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مي الرعاية كلمة لألهل ومقدِّ

يحتاج األطفال اليوم، أكثر من أيِّ وقٍت مضى، ألن يعلموا ويتيقَّنوا أنَّ الله موجوٌد حقًّا 
ا لحياة كلٍّ منهم. فما أسماه الراحل العظيم  وأنَّه ُيحبُّهم شخصيًّا، وأنَّ لديه غرًضا خاصًّ
دة’’ يمكن أن يصنع اختالًفا قويًّا وإيجابيًّا في حياة  الُمجرَّ سي. أس. لِويس ‘‘المسيحيَّة 
الطفل؛ إذ يستطيع الصغار المدفوعون باإليمان والُممكَّنون به أن ُيحِدثوا اختالًفا إيجابيًّا 
على  قادرين  يكونوا  أن  أيًضا،  لهم  وينبغي  األطفال،  ويستطيع  ومتألِّم.  ساقٍط  عالٍم  في 

صياغة ما يؤمنون به، والدافع وراء ما يؤمنون به.
يمكننا أن نبتهج، ألنَّ األطفال يدخلون هذا العالم بمقدرٍة هائلة على اإليمان. فعند 
قال يسوع:  التنفُّس. كما  مثله مثل  أمٌر طبيعيٌّ  ، وهو  أمٌر فطريٌّ بالله  اإليمان  األطفال، 
‘‘دعوا األوالد يأتون إليَّ وال تمنعوهم، ألنَّ لمثل هؤالء ملكوت الله’’ )مرقس 10: 14؛ 

لوقا 18: 16(.
تنمية إيمان أطفالنا الذي منحه الله لهم امتياٌز لنا ومسؤوليَّة علينا. وعادًة ما تشتمل 
الكتاب  وبين  بينهم  ألفة  وخلق  األحد،  مدارس  حضور  على  المسيحيَّة  أطفالنا  ثقافة 
س، والصلوات الروتينيَّة قبل الطعام وقبل النوم. لكنَّ هذا ليس كافًيا؛ فاألمر يتطلَّب  المقدَّ
عالقة شخصيَّة حميمة بإلٍه ُمحبٍّ ينفخ الحياة والمعنى في تلك التقاليد الدينيَّة. وبوصفي 
ُمدرِّسة مدارس أحد، ُذهلُت باكتشافي مدى ضآلة ما يعرفه تالميذي عن أساسيَّات 

س والكنيسة. ، عالوة على ضآلة معرفتهم بالكتاب المقدَّ اإليمان المسيحيِّ
الصغار فهمها، عن مختَلف  وبُلغٍة يستطيع  الكتاب إجاباٍت واضحة وخالصة  م هذا  ُيقدِّ

األسئلة التي تتضمَّن المبادئ األساسيَّة الَمبنيَّة على المسيحيَّة التقليديَّة، مثل:

، كيف أستطيع أن أعرف أنَّه موجوٌد حقًّا؟ إذا كان الله غير مرئيٍّ
كيف يمكن أن يكون الله ثالثًة في واحد في الوقت نفسه؟

لماذا كان يجب أن يموت يسوع؟
كيف يمكنني التحقُّق أنَّ يسوع حقًّا قام من الموت؟
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عالوة على إجابات عن أسئلة مِرحة وغير متوقَّعة مثل:
هل عاش يسوع على األرض قبل الديناصورات أم بعدها؟
هل سوف أصبح مالًكا له هالة نور وأجنحة عندما أموت؟

يس نيكوالس وسانتا كلوز أو بابا نويل الشخص نفسه؟ هل القدِّ
هل من الممكن أن أصلِّي ألجل االمتحانات؟

اء الصغار لكيفيَّة  الُقرَّ الله أيَّ شيء!’’ فهم  سوف ُيعمِّق كتاب ‘‘لو أمكنني أن أسأل 
األكبر  المسيح  إلى جسد  ينتمون  أنَّهم  يروا  كي  ويساعدهم  حياتهم،  في  اإليمان  عمل 
اء الصغار  الذي يعمل في العالم اليوم. واألهمُّ أنَّ هذا الكتاب مكتوٌب بغرض مساعدة الُقرَّ

