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  لست صدفة أنت: عنوان الدرس

 les_ak_17 : كود الدرس

 ريك وارين : الكاتب

 

  .أنت لست صدفة     

، لكن هللا فعل إلنجابكخطط والداك يربما لم . من صنع الطبيعةحظ ا، كما أن حياتك ليست ضربة مؤسفً  الم يكن ميالدك خطأ أو حادثً      

قعه. ذلك   . فھو لم يندھش على اإلطالق بمولدك، لكنه في الحقيقة توَّ

رت في ذھن هللا قبل أن يتصورك والداك بوقت طويل، فھو أول من فكر فيك      ، أو اس قدرً كونك تتنفس في ھذه اللحظة لي. لقد ُصوِّ

  .      1"الرب ينجز مقاصده لي"يقول الكتاب المقدس، ! هللا أراد أن يخلقكإنك حي ألن . ا، أو احتماالً صدفة، أو حظً 

. ، ولون بشرتك، وشعرك، وكل المواصفات األخرىجنسكواختار بشكل متعمد . حدهلقد وصف هللا كل جزء من تفاصيل جسمك على      

ل جسدك بالطريقة التي ابتغاھا، كما أنه حدد المواھب الطبيعية التي  د شخصيتكلقد فصَّ لَْم “ يقول الكتاب المقدس،. سوف تمتلكھا وتفرُّ

إنك تعرفني من " يفيد المعنى MSGزية يفى الترجمة اإلنجل ”ُرقِْمُت فِي أَْعَماِق األَْرضِ تَْختَِف َعْنَك ِعظَاِمي ِحينََما ُصنِْعُت فِي اْلَخفَاِء وَ 

  .2"من العدم إلى الوجود تُّ حِ نُ  الداخل والخارج، إنــك تعرف كل عظمة في جسدي؛ إنك تعرف كيف

، فاختار الوقت القد خطط أيام حياتك مقدمً . تعيش متى ستولد وكم من العمر سوف اهللا قد صنعك لغرض، فقد قرر أيضً إلى أن  اونظرً      

َرْت إِْذ لَْم يَُكْن َواِحٌد ِمْنھَاَرأَْت َعْينَاَك أَْعَضائِي َوفِي ِسْفِرَك ُكلُّھَا كُ " إذ يذكر الكتاب المقدس،. المحدد لميالدك وموتك وفى " تِبَْت يَْوَم تََصوَّ

لقد كان كل يوم . في التنفسلقد رأيتني قبل أن أولد وعيَّنت كل يوم من أيام حياتي قبل أن أبدأ " يفيد المعنى MSG اإلنجليزيةالترجمة 

  . 10"في سفرك مسجالً 

من التفاصيل  اسا صدفة، إذ أن هللا لم يترك أيً إن جنسيتك وعرقك لي. كما أن هللا خطط المكان الذي سوف تولد وتعيش فيه ألجل قصده     

ٍة ِمَن النَّاِس يَْسُكنُوَن َعلَى ُكلِّ " يذكر الكتاب المقدس،. للصدفة لكنه خطط كل شئ ألجل قصده َوْجِه األَْرِض َوَحتََم  َوَصنََع ِمْن َدٍم َواِحٍد ُكلَّ أُمَّ

  . ، لكن الكل من أجل قصدعشوائيال يوجد في حياتك شئ . 11"بِاألَْوقَاِت اْلُمَعيَّنَِة َوبُِحُدوِد َمْسَكنِِھمْ 

إن  ال يھم. فقد كانت لدى هللا خطة في خلقك بغض النظر عن ظروف مولدك أو من ھما والداك. أن هللا قرر كيف ستولدحقًا  واألمر المدھش

لقد علم هللا أن ھذين الشخصين يمتلكان بالتحديد البنية الجينية الصحيحة لخلق ھيئتك . نيكان والداك صالحين أو سيئين أو حتى غير مبالي

  .فقد كان لديھما الحمض النووي الذي أراده هللا ليصنعك. التي كانت في ذھنه

فقد جاء كثير من األطفال دون تخطيط من آبائھم، لكن ليس دون . ل غير شرعيينوبينما يوجد آباء غير شرعيين، إال أنه ال يوجد أطفا     

