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 معرف احلق 
 لم يبول ه بقلم 

س  الكتاب  قصة  رشحموضوع "معرفة احلق" عن طر�ق    نتناولسوف   فيما    اإلصالحوالسقوط، و  عن اخللق،  الُمقدَّ
كتسابها، عن طر�ق مالحظة ما كتبه بولس يف اإلصحاحات األو� من رساتله إىل ا�تص بفقدان املعرفة و�اعدة  

   ىلع الرغم من سقوط البرش يف اخلطيَّة،رومية عن مأزق اجلنس البرشي.  أهل  
َّ

بصورة اهللا (ت�و�ن    ون�تفظ  هم أنَّ إال
اب أديب  د أسلوب  رَّ ستخدامها يف سفر اتلكو�ن ليست ُ� اعند  صورة  ). لكمة  ٩:  ٣يعقوب    ؛٦:  ٩   ولكنَّه يشء   جذَّ

ل�ن بعكس إهلنا اذلي ال  و معرفة اهللا كما يعرفنا اهللا.  ىلع  قدرتنا  بصورة خالقنا    ىلع ة عميقة. �ن  �مل أهميَّ 
 ، فإننا سقطنا يف عدم إيمان.يتغ�َّ 

س إىل هذا  دَّ قرادة، و�ش� الكتاب المُ لإل صورة املعرفة واإلرادة تبىق، بالرغم من أنها فسدت. دلينا فهم وأعمال  
أهداف  حتقيق  خاطئة وقدرتنا ىلع    معتقدات  ت�و�نطر�قتان بارزتان هما: قدرتنا ىلع  هناك  .  �تلفةاألمر بطرق  

. �ن نب� ضم�نا وعمل تأث�ات السقوط ىلع    خداع اذلات  نتيجةاألمور  هذه  أن  س  قدَّ رش�رة. يرى الكتاب المُ 
 من أن نعبد خالقنا. هذا هو املوضوع اذلي    املخلوقئة. �ن نعبد  أصناًما ونلا ضمائر سيِّ 

ً
بطر�قة أو بأخرى، بدال

ث عن الطبيعة اخلاطئة بصفتها فقدان املعرفة. بالنسبة بلولس، فإن فقدان املعرفة ليس  بولس عندما حتدَّ   تناوهل
ه�. اكن للبرش  شوَّ ومُ  متوازن�ن غ� مه. �ما نتعلَّ  �ُشوِّه متالك أذهان ا�سيان �موعة من احلقائق ول�ن  مسألة

ْظَهَرَها لَُهْم" (رومية  –يف ابلداية    معرفة اهللا
َ
نَّ اَهللا أ

َ
دلرجة أن اهللا قد أعلن    –)١٩:  ١"إِْذ َمْعِرفَُة اِهللا َظاِهَرٌة ِ�يِهْم، أل

امة  دوَّ   من  ىلع الرغمالالحقة،    نتج فهًما لطبيعته عرب األجيالا يُ ة، وقدرته، واملز�د عن نفسه، ممَّ عن طبيعته اإلهليَّ 
 . اال�دار

، وقلو�نا يعلوها ضباب خيَّلف عن اتلفك� �شلك سليم، ونتنحن نتدهور، ونتوقَّ فتنا.  عصيان اهللا هو مسؤويلَّ إن  
�سبب عدم  نات وحىت صوًرا نلفسه.  ا حيولل  ا صورً   –خاصه به  اجلهل، واإل�سان املخلوق ىلع صورة اهللا �لق صوًرا  

ي َ�ْفَ�،  و).  ٢١:  ١ظلم قلبه (رومية  أ وأمحق يف أعماهل  اإل�سان    أصبح  اهللا أو شكره،  تمجيد ِ
َّ

هو صنع صور "اِإل�َْساِن اذل
يُوِر، وَ  افَاِت" (اآلية  َوالطُّ ، َوالزَّحَّ َوابِّ ، بما  ا اخلليقة يلعبده  ببعض جوانباإل�سان اهللا    أبدليه،  ). كنتيجة حتدِّ ٢٣ادلَّ

 
ً

). ٢٨،  ٢٦،  ٢٤جتذبه إىل الفجور اجلنيس (اآليات    اتام). هذه ادلوَّ ٢٥بارك (اآلية  اخلالق المُ من    يف ذلك نفسه، بدال
، فإن أذهاننا املظلمة هلا  أم�ِّ م  ا يهوًدا أ سواء كنَّ و.  االستقامة�شمل فقدان    �تلفةبطرق    كما نزداد يف اال�طاط

نا �ن نَّ فإ الرسقة،    إدانة  يمكنهم  ن،علَ الوصول نلاموس اهللا المُ    �ستطيعونألمم، اذلين الاالرغم من أن  ىلع  معياران.  
 