على تأسيس عالقة شخصيَّة عميقة ودائمة بإلٍه حيٍّ وُمحبٍّ باإليمان بيسوع المسيح.
كنت أتمنَّى لو كان لدى طفليَّ هذا الكتاب في صغرهما، كما أتمنَّى لو امتلكته في 

السنين الكثيرة التي أمضيتها وأنا ُأدرِّس في مدارس األحد.
في  تنضجان  بينما  طفلك  مع  الكتاب  في  الموجودة  األسئلة  تتصفَّح  أن  عك  أشجِّ

اإليمان مًعا، وال تصْبك الدهشة لو علَّمك طفلك شيًئا!
هناك عدٌد النهائيٌّ من األسئلة عن الله– أكثر من أن ُيجاب عنها في كتاٍب واحد. 
ى إيمانك. وعندما يبدو أنَّك  وعندما يأتي إليك طفلك بأسئلة صعبة، قد تجد أنَّه يتحدَّ
ال تجد إجابة ُمرضية عن سؤال ما، ال تخف أن تقول: ‘‘ال أعلم!’’ أو ‘‘فلنبحْث في الكتاب 

س’’ أو ‘‘فلنسأل راعي كنيستنا عن هذا األمر’’. المقدَّ
في النهايَّة، سوف تكتسب مع طفلك فهًما أوضح لما تؤمن به، ولسبب إيمانك به. 

وتذكَّر أنَّ الله ُيحبُّ القلب الباحث )متَّى ٧: ٧-12(.
الله ُيحبُّك.

كاثرين سالتيري
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ة تقديم الطبعة العربيَّ

‘‘آالِت  باكرٍة  سنٍّ  في  يصيرون  أنَّهم  هي  األطفال  تميُِّز  التي  البارزة  ماِت  السِّ من 
استكشاف’’. فالفضوُل يدفُعهم إلى لمِس األشياء وتذوُّقها قبل أن ُيعبِّروا بالكلمات. وما 
إْن يصبحوا قادرين على تركيب جمٍل، حتَّى يقوَدهم فضوُلهم إلى طرح األسئلة- أسئلٍة 
األهُل  يجُد  هذا،  على  عالوًة  والروحيَّة.  الوجوديَّة  األسئلة  إلى  ُوصوال  شيء-  كلِّ  عن 
عاية في أغلِب األحياِن صعوبًة في صياغِة إجاباٍت مناِسبٍة يستطيع األطفال  مو الرِّ ومقدِّ

استيعاَبها في تلك السنِّ الباكرة.
األطفال  أسئلة  من  الكثيَر  يضمُّ  الذي  الكتاب  هذا  ترجمة  ارتأينا  هذا،  من  انطالًقا 
إلى  ساعيَن  ببراءٍة  األطفال  يطرُحها  والتي  عموًما،  والحياِة  المسيحيَّة  بالحياِة  المتعلِّقة 

إجاباٍت ُتشبُع فضولَُهم. 
د  بعد االطِّالع على محتوى الكتاب، كنَّا متردِّدين في نشره باللغة العربيَّة نظًرا إلى تعدُّ
هناك  يكون  أن  منطلق  من  نشره  رنا  قرَّ لكنَّنا  األمور،  بعض  في  الكنسيَّة  النظر  وجهات 
مرجٌع يسدُّ جزًءا من الفجوِة الموجودِة في هذا الموضوع لهذه المرحلة العمريَّة الحرجة.

كنسيَّة  خلفيَّات  من  شخٍص  من  أكثر  على  الكتاَب  عرضنا  أنَّنا  إلى  االنتباه  ونلفُت 
. وقد أوَرْدنا في بعِض األسئلِة إجاباٍت  متنوِّعة، مع حرصنا على المحاَفظة على الحقِّ الكتابيِّ
بعض  في  المستطاع  قدَر  وعامًَّة  مختصرًة  وبصورٍة  س،  المقدَّ الكتاب  آياِت  إلى  تستنُد 
الكتاب  ليستخدموا  الكنيسة  ومرشدي  الرعاية  مي  ومقدِّ األهِل  دوُر  يأتي  وُهنا  اإلجابات، 

ع في اإلجابِة، وتقديم اإلجابة بناًء على رأي الكنيسة بما يَروَنه مناِسًبا. بوصفه أداًة للتوسُّ
أخيًرا، نأمل أن يحمَل هذا الكتاب فائدًة ألطفالِنا، وُيسِهُم في نموِّهم في حياِة اإليماِن 