  . لقد أخذ قصد هللا في االعتبار الخطأ البشري بل وحتى الخطية. تخطيط من هللا
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حيوان، كما أن كل  لقد خطط هللا لكل نبات وكل. لكل شئ يخلقه ا، بل إن لديه سببً يخطئمصادفةً، وھو ال  اا أبدً إن هللا ال يفعل شيئً      

كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون "إن دافع هللا لخلقك ھو محبته، إذ يقول الكتاب المقدس، . شخص قد ُصمم بحسب قصد في ذھنه

  .12"قديسين وبال لوم قدامه في المحبة

لقد صمم هللا بيئة ھذا الكوكب حتى نتمكن من ! لخلقه لقد كان هللا يفكر فيك حتى قبل أن يخلق العالم، بل أن ذلك ھو في الحقيقة السبب     

. 6"شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خالئقه"يقول الكتاب المقدس، . إننا مركز محبته واألكثر قيمة في كل خليقته. العيش فيه

  !ھكذا أحبك هللا وأعطاك قيمة

فكلما تعلم الفيزيائيون، وعلماء األحياء، والعلماء اآلخرون عن الكون، . بدقة كبيرةا، لكنه خطط كل شئ ا عشوائيً إن هللا ال يفعل شيئً      

ل بحسب المواصفات المضبوطة التي تجعل الحياة البشرية ممكنة   . كلما فھمنا أفضل كيف أنه يالئم وجودنا بطريقة متفردة، كما أنه ُمفصَّ

إن كل "في بحوث الھندسة الوراثية الجزيئية البشرية بجامعة أوتاجو بنيوزيلندة، لقد استنتج الدكتور مايكل دنتون، الزميل المتقدم      

بحيث تكون الحياة البشرية ھدفه وقصده  اإن الكون ككل مصمم خصيصً .. الجوھرفرضية الدالئل المتاحة في العلوم البيولوجية تساند 

ُ◌ يحمل ف ذكر الكتاب المقدس نفس الشيء قبل ذلك بآالف . 14"يقة المركزيةللحق ايه جميع وجوه الحقيقة معنى وشرحً األساسي، وھو كلُّ

  .15"للسكن صورھا. لم يخلقھا باطالً ... مصور األرض وصانعھا: "السنين

من الصعب استقصاء نوع تلك المحبة، لكن بكل تأكيد يمكن . ألجلنا؟ ألنه إله محبة اكونً وخلق لماذا صنع هللا كل ذلك؟ لماذا اھتم      

  . ، وتلك ھي الحقيقة التي يجب أن تبنى حياتك عليھالكي يغمرك بمحبتهلقد خلقك هللا ! لقد ُخلِقت كموضوع خاص لمحبة هللا. الوثوق بھا

ھناك محبة كاملة . إن المحبة ھي جوھر صفات هللا! إن هللا لديه محبة، بل إنه محبة إنه ال يقول. 16"هللا محبة"يخبرنا الكتاب المقدس أن      

إذ يقول . لكنه أراد أن يصنعك حتى يعبِّر عن محبته. ااج ألن يخلقك، ألنه لم يكن وحيدً في شركة الثالوث، وھكذا فإن هللا لم يكن لديه احتي

ِحمِ  اِْسَمُعوا لِي يَا بَْيَت يَْعقُوَب َوُكلَّ " هللا، لِيَن َعلَيَّ ِمَن اْلبَْطِن اْلَمْحُمولِيَن ِمَن الرَّ ْيبَِة 4. بَقِيَِّة بَْيِت إِْسَرائِيَل اْلُمَحمَّ ْيُخوَخِة أَنَا ھَُو َوإِلَى الشَّ َوإِلَى الشَّ

ي. أَنَا أَْحِملُ    ."قَْد فََعْلُت َوأَنَا أَْرفَُع َوأَنَا أَْحِمُل َوأُنَجِّ

. الذين حملتھم منذ أن حبل بھم، وتكفلت بھم منذ مولدھم، وبقيت أنا أنا حتى زمن شيخوختكم، وحملتكم فى مشيبكم" ةترجمة كتاب الحياوفي 

  . 17"أنا صنعتكم، لذلك أنا أحملكم، وأخلصكم

ً "ا إن لم يكن ھناك إله لكنا جميعً       ، أو نتيجة لحادثة فلكية اعتباطية في الكون، لكان بإمكانك عندئذ أن تتوقف عن قراءة ھذا الكتاب "صدفا

