
ـالة الر٧٦س 
 

  !!؟؟ببغضغض ي يةِِةببحح الم الملهلههل إهل إ
 

(Arabic - How can a loving God be a God of wrath?!) 
 

 .ى أقنعِنابوى وج حيرِنؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 

 !!هل إله المحبِة يغضب؟هل إله المحبِة يغضب؟         : وسؤال هذه الحلقة     
                 Cliffe Knechtle         :يجيبنا على هذا السؤال

      .Give me an answer that satisfies my heart and my mind              :       فى كتابه
 .ربيةوقد حصلنا على تصريح كتابى من الناشر بالترجمة إلى اللغة الع

 
 وجهالى بجامعِة الطلبِة أحد  Northwesternبمدينِة  Evanstonبواليِة  Illinoisؤال بأمريكا هذا الس :

اَهللاإن القديم إهِد فى الع لهغاضب ا هو إ بينملهالم ِةحبهِد فى العهْل..ديِد الج تستطيع أن تشر لة هذا  لى ِعح
 وس القد اَهللا أنعلنان أيضاًحبته وية اهللا وموح قداسضعلنان بوهدين القديم والجديد ي الع كال فى الحقيقِة.!التناقض؟

المعادٌل..  كذلك عادٌل هوحب وألنّه أنّه الطبيعى فِمنسي دينوي عاقب.اُهللا أرسَل لقد هِد فى العك  القديم أنبياءمى وس
وإرميا وإشعياء وميخا ليالشحذر وكما نعلم . من االنحراف والضاللعب خلص اهللاأن شعب هسرائيل ِمختار إ المن 

عبدة مصر وأتى بهم إلى أرض جديدةِةوديتعدعجزاٍت مفى البحر األحمر كما فى  فلقد اجتازوا .. صانعاً معهم م
  ونكراناً إال تذمراً ذلك الشعبن ِماهللا  يجدلم ولكن لألسِف .ا شَرع فيه المصرييون غرقوا األمر الذى لماليابسة

هذا ليحذروا  نبياءاأل أرسل اهللا ولقد .. معنا أيضاً أحياناًهذا ما يحدثُ وبال شك لسنا أفضل من غيرنا ف..إلحسانِه
  وصبرِهاتِه طول أنمظهراً لهم ..توبوا ويرجعوا إلى اهللا فيقبلهم المرة تلو المرة كى يالشعب المتمرد العاصى

 فى نفس الوقتاهللا وتحذيراته المتكررة لشعبه هى   وإنذارات.. غير الجائزالمضاد  عليهم وإدانته لموقفهموإشفاقه
   ١.ه لشعبهعيشج حبه وتؤكده لهم تدو ووع.شرق كانت كلمة اهللا فى العهد القديم وثيقة رجاء م لقد. على محبتهدليٌل

 

 عن  نيابة والسحقَ الضرب يتحمُل عبٍدإلى ة تشير نبواالصحاح الثالث والخمسين من سفر إشعياءوب 
 أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مضروبا  أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مضروبا لكنلكن" :ة النبوكلمات ا نصهذو .خطاياهم عن تكفيراًالبشر 

كلنا كغنم كلنا كغنم   ..ره شفيناره شفينابب سالمنا عليه وبح سالمنا عليه وبح ألجل آثامنا تأديب ألجل آثامنا تأديب ألجل معاصينا مسحوقٌ ألجل معاصينا مسحوقٌ وهو مجروح وهو مجروح..من اهللا ومذلوالمن اهللا ومذلوال
 فاه كشاة تساق الى  فاه كشاة تساق الى  يفتح يفتحما هو فتذلل ولمما هو فتذلل ولمأأ ظلم  ظلم ..ثم جميعناثم جميعناإإعليه عليه  وضع  وضع بب واحد الى طريقه والر واحد الى طريقه والرضللنا ملنا كّلضللنا ملنا كّل

  نه قطعنه قطعأأ   كان يظن كان يظننن م م جيلِه جيلِهىى وف وف.. ومن الدينونة أخذ ومن الدينونة أخذغطِةغطِةمن الضمن الض. . الذبح وكنعجة صامتة امام جازيها فلم يفتح فاهالذبح وكنعجة صامتة امام جازيها فلم يفتح فاه
  نه لمنه لمأأ على  على .... عند موته عند موتهىىه ومع غنه ومع غنشرار قبرشرار قبر وجعل مع األ وجعل مع األ..ىىجل ذنب شعبجل ذنب شعبأأرب من رب من نه ضنه ضأأحياء حياء رض األرض األأأمن من 
ثم يرى نسال تطول ثم يرى نسال تطول إإ جعل نفسه ذبيحة  جعل نفسه ذبيحة ننإإ  ..ن يسحقه بالحزنن يسحقه بالحزنأأ فسر ب فسر بببا الرا الرمم أ أ فمه غش فمه غشىى ف ف يكن يكن ظلما ولم ظلما ولميعمْليعمْل

