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يتكرر سؤال من كثيرين غير مؤمنين وهو لماذا ال يظهر لنا هللا لكي نؤمن به او لماذا ال يظهر للعالم
عالنية؟
واالجابة باختصار رغم اننا ليس لنا ان نحكم على الرب ما ذا يجب أن يفعل او ال يفعل ولكن الرب الذي
يعرف ما في داخل كل انسان يعرف من يستحق أن يظهر له ومن ال يظهر له
فاهلل ليس باألمر الهين ان يظهر الحد فهو كما وصفه الكتاب
سفر التثنية 24 :4
الر َّب ِإله َك ُهو َنار ِ
ور.
أل َّ
َن َّ
آكَلةٌِ ،إ ٌ
له َغ ُي ٌ
َ َ ٌ

فمن هو االنسان الذي ال يحترق بظهور الرب له لو كان غير مستحق؟
فظهور الرب لإلنسان هذا يستلزم عدد شروط
اولهم وهو األساسي وقاله الرب يسوع المسيح في الموعظة على الجبل وهو نقاوة القلب.
إنجيل متى 8 :5
ِ ِ ِ
ِ
ِ
هللا.
طُ َ
وبى لألَ ْنقَياء اْلَقْلب ،أل ََّن ُه ْم ُي َعاي ُنو َن َ
فاإلنسان الذي قلبه نقي وبالفعل يريد ان يرى هللا وليس معاند او قلبه شرير فهذا بالفعل سيرى هللا .الن
لو قلب االنسان غير نقي وشرير الن يرى الرب حتى لو ظهر له بل سيكون هذا مضر له .فلخيره هللا ال
يظهر له ويعطيه فرصة أكثر لتنقية القلب.
ثانيا يعيش في سالم وثالثا تكون حياته مقدسة
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 14 :12
ِ
الر َّب،
ال َم َم َع اْل َج ِم ِ
َحٌد َّ
ِا ْتَب ُعوا َّ
الس َ
اس َة َّالتي ِب ُدوِن َها َل ْن َيَرى أ َ
يعَ ،واْلَق َد َ
وبوضوح بدون القداسة لن يرى أحد الرب الن هللا قدوس واالشرار ال يمكن ان يروا الرب
رابعا يسعى ان يقترب من الرب وينقي يديه من الخطية
رسالة يعقوب 8 :4
ِا ْق َت ِربوا ِإَلى ِ
لرَي ْي ِن.
وب ُك ْم َيا َذوِي ا َّ ْأ
طا ُةَ ،و َ
هللا َفَي ْق َت ِر َب ِإَل ْي ُك ْمَ .نُّقوا أ َْي ِدَي ُك ْم أَُّي َها اْل ُخ َ
ط ِهُروا ُقُل َ
ُ

وهو في جهاده ان يقترب للرب يجب ان يكون نقي القلب ونقي اليدين أي األفعال وليس ذو رأيين أي ال
يكون متذبذب
خامسا يحب الرب او يكون عنده استعداد ان يحب الرب
إنجيل يوحنا 21 :14
اََّل ِذي ِع ْن َده وصاياي ويح َفظُها َفهو َّال ِذي ي ِحُّب ِني ،و َّال ِذي ي ِحُّب ِني ي ِحُّب ُه أَ ِبي ،وأََنا أ ِ
ُحُّب ُهَ ،وأُ ْظ ِهُر َل ُه َذ ِاتي».
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ َ َ َ َ ََ ْ َ ُ َ
فالذي يريد ان يعاين الرب هو يكون عن حب وليس تشكك او عداء ومعنى المحبة القلبية والتي أيضا
تترجم في اعمال المحبة ومحبة أبناء الرب الن الذي يحب الرب يحب أبناؤه لها تفاصيل وشروح كثيرة
ولكن ال اريد ان اطيل فاكتفي بهذا .ولكن الذي يدعي ان ال يؤمن باهلل ألنه لم يراه ولكن الحقيقة المخفية
في قلبه انه يكره الرب هذا لن يعاين الرب.
سادسا يقترب الى الرب بالصالة
سفر أيوب 26 :33
يصلِي ِإَلى ِ
اف َفَيُرُّد َعَلى ِ
اإل ْن َس ِ
ان ِبَّرُه.
هللا َفَيْر َضى َع ْن ُهَ ،وُي َعاِي ُن َو ْج َه ُه ِب ُه َت ٍ
َُ
فهو حتى لو ال يعرف الرب يصلي بتواضع طلبا لرؤية الرب
سابعا ال يكون طلبه ان يرى الرب هو ان يجرب الرب بتحدي وثامنا ال يكفر بالرب
سفر الحكمة 1
ِ
ِ
ين َال َي ْك ُفُرو َن ِب ِه.
ين َال ُي َج ِرُبوَن ُهَ ،وَي َت َجَّلى لَِّلذ َ
َ :2فِإَّن َما َي ِج ُد ُه َّالذ َ