لن يكون ھناك صواب أو خطأ، لن يكون ھناك رجاء فيما وراء سنواتك القصيرة على . ألن الحياة لن يكون لھا أي ھدف أو مغزى أو معنى

  . ھذه األرض

لن نكتشف ھذا المعنى والقصد إال إذا جعلنا هللا نقطة المرجعية ! د صنعك لغرض، كما أن حياتك لھا معنى عميقلكن يوجد ھناك إله ق     

َما يَْنبَِغي أَْن أَْن الَ يَْرتَئَِي فَْوَق : فَإِنِّي أَقُوُل بِالنِّْعَمِة اْلُمْعطَاِة لِي لُِكلِّ َمْن ھَُو بَْينَُكمْ "تقول  3: 12إن إعادة صياغة رسالة رومية . في حياتنا

إن الطريقة الدقيقة " يفيد المعنى MSGوفى الترجمة اإلنجليزية " .يَْرتَئَِي بَْل يَْرتَئَِي إِلَى التََّعقُِّل َكَما قََسَم هللاُ لُِكلِّ َواِحٍد ِمْقَداراً ِمَن اإِليَمانِ 

  . "الوحيدة لفھم أنفسنا ھي عن طريق فھم من ھو هللا وما الذي يصنعه ألجلنا
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  18: ھذه القصيدة، وھى من تأليف راسل كلفر، تلخص األمر     

  

  .جزء من رسم بديع أنت           أنت من تكون لھدف رفيع

  .فاضلة تدعين وامرأةرجل هللا تُدعي              تصميم فريد كامل وثمين

  .األمين إلھنالم يخطئ حين صنعك              بينمُ تبدو كما تبدو لقصد 

  .رادك أن تكونأأنت بالضبط من                 الرحم نسجك الحنونفى عمق 

  .مھما شعرت بحزن دفين                  من هللا مختارين آباؤككان 

  .وختم السيد الرب يحملون                  ذھن هللا صممھم فيبقصد 

  .العنيفةمك آلالوبكى هللا                     ال لم تكن صدمتك خفيفة

  .فتصبح شبھه ويكون قربك                    سمح بھا هللا ليشكل قلبك

  .اً القدوسصوقد تشكلت بع                من تكون لربح النفوس أنت

  . وبألنه يوجد إله مھ                أنت كما أنت عزيز محبوب

  

  :أسئلة

   17ـ  13:  139مزمور  أقرأ

إن . أشكرك ألنك صنعتني بھذه الروعة. أنك أنت صنعت كل األجزاء الداخلية الدقيقة من جسمي، ونسجتني معاً في رحم أمي إنھا تعني(

 ً كل يوم من أيام . رأيتني قبل أن أولد. لقد كنت تشاھدني أثناء تكويني بينما كنت أنسج في رحم أمي. صنعة يديك عجيبة وأنا أعرف ذلك يقينا

  ).تعد إنھا ال. ما أعلى أفكارك عني. كل لحظة عرفتھا قبل أن يمر يوم واحد. لديك في كتابكحياتي كان مسجالً 

  ما ھو أكثر شئ مشجع في ھذه الفقرة؟ ) 1

  كيف يمكن لھذه الحقيقة أن تغير الطريقة التي تفكر بھا عن نفسك؟" إن هللا صنعك حتى ما يحبك) "2

  "الكل من أجل قصد يوجد في حياتك شئ عشوائي، ولكن ال:"قال ريك) 3
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   20: 50تكوين   أقرأ 

ا هللاُ فَقََصَد بِِه َخْيرً أَ  اأَْنتُْم قََصْدتُْم لِي َشرًّ "   ."اَكثِيرً  اَما اْليَْوَم لِيُْحيَِي َشْعبً لَِكْي يَْفَعَل كَ  امَّ

هللا خطط للشر في :"بين العبارتين ما ھو الفرق. ا قصد أن يخرج من ھذا الشر خيرً أي حتى بالرغم من أنكم قصدتم بي الشر فإن هللا(

  ؟"جزء من خطتهكم حتى الشر الذي يأتي إلى حياتي هللا يستخد"و" حياتي

ھل ھناك مجال ما في شخصيتك، خلفيتك أو شكلك الخارجي صارعت . لقد خلقك هللا على الصورة التي أنت عليھا من أجل قصد معين) 4

  لكي تقبله؟

 

  