هم هو هم هو رر كثيرين وآثامرر كثيرين وآثامبب البار بمعرفته ي البار بمعرفته يىى وعبد وعبد..ويشبعويشبع   تعب نفسه يرى تعب نفسه يرىننمِِم  .. بيده تنجح بيده تنجحببيامه ومسرة الريامه ومسرة الرأأ
 ٢. لهم والوعد الذى يؤكد حب اهللا العجيبلشعبه مشرقالرجاء الإن تلك النبوة بالعهد القديم هى وثيقة  ."يحملهايحملها

  

 كلمة عزاء ويكشف عن قلب اهللا المتألم بالقولوإرميا النبى يقدم  :"محبمحبة أبديحببتك من أجل ذلك أدمتُحببتك من أجل ذلك أدمتُة أة أة أبدي  
هأنذا آتى هأنذا آتى ":  لشعب اسرائيل الذين أخذوا إلى السبى عبيدا من أجل عصيانهم ويقولداً كما يعطى وع.."لك الرحمةلك الرحمة

   عظيم عظيم جمع جمع بينهم األعمى واألعرج الحبلى والماخض معاً بينهم األعمى واألعرج الحبلى والماخض معاً..بهم من أرض الشمال وأجمعهم من أطراف األرضبهم من أرض الشمال وأجمعهم من أطراف األرض
يرجعإلى هنا إلى هنايرجع ..بالبكاء يأتون بالتضرعات أقود همهم بالبكاء يأتون بالتضرعات أقود..أسي ٣."يعثرون فيهايعثرون فيها  يمة اليمة الهم إلى أنهار ماء فى طريق مستقهم إلى أنهار ماء فى طريق مستقرر أسي  

 

 وهى من أقوى قصص الحب والفداء  المثيرةنقرأ قصته.. إلى هوشع النبى فى العهد القديموحينما نأتى  
 القائل بأن العهد القديم يرينا صورة اهللا الغاضب والعهد تنفى الفكر الخاطئهى  و.التى سجلها الكتاب المقدس

                                                
    لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع        ،      ٢٩: ١١ & ١: ١   الرسالة إلى العبرانيين       ،  ١٠: ٥٤ سفر إشعياء ١
  ١١ – ٤ :٥٣سفر إشعياء  ٢
  ٣٣: ٣٢&   ٩ – ٣: ٣١سفر إرميا  ٣
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 . وكل ليلة حينما يذهبان إلى الفراش.مرأة تدعى جومروج هوشع من ا لقد تز..الجديد يرينا صورة اهللا المحب
 تغادر الفراش وتترك زوجها بجومر فإذا..  الصاخبة من وسط المدينة من خالل نوافذ بيتهماىتأتيهم الموسيق

ها إذا وجدت واحدا مكثت ليلت ف. فتوةا وأكثر سنّطرق المدينة بحثا عن رجال أصغر وتجوب .الطاعن فى السن
..  يسير فى طرق المدينة بحثا عن هذه الزوجة فهو. وكل صباح يستيقظ هوشع ويقوم بعمل اعتاده كل يوم..معه

 غائبة عن وعيها ال تكاد  وهى وكدمات تعانى جروحاً.ور على جانب الطريقجهوعادة ما يجدها ملقاة فى مكان م
 .ا يغسل جراحها ويضمده فيعود بها هوشع إلى بيتهما. من سهاد وضنى الليلة السابقة.تتعرف على زوجها

 فقد أصبحت . عشاق جومر التخلى عنها سعيا وراء غيرهار وفجأة يقر..وتتكرر هذه المأساة ليلة بعد األخرى
  !. بها إلى سوق العبيد ليبيعوها فى مزادوإذا بهم يأتون.. غير قادرة على تحقيق ما يرغبون

 

 أظنأن لقد فعلت كل ما يمكن عمله من أجلها: ان فى مكان هوشع لتركها وشأنها قائالعظمنا لو ك م.. 
لقد كان حبه لجومر أقوى من ف ولكن هوشع يختلف .. دعها وما اختارت!.. نفسهاولكن هذا اختيارها وهو أن تبيع
لباهظ واعادها  دفع الثمن ا..وقدم أكبر عرض لشرائها ذهب هوشع إلى المزاد ..أى احساس بالمرارة والغضب