ومعرفة الله ومخلِّصنا يسوَع المسيح. له المجد إلى أبد اآلبدين. آمين!
الناشر



الله
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َمن هو الله؟

الله السماء والمالئكة، وخلَق  الله هو خالق كلِّ شيء- كلِّ ما ُيرى وما ال ُيرى. خلَق  إنَّ 
الجميل:  ات والنجوم والشمس والقمر وكوكبنا  المجرَّ الله  الزمان والمكان. أوجدت أصابع 
المحيطات  ، فخلق  الحدِّ ا حتَّى إنَّه لم يتوقَّف عند هذا  الله خليقته جدًّ لقد أحبَّ  األرض. 

والحيوانات وطيور السماء وأسماك البحر. وقد خلق الله اإلنسان )تكوين 2-1(.
الله خلقك أيًضا!

إنَّ لكلِّ طفٍل أمٌّ وأٌب طبيعيَّين أو أرضيَّين، وُهما ليسا كامَلين. وألنَّهم بشٌر، فُهم 
يرتكبون األخطاء. يمكن أن يتَعَب اآلباء واألمَّهات األرضيُّون ويغضبوا، ويمكن أن تكون 

لديهم مشكالٌت؛ ألنَّهم بشر. كما يمكن أن يتألََّم األهُل األرضيُّون ويمرضوا ويموتوا.
في  الذي  ‘‘أبانا  ندعوه  أيًضا  روحيٌّ  أٌب  طفٍل  لكلِّ  أنَّ  هو  السارَّ  الخبر  ولكنَّ 
السماوات’’. ُيحبُّنا الله بصورٍة مثاليَّة وال يتعب أو يغضب منَّا وال يمرض أبًدا: واألفضل 

من كلِّ هذا أنَّه ال يموت أبًدا.
إنَّ كلَّ الناس الذين على األرض هم أوالد الله، بمن فيهم األحياء واألموات. هل 
تعرف امرأة ُحبلى؟ األطفال الذين لم يوَلدوا بعُد ُهم أيًضا أوالد الله )مزمور 139: 

.)16-13

إليك أفضل األخبار: أنت ابن لله!

‘‘انُظروا أيََّة َمَحبٍَّة أعطانا اآلُب حتَّى
ُندَعى أوالَد الله...’’ )1يوحنَّا 3: 1(.

. الله هو خالقك وأبوك المثاليُّ

ة. الله محبَّ

‘‘وَمْن ال ُيِحبُّ َلْم َيعِرِف اللَه، ألنَّ

اللَه َمَحبٌَّة’’ )1يوحنَّا 4: 8(.

َمن هو اهلل؟

ما أفضُل كلمٍة 
َتِصُف اهلل؟
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هل لله بداية؟

الِبداَيُة  والياُء،  األِلُف  هو  ‘‘...أنا  والنهاية  البداية  هو  الله  إنَّ  س  المقدَّ الكتاب  يقول 
نهاية.  بال  أنَّه  ‘‘أبدّي’’  كلمة  وتعني  أزلّي.  أبديٌّ  وذلك ألنَّه  6(؛  )رؤيا 21:  والنِّهاَيُة...’’ 
و‘‘أزلّي’’ أي ما ال بداية له. ‘‘ِمْن َقبِل أْن توَلَد الِجباُل، أو أبدأَت األرَض والَمسكوَنَة، منُذ 

األَزِل إَلى األبِد أنَت الله’’ )مزمور 2: 90(.
الزمن؛  الزمان والمكان، وهو موجوٌد قبل بداية  ه  الله غير مخلوق، وال يحدُّ كيف؟ 

فالله هو َمن خلَق الزمن!

ويمكن أن نقول هنا:
إن كان هناك خالٌق لله، فإن الله لم َيُعْد خالًقا.. ١
الله محدوًدا، ألنَّ عقولنا استوعبته، . ٢ إن استطعنا أن نفهم من أين جاء الله ١٠٠٪، أصبح 

لكنَّ الله ال محدود. 

الله ثابٌت ال يتغيَّر. هو ذاُته اليوم كما كان يوَم أمس، وسَيظلُّ كما هو في المستقَبِل 
لكنَّها حقيقيَّة. ويمكنك دائًما  الفكرة،  تفَهَم هذه  البشريَِّة أن  أيًضا. ويصعب على عقولِنا 

االعتماد على الله.

