هل كان ﷲ راض عن خﻼﺋقه أم ﻻ؟
بقلم أريك ليونز
يعلن ﻣوقع إنجيل الشر اﻷلكتروني الذي يرﻣي إلى "نشر الحقيقة حول أخطاء الكتاب الﻣقدس" ) ،(٢٠١٣أن "التناقض اﻷول الواضح" في
اﻹنجيل يشﻣل سفر التكوين  ٣١:١وسفر التكوين  .٦:٦بﻣا أن سفر التكوين  ٣١:١يقول" ،ورأى ﷲ جﻣيع ﻣا صنعه ،فإذا هو حسن جدا"،
بينﻣا يكشف سفر التكوين  ٦:٦عن أن الرب "ندم على أنه صنع اﻹنسان على اﻷرض ،وتأسف في قلبه" ،فإن الكتاب الﻣقدس ﻣتناقض
وغير جدير بالﺛقة .على حد زعﻣهم ،ﻻ يﻣكن للرب أن يكون راض عن خﻼﺋقه وغير راض عنهم على السواء.
غير أن الحقيقة هي ،يﻣكن أن يكون راض عن خﻼﺋقه وغير راض عنهم على السواء ،إذا كانت العبارتان تشيران إلى فترتين
مختلفتين من الزمن .يعرف ﻣعظم الﻣطلعون على الكتاب الﻣقدس أنه ،على الرغم ﻣن أنه ﻻ يفصل بين سفر التكوين  ٣١:١وسفر
التكوين  ٦:٦سوى أربعة فصول كاﻣلة ،يفصل بينهﻣا ــــ ﻣن الناحية الزﻣنية ــــ أكﺛر ﻣن ألف عام" .في البدء" كان ﷲ راض عن خﻼﺋقه.
بعد عدة ﻣﺋات ﻣن السنين ،عندﻣا "رأى الرب أن شر اﻹنسان قد كﺛر في اﻷرض ،وأن كل ﻣا يتصوره قلبه ﻣن أفكار إنﻣا هو شر طوال
يوﻣه" )تكوين  ،(٥:٦حينﺋذ "ندم الرب على أنه صنع اﻹنسان على اﻷرض ،وتأسف في قلبه" ) .(٦:٦ﻣن الغريب أن ﻣﺛل هذا التفسير
البسيط قد استعصى على ﻣا يبدو على عقول كﺛير ﻣن الﻣشككين.
جﻣيع حقوق التأليف والنشر ﻣحفوظة ©  ،٢٠١٥أﭘولوجيتكس ﭘرس.
يسعدنا ﻣنح اﻷذن ﻻستنساخ الﻣواد الﻣدرجة في قسم "التناقضات الﻣزعوﻣة" في ﻣجﻣلها ،شريطة ﻣراعاة البنود التالية (١) :يجب تسﻣية
ﻣوقع أﭘولوجيتكس ﭘرس بوصفه الناشر اﻷصلي؛ ) (٢يجب نشر عنوان الﻣوقع اﻹلكتروني الﻣحدد للﻣادة اﻷصلية؛ ) (٣يجب أن يبقى اسم
الﻣؤلف ﻣصاحبا للﻣادة ) (٤يجب تضﻣين أية ﻣراجع ،حواشي ،أو تعليقات ختاﻣية ﻣصاحبة للﻣقال ﻣع أي استنساخ خطي للﻣقال؛ )(٥
يﻣنع إجراء أي نوع ﻣن التعديﻼت ﻣنعا باتا )على سبيل الﻣﺛال ،الصور ،الرسوم البيانية ،الرسوﻣات ،اﻻقتباسات ،وﻣا إلى ذلك يجب أن
تستنسﺦ بالضبط كﻣا تظهر في النص اﻷصلي(؛ ) (٦يسﻣح باستنساخ الﻣواد الﻣكتوبة بشكل ﻣتسلسل )على سبيل الﻣﺛال ،نشر الﻣقال في
عدة أجزاء( طالﻣا أن إنتاج الﻣادة بشكل كلي يصبح ﻣتاحا ،دون تحرير ،في غضون ﻣدة ﻣعقولة ﻣن الزﻣن؛ ) (٧ﻻ يجوز عرض الﻣواد
للبيع ،كليا كان أم جزﺋيا ،وﻻ يجوز أن تدرج ضﻣن ﻣواد أخرى ﻣعروضة للبيع؛ ) (٨يجوز استنساخ الﻣقاﻻت بشكل الكتروني لنشرها
على ﻣواقع اﻹنترنت طالﻣا أنه لم يتم تحرير أو تغيير ﻣضﻣونها اﻷصلي ،وبشرط أن تنسب الﻣقاﻻت إلى ﻣوقع أﭘولوجيتكس ﭘرس ،بﻣا في
ذلك العنوان اﻻلكتروني على شبكة اﻹنترنت الذي أخذت ﻣنه الﻣقاﻻت.