اما المعاندين والمرتدين ال تسر بهم نفس الرب ولن يروه
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 38 :10
ِ ِ
ان َي ْحَياَ ،وإ ِ
اإليم ِ
ِن ْارَت َّد َال ُت َسَّر ِب ِه َن ْف ِسي».
أ َّ
َما اْلَب ُّار َفب َ
وهذه النقطة هامة جدا الن هل الذين يطلبون ان يروا الرب هم أمناء ام يقولوا هذا كتحدي ظانين انهم
بهذا يعجزون المسيحيين ويحرجوهم؟
ال اعمم ولكن أستطيع ان أقول في اغلب األحوال هو مجادلة وتجريب نابع من رفض االيمان وعندي دليل
كتابي على هذا في
انجيل يوحنا 7
 2: 7و كان عيد اليهود عيد المظال قريبا
 3: 7فقال له اخوته انتقل من هنا و اذهب الى اليهودية لكي يرى تالميذك ايضا اعمالك التي تعمل
 4: 7النه ليس احد يعمل شيئا في الخفاء و هو يريد ان يكون عالنية ان كنت تعمل هذه االشياء فاظهر
نفسك للعالم
 5: 7الن اخوته ايضا لم يكونوا يؤمنون به
هذا المثال يوضح جليا ان اغلب من يقول للرب اظهر للعالم عالنية يقول هذا ألنه ال يؤمن به حتى لو
في تظاهر بشكل مقنع او خادع انه يقول هذا ويدعي لكي يؤمن العالم به ولكنه في الحقيقة في خفايا
قلبه يقول هذا ألنه يرفض االيمان به

ولكن اكرر ال أقصد أن اعمم فمن جادا بالفعل يبحث عن هللا هذا ترك له الرب ادلة واثار كثيرة تقوده
لإليمان بالرب وبعد االيمان يبدأ يتدرج في القداسة ونقاوة القلب حتى يصل لرؤية الرب
فالرب روح ولكنه ترك اثار كثيرة جدا مادية وغير مادية تشهد له فكما قال
سفر المزامير 1 :19
لسماوات تُح ِد ُث ِبمج ِد ِ
هللاَ ،واْلَفَل ُك ُي ْخ ِبُر ِب َع َم ِل َي َد ْي ِه.
َْ
اَ َّ َ َ ُ َ
سفر المزامير 3 :8
ِ
َصا ِب ِع َك ،اْلَقمَر َو ُّ
وم َّال ِتي َك َّوْن َت َها،
ِإ َذا أََرى َس َم َاوات َك َع َم َل أ َ
الن ُج َ
َ
واكد هذا أيضا في
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 20 :1
ظورِة ُترى م ْن ُذ َخْل ِق اْلعاَل ِم م ْدرَك ًة ِباْلمص ُنوع ِ
ال
أل َّ
اتُ ،ق ْدَرَت ُه َّ
وت ُهَ ،ح َّتى ِإَّن ُه ْم ِب َ
السْرَم ِدَّي َة َو َال ُه َ
َْ َ
َ َُ
ُم َ
ورُه َغ ْيَر اْل َم ْن ُ َ َ ُ
َن أ ُ
ُع ْذ ٍر.
أيضا في داخل االنسان الضمير الذي يشهد للذين ال يكتمون ضميرهم
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 15 :2
ِ
ِ
ِ
وس م ْك ُت ِ
ِ
َّ
َّال ِذ َ ِ
يما َب ْيَن َها ُم ْش َت ِكَي ًة أ َْو
ام ِ َ ً
وبا في ُقُلوبِه ْمَ ،شاه ًدا أ َْي ًضا َضم ُير ُه ْم َوأَ ْف َك ُار ُه ْم ف َ
ين ُي ْظهُرو َن َع َم َل الن ُ
ُم ْح َت َّجةً،
وبالطبع طوب الكتاب من يؤمن دون ان يرى

