُت هو يشء من هذا القبيل: "يا رب، ر فيه فكِّ ما اكن يُ  .هنا  شكإن دافع موىس ليس موضع 
اليت بيننا عن طر�ق إظهار اكمل لشخصك املجيد.  تعرف� حًقا باالسم، فقم بز�ادة الرش�ة    كنَت   ن، و�حًقا   يف عينيك

 . للك ما رآه حىت هذه اللحظة الاكمل اتلج�ِّ هو موىس ده ا رأما  .كمال إعالنه"أن أرى �دك يف  أر�د

 . لقد رأى موىس بالفعل �د اهللا اخلاريج
ً

�ن قد رآه ىلع جبل  ). و١٠: ١٦ يف السحابة (خروج لقد رآه نازال
جد اهللا اكنت  مل" املشاهداتل�ن لك هذه "). ١١: ٣٣نفسه (خروج  رآه يف وجه اهللا ). كما ١٦: ٢٤(خروج  سيناء

 جتليِّات اهللا، لكنها لم ت�ن لطبيعةة ومهيبة حقيقيَّ  اتجتليَّ لقد اكنت . ختيف ملء �د اهللا وف الشمس،سُ مثل كُ 
 .  هكذا ألنها ال يم�ن أن ت�ونجد اهللا يف ملئه، مل

لم ينتهر موىس ىلع طلبه، لكنه أوضح هل ما سيحدث إذا فعل ما   . ذالرب أن طلب موىس اكن مستحيل اتلنفي  عرف 
م نلا  ، ستموت ىلع الفور!"يا موىس  ،�دي لو رأيت" : طلبه موىس: قال ملوىس  وىس  ملالرب  اليت قاهلا هذه العبارة  تُقدِّ

 . علينا أن �اف اهللا ألننا نفهم أن رؤ�ة �ده تع� موتًا أ�يًداهللا،  �افتنا سبب عن  ًال ديل

إنه ببساطة هذا: إن �د   كنا؟هال  ى إىليؤدِّ ملء �د اهللا  يوجد يفماذا  ل�ن ملاذا رؤ�ة �د اهللا تع� املوت نلا؟
 . املوت  دلرجة يقحمنا اهللا سوف   كمال طبيعةلك   معاينةو .اهللا كمال طبيعةاهللا يف أ�مل صوره هو 

 من األشاكل ألنه ال يم�ن قياس اهللا بأي شلٍك  فال  ة اهللا.�دوديَّ  عدمهذا هو  ملء �د اهللا، ىلع سبيل املثال
عدم  �ب أن تث�  ة. رؤ�ته بأعيننا البرش�َّ من ما هو غ� �دود، ناهيك أذهاننا يف ل ال يمكننا أن نتخيَّ  .هل حدود 

ينطبق اليشء نفسه    .الرهبة والتساؤل واخلوف فينا ألنها غر�بة تماًما ىلع لك ما �ن عليه كمخلوقات  �دوديَّة اهللا
  . اهللا ليست كذلك  رسمديَّةل�ن   ،ت� أبًداأن حياتنا يف املسيح لن تن  للمؤمن ة  احلياة األبديَّ   . تع� اهللا  رسمديَّة ىلع  

هو   قائم بذاته. كما  ، وهو وحده،فاهللا .دائًما، ل�ن دون أن ختضع حياته مليض الوقت يحع� أنه تاهللا  رسمديَّةن إ
  ، �سبيحه إىل    الرسمدييدفعنا �ده    .نفشلسيف أذهاننا، فإننا    الرسمديَّةإذا حاونلا تصو�ر    ،عدم املحدوديَّةاحلال مع  

 مخلوقات.ك  تماًما وجودنا املحدود  يتخطىألنه  �دفعنا إىل �افتهو

  اهللا  صفات فهذا يع� أن  ،)١٦: ٦تيموثاوس  ١" (نُوٍر َال يُْدَ� ِمنْهُ ن اهللا �س�ن يف "إس قدَّ عندما يقول الكتاب المُ 
  تتجاوز قدرة املخلوق ىلع استيعابها. ال يمكننا االقرتاب من نور  إلخ ...الرسمديَّة، والقوة، وعدم املحدوديَّةمن 

  نلفس السبب اذلي �افه وعليه أبًدا.  أو سنكون ن�ونه  أي يشء �ن �تجاوزو غ� �دود شخصه املجيد ألنه 
 الرسمديَّة وغ� املحدودة.  درتهيف عظمته وق طبيعتهإننا �افه �سبب  .�مده  من أجله
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هذا املجد عظيم ومهيب .  اإل�سان الفا�  ال يم�ن أن يراه.  وهو أمام عينه وحده ،وحدهملكه    إن ملء �د اهللا هو 
   مخلوقات.ك  ىلع وجودنا املحدود يف احلال فإنه سيقيض  كماهلعنه نلا يف  اإلعالنتم  نومتعايل دلرجة أنه إ

نعرف اهللا بالطر�قة اليت عرف  �ن  ملء شخصه و�ده؟ ة اكن ال يمكننا رؤ� نكيف يمكننا إذن أن نعرف اهللا إ
�ن  وتقىض علينا.  تر��نا �طر�قة ال و ،ىلع مستوانا  هذا املجد،عن نلا  علني ح��ن نعرف اهللا . بها موىس اهللا

