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الشبهة

لو كان اله المسيحية اله خالق رائع في تصميمه وهو اله محب لماذا نرى بعض األطفال تولد بتشوهات؟
اليس هذا بدليل قوي على عدم وجود هذا االله الذي يقولوا عنه هذه الصفات؟

الرد

رددت على امر مشابه في ملف
الرد علي مشكلة األلم

وفي هذا الملف اقدم فقط رد سريع على التشوه الخلقي
واالجابة في البداية باختصار الهنا المحب الرائع في تصميمه لم يخلق أطفال مشوهين ولكن االنسان
المتدهور والذي افعاله شريرة يفسد األرض هو الذي سبب في هذا.
فاالنسان هو الذي يفسد الطبيعة بوضوح وبسبب ما يقوم به تتزايد جدا نسبة التشوهات التي كنا تقريبا ال
نسمع عنها في الماضي اال ناد ار واالن نري بوضوح تزايدها .فاالنسان هو الذي جعل العالم ملوث والطبيعة
متفككة وفاسدة .وهذا التلوث الكيميائي واالشعاعي هو الذي يسبب التشوهات الخلقية لالجنة.
فلماذا بعد كل ما يفعله االنسان من شرور وتلوث نلقي اللوم على الرب؟
فالرب الذي خلق االنسان حر ولكن االنسان استغل هذه الحرية وأفسد األرض هل يالم الرب على افساد
االنسان لألرض؟
لماذا لم تلقي اللوم على الذي اعطى االم ادوية وقال لها انها امنة تماما في فترة الحمل واتضح انها
تسبب تشوهات او حتى لم يتضح بسبب إخفاء المعلومات لكيال يدفعوا تعويضات ضخمة؟ لماذا لم يلقى
اللوم على هؤالء؟
لماذا لم تلقي اللوم على الجشعين من بعض أصحاب شركات االدوية الذين اشتروا ضمائر بعض الباحثين
لينتجوا لهم دراسات تقول انها امنة لكي يبيعوا ادوية أكثر ويزدادوا غناء؟
لماذا لم تلقوا اللوم على التطعيمات التي يقولوا ان بها فيروسات مضعفة وتعطى لالم والمولود في بعض
المناطق من اول نصف ساعة من ميالده فقط لتبيع أكثر شركات االدوية وتكسب بدون معرفة مقدار
التشوه التي تسببه هذه التطعيمات للطفل والجنين في بط امه؟

لماذا لم تلقوا اللوم على شركات الكيمياويات مثل مونسانتو وغيرها التي تنتج مواد مختبر انها مسرطنة
وتشبب تشوهات خلقية وتلقي في األرض وترش بها الخض اروات والفاكهة البادة الحشرات وابادة األعشاب
الضارة وتتشبع بها األرض وتنتخ اطعمة مليئة بالمواد التي تسبب تشوهات ولو بنسب قليلة ولكنها تتراكم
والنتيجة ما نرى من تشوهات؟
لماذا لم تلقوا اللوم على كل مراكز األبحاث الكثيرة التي غيرت في جينات الكائنات النتاج أفضل وغيره وال
نعرف أي فكرة نسبة االمراض والمشاكل التي تسببها هذه التغيرات؟
لماذا لم تلقوا اللوم على شركات انتاج محسنات الطعم والمواد الحافظة والشركات التي تستخدم هذا بكثرة
باعلى من المستويات المدروسة وتسبب امراض وتشوهات وال نعلم مدى تأثيرها ألنه ال يدرس هذا لكيال
يؤثر على هذه الشركات بالسلب واالقتصاد؟
لماذا لم تلقوا اللوم على كل األبحاث والتجارب النووية الضخمة التي مألت األرض بالتلوث االشعاعي
وسببت بطريقة مباشرة جدا في السرطانات والتشوهات الخلقية لألجنة؟
لماذا لم تلقوا اللوم على المصانع الكثيرة الغير مقننة األساليب التي تسبب مشاكل في طبقة األوزون
وبسببها تزايدت االشعة الكونية التي تسبب نفس االمر؟

ولكن الهنا وضح ان البشر يفعلون هذا ويوجد يوم سيعاقبهم عندما قال
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 18 :11
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الهنا يتدخل لكل من طلب منه بوسائل مختلفة وأيضا يعوض في األبدية
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 18 :8
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رسالة بطرس الرسول األولى 1 :5
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وبخاصه ان هذا العلم وهو ارض االتعاب واالالم ال يقارن ال زمانيا وال مكانة مع ملكوت السماوات
وأجمل ما فيه بعد معرفة ربنا بالحقيقه هو انه باختيارنا وليس اجبار ليقودنا الي ملكوت السماوات
لو تعرض انسان فينا الالم سواء تشوهات او سرطانات اوغيره فالرب سيعوضه حسب اتعابه
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية :5
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رسالة يعقوب 12 :1
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فالرب حتى لو لم يخلق التشوهات ولكن االنسان قام بهذا فأيضا الرب سيجعل الضعفات التي تحملها
البعض من تشوهات وغيره بسبب أفعال االنسان هي تشفع له
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 26 :8
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رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 5 :12
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رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 15 :4
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فعزيزي ال تحاسب الرب ألنك ال تعرف التعويضات التي سيهبها له الرب
فانظر الى حالك وال ترتئي فوق ما ينبغي ان ترتئي فليس لك ان تحاكم الرب خالقك مثل المجرم ليس له
ان يحاكم القاضي.
تستطيع ان تتحاجج مع الرب عن موقفك مثل ابن مع ابيه ولكن ليس لك ان تحاكم الرب عن موقف
انسان اخر فانت ال تعرف ما سيعطي الرب هذا االنسان كتعويض.

والمجد هلل دائما

