
 نقاد   مشوشون،   ولیس   هللا 

 بقلم   اریك   لیونز 

 من   بین   االنتقادات   العدیدة   التي   یشنھا   المتشككون   ضد   كتبة   اإلنجیل،   أن   الكتاب   المقدس   یرسم   صورة   متناقضة   حول   هللا،   وبالتحدید   فیما   إذا 
ــ   تكوین    ٢٥:١٠)،   فإن   ادعاء   بولس   كان   هللا   "إلھ   بلبلة"   أم   ال.   فبما   أن   هللا   بلبل   لغة   البشر   في   بابل   (  ١١:    ١−  ٩؛   في   أیام   فالج   على   ما   یبدو   
 بأن   "هللا   لیس   إلھ   بلبلة"   (كورنثوس   االولى    ٣٣:١٤)   البد   ان   یكون   خاطئا.   كیف   یمكن   �   أن   یبلبل   لغة   الجنس   البشري   عن   عمد،   في   حین 

 أنھ   في   الوقت   نفسھ   "لیس   إلھ   بلبلة"؟ 

 دون   شك،   عاقب   هللا   عصیان   الجنس   البشري   في   بابل   من   خالل   بلبلة   لغتھم   (أي   أنھ   جلب   إلى   حیز   الوجود   لغات   إضافیة).   بعد   الطوفان، 
 بارك   هللا   نوحا   وبنیھ   وقال   لھم   "انموا   واكثروا   وامألوا   األرض"   (تكوین    ١:٩،   اضیف   التشدید).   ولكن   في   بابل،   تمردت   البشریة   ضد   إرادة 
 هللا   وقالت:   "تعالوا،   نبني   لنا   مدینة   وبرجا   رأسھ   في   السماء   ...   كي   ال   نتفرق   على   وجھ   األرض   كلھا"   (سفر   التكوین    ١١:    ٤).   عالوة   على 

 ذلك،   أخطأ   أحفاد   نوح   في   بابل   أیضا   ألنھم   حاولوا   أن   "یقیموا   اسما"   ألنفسھم   (  ١١:    ٤؛   راجع   یوحنا   االولى    ٢:    ١٦).   لذلك   اختار   هللا   أن 
 "یبلبل   لغتھم"   ومن   ھناك   "فرقھم   الرب   على   وجھ   األرض   كلھا"   (تكوین    ١١:    ٩). 

على   أن   ھذه   البلبلة،   لم   تكن   نفس   نوع   البلبلة   التي   كانت   في   ذھن   بولس   عندما   كتب   كورنثوس   األولى.   كتب   بولس   أن:   "هللا   لیس   إلھ   بلبلة"   ( 
  ٣٣:١٤)،   في   سیاق   معالجة   مشاكل   مسیحیي   قورنثیة   في   اجتماعات   العبادة.   أعطى   بولس   تعلیمات   محددة   حول   الكیفیة   التي   یجب   أن 

 یتصرف   بھا   أصحاب   المواھب   الروحیة   في   االجتماعات   (على   سبیل   المثال،   اللغات،   والنبوءات،   والترجمة).   یجب   على   أصحاب   موھبة 
التكلم   بلغات   أن   یتكلموا   "كل   بدوره"   (  ٢٧:١٤)،   وإذا   لم   یكن   ھناك   مترجم   بین   الحاضرین   "فلیصمت   المتكلم   بلغات   في   الجماعة"   (  ٢٨:١٤

 ).   وكان   على   أصحاب   موھبة   النبوة   "أن   یتنبؤوا   الواحد   بعد   اآلخر،   لیتعلم   جمیع   الحاضرین   ویتشددوا"   (  ٣١:١٤،   أضیف   التشدید).   ثم 
 اختتم   بولس   ھذا   الجزء   من   رسالتھ   بأن   حث   الكنیسة   على   القیام   "بكل   شيء   بأدب   ونظام   (  ٤٠:١٤).   باختصار،   یشاء   هللا   أن   تخلو   العبادة   من 

 الفوضى   واالرتباك   الذي   یحدث   عندما   (من   بین   أمور   أخرى)   یتكلم   مختلف   األفراد   في   نفس   الوقت. 