  دفعتُ!.. يتغيرا هو لمجومر كم  حبى لك يا إن:وفى طريق عودتهما إلى المنزل قال هوشع لزوجته ..إلى نفسه
  لسِت..يا جومر كونى أمينة لى..  من اليوم فصاعدا تعيشين معى..الثمن الباهظ واشتريتك ألعيدك لنفسى ثانية

  ١.!يا جومر  فى نظرى بعد اليوم المرأة الشريرةأنِت
 

  المحب الشعب المعاند هللاذلكسرائيل كصورة ل أعطاها اهللا لشعب إجومرإن قصة ما حدث مع هوشع و 
مينة هو ما  الزوجة غير األتلك تعانيه من كنتَ الذى إن ..هوشعيا  : لنبيه وكأنى بالرب يقول..رغم خيانتهم له

 أما أنا فسعيت لشرائهم . ظهره ساعيا وراء أصنام وأوثان الشعبذلك لقد اعطانى .أعانيه مع هذا الشعب المتمرد
ائى ..اًستعيدهم أحرار دفعت ثمنا باهظا أل.ةمن سوق العبوديصدى صوت بكل تأكيٍد نسمع بكل وضوح .. أحب

 .!ة ليجد فداء وصفحا وغفرانا إلى أحضان المحب غليظ الرقبة العنيد ليرجع الشعبالمحبة فى العهد القديم داعياً
 ٢.ا صورة اهللا المحبوهذا ينفى الفكر القائل بأن العهد القديم يرينا صورة اهللا الغاضب والعهد الجديد يرين

 

فى الوقت نفسه نسمع صوت إنذار وتحذير  ولكن !.نا المحبة يدعو العهد الجديد صوتَنسمع فى إننا 
 كثيرون لديهم االنطباع !.؟ من دينونة الجحيم كيف تهربون: لهم قائالسيح المصوت السيد !.المتحجرينللمرائين 

 عن  تكلمنوجد مي  ولكن فاتهم أنه ال. الفادى المخلص كذلك فهوهو و.عن يسوع الوديع المتواضع اللطيف الرقيق
رؤيا فى  سفر البل هو .العهد القديمبسفار حديثا عن الدم ليس  األ أكثر كما أن!. عنهابا تكلم الريم أكثر ممحجال

  إن العهد الجديد يتكلم.سفار األن غيره ِمن ِمة شديدة فى ذلك السفر أكثرف بغزارة وكثا يفيض إن الدم.العهد الجديد
  يأتى لن. ومجيئه الثانى يختلف عن مجيئه األول.نه سيأتى ثانيةلقد وعد الرب يسوع أو .بوضوح عن دينونة اهللا

تىسيأ  بل.ةكطفل هذه المر٣.! األرض فى كّل العدَل كقاض ليقيم 
 

 فهل تقبل .والغفران لصفحل  باباً رحمته فتحتْ ولكن. المذنب اهللا يقتضى عقاب عدَل إن..عزيزى القارئ 
صفحه؟ وغفرانه!.أم تنتظر عدله ؟ وقصاصه!.اَهللا ي شفقُ إنف !. عليكليتك أخى تقرراآلن أن  غفرانَتطلب ه 

لورحمته تتفادى غضبهإذا أتينَاتوبتنَ بقبول نا وعدإذ أنّه .. ودينونته ِها إليان بإيم ادقصوع صلاخم ز. 
 

 كى  أخىأدعوكتشترك تلكعى فى  مالة الص:انَ أبا السمتائباً فارحمنى ..اوى ألوذ ب.. آتى إليكحنانك 
 ى دِن وأيالمكنى سهبف ..حيا لكعزمتُ بصدق أن أ.. نىطهرت  أن أسألكىسفوك عنّم الفادى المبد.. انكغفرراجياً 
تكأ ..بقوشكرإلهى كلفضل نعم جيب  وتكعحبتكموطول أناتك بدكوع البا .. على عسم يصالتى فى اس ر أرفع

 . ارجاً خَهرج إلى ال أخْمن يقبْل: بقولك  وعدتَمن اي واثقاً أنّك تستجيب لى
 

 : ذلك فىإن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد.. أخى القارئ العزيز
mht.Default/BetterLife/Audio/Media/org.muhammadanism.www://http 

 :  ذلك فىستجدCliffe Knechtle  ن ِمباإلنجليزيةرسالة وإن أردتَ سماع تلك ال
 html.index/home/main/org.givemeananswer.www://http 

                                                
          ٣٣ – ٣٢  &٢٠: ٦ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس ١
  ٢٤: ٧  & ٢٧: ٢سفر إرميا  ٢
  ١٧ & ١٦: ٦     سفر رؤيا يوحنا الالهوتى     ،        ٣٣: ٢٣إنجيل متى  ٣
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