
، وليس هللامشوشوننقاد   

اريك ليونزبقلم    

إذا فيما بالتحديد وأن الكتاب المقدس يرسم صورة متناقضة هلل،  ،الكتاب المقدس ةالمتشككون ضد كتبيشنها من بين االنتقادات العديدة التي 

(، ٢٥:١٠ فالج ــ تكوينعلى ما يبدو في أيام  ؛٩−١: ١١في بابل )بشر لغة البلبل أن هللا بما حيث يزعمون أنه " أم ال. له بلبلةكان هللا "ا

جنس الة لغة بلبليهدف إلى أن  . كيف يمكن هللاخاطئالبد ان يكون ( ٣٣:١٤االولى  " )كورنثوسهللا ليس إله بلبلة"بأن  سبولفان ادعاء 

"؟ليس اله بلبلةي الوقت نفسه "أنه ف ، في حينيبشرال  

جلب إلى حيز الوجود لغات إضافية(. بعد  أنه لغتهم )أيبلبلة صيانه في بابل من خالل البشري على عالجنس هللا  دون شك، عاقب

البشرية تمردت (. ولكن في بابل، التشديدف يضا، ١:٩" )تكوين األرضوامألوا انموا واكثروا " نوحا وبنيه وقال لهمهللا بارك ، طوفانال

، ٤: ١١" )سفر التكوين على وجه األرض كلهافرق تكي ال ن...  ءفي السماأسه ا رمدينة وبرجلنا ضد إرادة هللا، قائلة: "تعالوا، نبني 

االولى ؛ راجع يوحنا ٤: ١١)ألنفسهم " ااسميقيموا "أن ألنهم حاولوا أيضا أحفاد نوح في بابل أ أخطذلك، لى عالوة ع(. اضيف التشديد

(.٩: ١١وين " )تككلها لى وجه األرضع ومن هناك "فرقهم الربلغتهم" بلبل اختار هللا أن "يلذلك (. ١٦: ٢  

اله : "هللا ليس ان . كتب بولساالولى ورنثوسكعندما كتب  سبولفي ذهن ، لم يكن نفس النوع الذي كان بلبلةالنوع من العلى ان هذا 

التي يجب أن يفية كالتعليمات محددة حول بولس لعبادة. أعطى ة في اجتماع اورنثيي قمشاكل مسيحي ةعالجفي سياق م، (٣٣:١٤" )بلبلة

 موهبة صحاب أيجب على (. رجمة، والنبوءات، والتاللغات)على سبيل المثال، في االجتماعات الروحية  المواهببها اصحاب تصرف ي

(. وكان ٢٨:١٤" )فليصمت المتكلم بلغات في الجماعةلم يكن هناك مترجم حاضر "وإذا (، ٢٧:١٤بدوره" )كل " ايتكلموالتكلم بلغات ان 

هذا  س(. واختتم بولالتشديدف ي، أض٣١:١٤" )جميع الحاضرين ويتشددوايتعلم ل، اآلخر بعد واحدالان يتنبأوا النبوة "اصحاب موهبة على 

من الفوضى تخلو هللا في عبادة  يرغب(. باختصار، ٤٠:١٤) بأدب ونظامكل شيء ب"القيام الكنيسة على  بأن حثمن رسالته  جزءال

مختلف األفراد في نفس الوقت.كلم تي)من بين أمور أخرى( ما يحدث عندالذي واالرتباك   

هذا المعلم  يخبرفي وقت الحق، أنه إال (. امنظمصال )أي أنه يحب النظام ويريد ف فوضويانه ليس شخصا قول لفصله ألمعلم الذي يتأمل ا

" بين العبي الفريق المعارض من خالل تنفيذ خطة لعب معقدة على فوضىيريد أن "يسبب الالذي يقوم بتدريبه، أنه فريق كرة القدم  نفسه

نعم أنها نقيض الفوضى؟ على شخصيته يصف اآلخرون ذي وال، ارجال نزيهال يزال هذا الرجل يعتبر والدفاع. هل  جانبي الهجوم

.تهطبيع ه فوضوي فيمعين ال يعني أنالفوضى في موقف ما  شخصثير لمجرد أن يببساطة، و. بالتأكيد  

على حد سواء. غير مبرر وغير معقول هو  يةورنثقهللا في  الذي أدانه في بابل مع االرتباكن يالخاطئللبشر هللا فريق محاولة مساواة تإن 

كلمة  استخدمت. نفس المعنىفي كلمات )أو المفاهيم( قيد المناقشة التذكر أنه لكي يكون هناك تناقض مشروع، يجب التأكد من استخدام 

تماما. ينمختلففهومين بم، ٣٣:١٤ االولى ورنثوسكو  ٩: ١١في سفر التكوين  بلبلة  

 

، أپولوجيتكس پرس٢٠٠٧جميع حقوق التأليف والنشر محفوظة   

 ( يجب تسمية موقع١) :" في مجملها، شريطة مراعاة البنود التاليةعومةمز"التناقضات ال مالمواد المدرجة في قس ستنساخال ذنأليسعدنا منح ا

( يجب أن يبقى اسم المؤلف مصاحبا ٣) صلية؛ألالمحدد للمادة ا لكترونيإليجب نشر عنوان الموقع ا( ٢الناشر األصلي؛ ) وصفهب رسپ يتكسولوجپأ

 عديالتمن الت( يمنع إجراء أي نوع ٥) ال؛لمقمع أي استنساخ خطي ل الللمقختامية مصاحبة  عليقاتتضمين أية مراجع، حواشي، أو ت جبي (٤) للمادة

 (؛صليألا صكما تظهر في الن الضبطبوما إلى ذلك يجب أن تستنسخ  قتباسات،العلى سبيل المثال، الصور، الرسوم البيانية، الرسومات، ا) اتابا منع

حا، دون كلي يصبح متا شكلبلمادة اطالما أن إنتاج  (اءجزفي عدة أ المقعلى سبيل المثال، نشر ال) متسلسل شكلب ةبوالمواد المكت استنساخبيسمح  (٦)

يجوز أن تدرج ضمن مواد أخرى معروضة وال  ئيا،جز يجوز عرض المواد للبيع، كليا كان أم ال (٧؛ )منالزمن  لةعقوتحرير، في غضون مدة م

تنسب  أن شرطبو صلي،ألحرير أو تغيير مضمونها ام تيت مطالما أنه ل نترنتإلعلى مواقع ا شرهاالكتروني لن شكلب تالامقيجوز استنساخ ال( ٨) للبيع؛

.تالامقالذي أخذت منه ال نترنتإلعلى شبكة ا لكترونيالفي ذلك العنوان ا ماب رس،پ ولوجيتكسپإلى موقع أ تاللمقاا  

 

 

 