 تأمل   المثال   التالي:   یخبر   أحد   المعلمین   فصلھ   أنھ   لیس   شخصا   فوضویا   (أي   أنھ   یحب   النظام   ویرغب   في   أن   یكون   الفصل   منظما).   إال   أنھ 
 في   وقت   الحق،   یعلن   ھذا   المعلم   نفسھ   لفریق   كرة   القدم   الذي   یقوم   بتدریبھ،   أنھ   یرغب   في   "نشر   الفوضى"   بین   صفوف   العبي   الفریق 

 المعارض   من   خالل   تنفیذ   خطة   لعب   معقدة   على   جانبي   الھجوم   والدفاع.   ھل   ال   یزال   من   الممكن   أن   یعتبر   ھذا   الرجل   رجال   نزیھا،   والذي 
 یصف   اآلخرون   شخصیتھ   بأنھا   نقیض   الفوضى؟   نعم   بالتأكید.   ببساطة،   ولمجرد   أن   یثیر   شخص   ما   الفوضى   في   موقف   معین   ال   یعني   أنھ 

 فوضوي   في   طبیعتھ. 

 إن   محاولة   مساواة   تفریق   هللا   للبشر   الخاطئین   في   بابل   مع   االرتباك   الذي   أدانھ   هللا   في   قورنثیة   ھي   محاولة   غیر   مبررة   وغیر   معقولة   على 
 حد   سواء.   تذكر   أنھ   لكي   یكون   ھناك   تناقض   مشروع،   یجب   التأكد   من   استخدام   الكلمات   (أو   المفاھیم)   قید   المناقشة   بنفس   المعنى.   استخدمت 

 كلمة   بلبلة   في   سفر   التكوین    ١١:    ٩  وكورنثوس   األولى    ٣٣:١٤،   لوصف   مفھومین   مختلفین   تماما. 

 جمیع   حقوق   التألیف   والنشر   محفوظة    ٢٠٠٧  ،   أپولوجیتكس   پرس 

 یسعدنا   منح   األذن   الستنساخ   المواد   المدرجة   في   قسم   "التناقضات   المزعومة"   في   مجملھا،   شریطة   مراعاة   البنود   التالیة:   (  ١)   یجب   تسمیة 
 موقع   أپولوجیتكس   پرس   بوصفھ   الناشر   األصلي؛   (  ٢)   یجب   نشر   عنوان   الموقع   اإللكتروني   المحدد   للمادة   األصلیة؛   (  ٣)   یجب   أن   یبقى   اسم 

 المؤلف   مصاحبا   للمادة؛   (  ٤)   یجب   تضمین   أیة   مراجع،   حواشي،   أو   تعلیقات   ختامیة   مصاحبة   للمقال   مع   أي   استنساخ   خطي   للمقال؛   (  ٥) 
 یمنع   إجراء   أي   نوع   من   التعدیالت   منعا   باتا   (على   سبیل   المثال،   الصور،   الرسوم   البیانیة،   الرسومات،   االقتباسات،   وما   إلى   ذلك   یجب   أن 
 تستنسخ   بالضبط   كما   تظھر   في   النص   األصلي)؛   (  ٦)   یسمح   باستنساخ   المواد   المكتوبة   بشكل   متسلسل   (على   سبیل   المثال،   نشر   المقال   في 
 عدة   أجزاء)   طالما   أن   إنتاج   المادة   بشكل   كلي   یصبح   متاحا،   دون   تحریر،   في   غضون   مدة   معقولة   من   الزمن؛   (  ٧)   ال   یجوز   عرض   المواد 

 للبیع،   كلیا   كان   أم   جزئیا،   وال   یجوز   أن   تدرج   ضمن   مواد   أخرى   معروضة   للبیع؛   (  ٨)   یجوز   استنساخ   المقاالت   بشكل   الكتروني   لنشرھا 



 على   مواقع   اإلنترنت   طالما   أنھ   لم   یتم   تحریر   أو   تغییر   مضمونھا   األصلي،   وبشرط   أن   تنسب   المقاالت   إلى   موقع   أپولوجیتكس   پرس   ،   بما 
 في   ذلك   العنوان   االلكتروني   على   شبكة   اإلنترنت   الذي   أخذت   منھ   المقاالت. 

 

 

 

 