انجيل يوحنا 20
 29: 20قال له يسوع ألنك رايتني يا توما امنت طوبى للذين امنوا ولم يروا
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 18 :4
ِ
َشي ِ
َما َّال ِتي َال ُتَرى
اء َّال ِتي ُتَرىَ ،ب ْل ِإَلى َّال ِتي الَ ُتَرى .أل َّ
َن َّال ِتي ُتَرى َو ْق ِتَّيةٌَ ،وأ َّ
َوَن ْح ُن َغ ْيُر َناظ ِر َ
ين ِإَلى األ ْ َ
َفأََب ِدَّيةٌ.
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 7 :5
َّ ِ ِ
ان َن ْسُل ُك َال ِباْل ِعَي ِ
يم ِ
ان.
ألَنَنا باإل َ
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 1 :11
اإليمان َفهو ِ
اإل َيق ُ ِ
الثَق ُة ِبما ُيْر َجى َو ِ
ور َال ُتَرى.
َوأ َّ
ُم ٍ
َما ِ َ ُ ُ َ
ان بأ ُ
َ
رسالة بطرس الرسول األولى 8 :1
ِ
اآلن ِ
ق ِب ِه
لك ْن ُت ْؤ ِم ُنو َن ِب ِهَ ،ف َت ْب َت ِه ُجو َن ِب َفَر ٍح َال ُي ْن َ
ِن َل ْم َتَر ْوُه ُت ِحُّبوَن ُه .ذلِ َك َوإ ْ
َّالذي َوإ ْ
ِن ُك ْن ُت ْم َال َتَر ْوَن ُه َ
طُ
يد،
َو َم ِج ٍ
ومن يرى كل هذا ويرى كل الخليقة التي تشهد على الرب الخالق ويرفض هو أحمق حسب حكم الكتاب
سفر الحكمة 13
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ورِة،
هللا ُه ْم َح ْمَقى ِم ْن َ
ط ْب ِع ِه ْمَ ،ل ْم َي ْقدُروا أ ْ
يع َّالذ َ
ِ: 1إ َّن َجم َ
َن َي ْعَل ُموا اْل َكائ َن م َن اْل َخ ْيَرات اْل َم ْنظُ َ
ين َل ْم َي ْع ِرُفوا َ
َمُلوا اْلمص ُنوع ِ
ات َح َّتى َي ْع ِرُفوا َص ِان َع َها.
َوَل ْم َي َتأ َّ
َْ َ

وألنه خاطئ يعتبر عبادة هللا شيء رجس
سفر يشوع بن سيراخ 1
ِ
 : 32أ َّ ِ
ِ ِ
س.
َما ع ْن َد اْل َخاط ِئ َفعَب َاد ُة هللا ِر ْج ٌ
أيضا فوق كل هذا شهادة الكتاب المقدس الذي هو وحي روح هللا القدوس الذي ال ينكره اال معاند ورافض
بل أقدم لمن ال يقبل أصال كالم الكتاب المقدس من احصائيات علمية
الرد على ادعاء ان لماذا هللا ال يظهر نفسه فالحقيقة ان هللا يظهر نفسه بالفعل للذين يطلبوه فدراسة
توضح ان اغلب مسيحيين بريطانيا عندهم خبرة فوق الطبيعة مع هللا

ورغم هذا كثيرين رغم كل هذه الشهادات يرفضون

وأيضا المعجزات المتكررة مثل الشهادات الطبية التي في كل مكان عن اشخاص حدث معهم معجزات وتم
شفاؤهم او ماتوا بشهادات أطباء ثم عادوا للحياة ويخبروا عما رؤوه وأيضا معجزات كثيرة علنية مثل النور
المقدس الذي مستمر قرب  2000سنة وغيرها الكثير جدا جدا
وأخيرا اختم بالتالي
لم يستمر من غير المؤمنين في رفض وجود هللا ويقولوا لنا أثبتوا لنا بطريقة مادية وجود هللا واجعلونا نراه
ويظهر عالنية لنؤمن به.
وأقول لهم هللا لم يترك نفسه بال شاهد فبعد ظهورات المسيح وانكارهم وظهورات السيدة العذراء وانكارهم
والمعجزات الضخمة اليومية من شفاء وغيره الكثير والشهادات الطبية عليها وانكارهم بل قيامة ناس من
األموات أيضا بشهادات أطباء سجلوا موتهم وأخبروا بما رؤا ما بعد الموت وانكارهم وأيضا النور المقدس
وانكارهم الذي يحدث امامهم كل سنة وانكارهم .فاألمر ليس لعدم وجود ادلة فهي كثيرة جدا بل ألنهم
اختاروا بإرادتهم رفض كل هذه األدلة التي ال تحصى
فحتى لو ظهر لهم الرب بمجد عظيم فسيقولون اما تهيؤات او سحر او هولوجرام او فسفور ابيض او
خدع ضوئية او غيرها من ادعاءاتهم الكثيرة السخيفة لتبرير عدم ايمانهم
وبالفعل صدق الكتاب عندما ذكر مثال الرب يسوع المسيح
انجيل لوقا 16
 31: 16فقال له ان كانوا ال يسمعون من موسى واالنبياء وال ان قام واحد من االموات يصدقون
فهو اختاروا الرفض كقول الرب

إنجيل يوحنا : 193
وِ
الناس ُّ
الظْلم َة أَ ْك َثَر ِم َن ُّ
الد ْي ُنوَنةُِ :إ َّن ُّ
الن ِ
هذ ِه ِهي َّ
َع َماَل ُه ْم
ور ،أل َّ
َن أ ْ
اء ِإَلى اْل َعاَلمَِ ،وأ َ
َح َّب َّ ُ
الن َ
َ
ور َق ْد َج َ
َ
َ
َكاَن ْت ِش ِر َيرًة.
ولكن انت بال عزر أيها االنسان
ومن له اذنان للسمع فليسمع

والمجد هلل دائما