إىل طلب  اهللا " تنازللقد " نلا. إىل مستوانا يلجعل نفسه معروفًا  اهللا "تنازل" قد ،رنا اكلفنكما يذكِّ  ،نعرف اهللا ألنه
م آبائنا باألنبياء، لكَّ  ح�يف العهد القديم اهللا  "تنازللقد " ).٢٣: ٣٣�ته من اخللف (خروج برؤ  ح هلموىس بالسما 

وهو بهاء �د اهللا ورسم  ، حىت �شبهنا اذلي منا يف ابنه، لكَّ عندما  اهللا "تنازل، "ذروة األمر� . وبأنواع وطرق كث�ة
 ).   ٣-١: ١جوهره (عرباني� 

— تنازل اهللا يف العهد�سميه يف الالهوت    وهو ما —" اهللا  تنازل"  إن  ."املشلكة" بالنسبة للكث��نول�ن هنا ت�من  

ث��ن يف  الك ت هذه طر�قة تفك�لألسف، أصبح. أحيانًا أن يدفعنا إىل اتلفك� يف أن اهللا مثلنا تماًما  يم�ن
ول إىل مستوانا، فقد نبدأ يف إقناع أنفسنا  نعمته املجيدة من خالل ال� ألن اهللا يمنحنا ). ٢١: ٥٠(مزمور  إرسائيل

 كمالقد نعتقد أنه ليس من مشلكة بالنسبة نلا أن نرى اهللا. و ما هو يف طبيعةبأن إعالن اهللا املتنازل نلا هو لك 
يم�ن يف الواقع أن نراه و�ستوعبه  انلور اذلي ال يُد� منه أن ب�دع أنفسنا يف اتلفك� وشخصه. وقد �د اهللا 

 اهللا. �ب أن �اف  نه الأكما لو   سلك � انلهاية، قد . و�مجيًعا 

يف تنازهل  الرسمديو غ� املحدود اهللا  شخص ، فإن هذا "احلجب" مللء اليلكوف سُ كُ ول�ن كما هو احلال مع ال 
 يف إعالنهىلع الرغم من أن اهللا �جب ملء �ده بلطف . ةل بأي حال من قوة تلك الشخصيَّ قلِّ إيلنا ال يُ  اإلل�

أ ما يعنيه أن ي�ون  هذا جزء ال يتجزَّ   ح ابلرص.مليف    علينا   يقيض أن    لشخصه اإلهل اذلي يم�ن  دائًما وأبًدا    نلا، فهو
نا قادرون ىلع رؤ�ة وف" �د اهللا يف اإلعالن املتنازل ذللك املجد نعتقد أنسُ "كُ �علنا ال ينبيغ أبًدا أن   .اهللا هو اهللا

الس�ن يف نور  ول�ن حىت مع تنازهل، فإنه �ستمر يف  .�ن نرى اهللا فقط ألنه قد تنازل إىل مستوانا  لئه. اهللا يف م
 اإلعالن، فهو حارض دائًما يف ذلك  إعالنهوفه" يف  سُ كُ ىلع الرغم من "يُد� منه  إن نور �د اهللا اذلي ال    ال يُد� منه.

 .�افه حبق دائًما  —الاكمل ملجده  ابلهاء—�ب أن �علنا هذا انلور . اوقوته ال تتضاءل أبدً 

أن �اف   ال �تاج . املسيح هذا اخلوف أزال لقد ؛ العقاب األبدي �شونأن �افوا اهللا ألنهم  املؤمنونال �تاج 
ألننا ندرك   ،يف املقام األول ، اهللا املؤمنون �اف . اهللا ألننا �ىش أن يرتاجع عن وعوده، أو أنه يف انلهاية لن يقبلنا 

�اف   .�رجنا من الوجود أن  ،ببساطة، من خالل جالهليم�ن  غ� املحدود والرسمدي واملهيبشخصه  بهاءأن 
نقرتب منه بوقار ورهبة ألننا نعلم  ذللك. بعد ذلكي�ون نلا وجود �ده، فلن  ملءاهللا ألننا نعلم أنه إذا رأيناه يف 
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علن "خبوف" يعرتف بالشخص اذلي يف تنازهل قد  االقرتابأن مثل هذا 
ُ
غ� �دود  �شلك نلا، ولكنه أيًضا �ستمر  أ

 من ملء له. �ب أن �اف اهللا لشخصه ألي إ�سان أن يتحمَّ يم�ن ال  إرشاق ساطع تغي� يف نودو ورسمدي
 .كيانه املهيب

 

ة وستمنسرت لالهوت بمدينة فيالدلفيا، ات والالهوت انلظا� يف لكيَّ نت هو أستاذ علم ادلفاعيَّ يسكوت أويلفادلكتور  
)، Orthodox Presbyterian Churchة القو�مة (كما أنه قسيس مر�سم يف الكنيسة املشيخيَّ يف والية بنسيلفانيا، 

 ).Things That Cannot Be Shaken" (أشياء ال يم�ن زعزعتهاف كتاب "ؤلِّ وهو مُ 

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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