ً

نة، ول�ن معرفة اهللا �شتمل إرادتنا. إنها عيَّ قائق مُ حل  أنفسنا �رسق. ما يُظهره هذا، هو أن هذه املعرفة ليست قبوال
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). لك القلوب  ٢٩-١٢:  ٢ايلهود (  مثلهم مثل، دلى األمم معياران،  ا املأزقحالة القلب اليت تقود إىل أعمال رش. يف هذ
   مالرغم من أن هلىلع  �ات. ايلهود،  خادعة ل

َّ
يقول الرسول  ).  ٢١-٢٠ أنهم غ� أمناء (اآليات  إعالن اهللا اخلاص، إال

ي َ�ْفتَِخُر بِانلَّاُموِس  ِ
َّ

لَْسَت ُ�َعلُِّم َ�ْفَسَك؟ ... اذل
َ
ِي ُ�َعلُِّم َغْ�ََك، أ

َّ
نَْت إًِذا اذل

َ
ي انلَّاُموِس بولس �شلك الذع: "فَأ بِتََعدِّ

َ
، أ

 ). ٢٣، ٢١تُِهُ� اَهللا؟" (اآليات 

ايلهود   الُمخلِّ حب حىت  اهللا  نعمة  إىل  األمم.  اجة  مثل  مثلهم  ايلهود  إن  صة  املؤمن�  مأزق  ي�من يف خداعهم  غ� 
 إماكنيَّ   م الرغم من أن هلىلع  .  نفاقهمو

َّ
وا. ضلُّ قد   أن ايلهود كلك  ة الوصول إىل نعمة اهللا بطر�قة ليست دلى األمم، إال

  يف مسارات أخر  لوك اإل�سان إىل السبخداع اذلات  يؤدِّي  هلذا املأزق. ىلع سبيل املثال،    خيوط �تلفة  وهناك
ً

ى بدال
ة كمخلوقات معتمدين ىلع اهللا جتعلنا ندرك  ن طبيعتنا اهلشَّ إنه اهللا. يقول الرسول بولس  من اتباع املسار اذلي عيَّ 

ر فيه وما  يراقب ما نفكِّ   داخ�  قايضد صدفة عمالقة. يف ضم�نا، نملك  رَّ أن دلينا خالق وأن اخلليقة ليست ُ� 
 ة، �ملون ثقلها.، هم حتت اخلطيَّ ا وأممً  الك البرش، يهودً ف ة. هل هذه اتلبعات احلتميَّ  اهللاصورة  نفعله. إن محل

قد  اخلرب السار هو أن بر اهللا  وهو رسول �سوع املسيح.  ف ول�ن بولس ال يرتك موضوع املعرفة عند هذه انلقطة.  
:  اكتساب  ق مه؟ طر�اذلي �تاج أن نتعلَّ انلاموس، رغم أن انلاموس واألنبياء �شهدون عنه أيًضا. ما  بدون  ،  ظهر

يَن يُْؤِمنُوَن" ( ِ
َّ

 لُكِّ وىلََعَ لُكِّ اذل
َ

 ص من أنفسنا الفاسدة.). و� طر�قة للتخلُّ ٢٢:  ٣"بِرُّ اِهللا بِاِإليَماِن بِيَُسوَع الَْمِسيِح، إِىل

 

ف للعديد  ؤلِّ بلندن. وهو مُ ) King’s College(ة  لم هو أستاذ فخري تلار�خ وفلسفة األديان يف لكيَّ يبول هادلكتور  
الكتب، بما يف ( ةالعناية اإلهليَّ "،  ذلك  من   "The Providence of God(  اكلفن  جون  أفاكر"و) "John Calvin’s 

Ideas(. 

 

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