بُّ الكائُن  هاَيُة، يقوُل الرَّ ‘‘أنا هو األِلُف والياُء، الِبداَيُة والنِّ

والذي كاَن والذي يأتي، القاِدُر عَلى ُكلِّ َشيٍء’ ’.
)رؤيا ١: ٨(

، ألنَّ الله أبديٌّ

ته لك فمحبَّ

ة. أيًضا أبديَّ
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 ، إذا كان الله غير مرئيٍّ
ا؟ ه موجوٌد حقًّ كيف أستطيع أن أعرف أنَّ

هناك العديد من األشياء التي ال يمكننا أن نراها، إالَّ أنَّنا نعرف أنَّها موجودٌة حقًّا. مثاًل، ال 
يمكننا رؤية الجاذبيَّة األرضيَّة، لكنَّنا نعرف أنهَّا موجودٌة. كيف نعرف أنَّ الجاذبيَّة األرضيَّة 

موجودٌة حقًّا؟ ألنَّنا إْن ترْكنا هذا الكتاَب يسُقُط، فسوف َيهوي إلى األرض ويرتطم بها.
دة بمروحة أو ُمكيِّف هواء؟ هل الصفحة التي تقرأها  هل أنت جالٌس في غرفة ُمبرَّ
؟ ال يمكننا رؤية الكهرباء، لكنَّنا نعرف أنَّها موجودٌة حقًّا. ُمضاءة بسبب مصباٍح كهربائيٍّ

وماذا عن أفكارك؟ إنَّ أفكارك تبقى غير مرئيَّة إلى أن تعبِّر عنها بالقول أو تكتبها 
على ورقة، لكنَّها ال تزاُل َموجودًة.

الله  أنَّ  نعرف  أن  بها  يمكُننا  التي  الكيفيَّة  عن  لديَّ  ل  الُمفضَّ التشبيه  هي  ياح  والرِّ
موجوٌد حقَّا رغم أنَّنا ال نراه ‘‘الريُح تُهبُّ َحيُث تشاُء، وَتسَمُع صوَتها، لكنََّك ال تعَلُم ِمْن 
أين تأتي وال إَلى أين تذَهُب. هكذا ُكلُّ َمْن ُوِلَد ِمَن الروِح’’ )يوحنَّا 3: 8(. ال نستطيع 
د أجسامنا في يوٍم صيفيٍّ  رؤية الرياح، لكنَّنا نعرف أنَّها موجودٌة؛ ألنَّنا نشعر بها عندما تبرِّ
حاّر. ال يمكننا رؤية الرياح، لكنَّنا نستطيع أن نرى أفرع األشجار وهي تتمايل، ويمكننا 
حب إذ تتسابق في السماء. ونستطيع رؤية أمواج البحر الهائج، وأحيانًا تكون  رؤية السُّ
في صورة  أخرى تضرُب  أحياٍن  وفي  الشجر،  أوراق  ُتحرِّك  بالكاد  لطيفًة  نسائَم  الرياح 

إعصاٍر أو عاصفٍة شديدة. يمكننا أيًضا أن نسمع َصفير الرياح وهمسها وأنينها.
فكما نستدلُّ على ُوجود الرياح التي ال نراها، هكذا يمكُننا أن نستدلَّ على وجود الله.

َك أيًضا. ا، وأنا خلقُتك، وأحبُّ استمع لما يقوله الله: أنا موجوٌد حقًّ

ز. لقد خلقُتك لنفسي، ال يوجد إنساٌن مثلك، فأنت مميَّ

ولي غرض خاصٌّ لحياتك على األرض.

أكثر من أيِّ شيٍء، يريدك الله أن تعرف

ك. ه يحبُّ ا وأنَّ ه موجوٌد حقًّ أنَّ
ا ٣: ١( )١يوحنَّ
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ما معنى الثالوث؟

ُيعَرُف الله في المسيحيَّة منذ بداياِتها بأنَّه إله واحد في ثالثة أقانيم متمايزة. وُيعبَُّر عن 
ذلك بمصطلح ‘‘الثالوث’’. وتعني كلمة الثالوث: ثالثة في واحد.

س أنَّ الله ثالثة أقانيم. منا الكتاب المقدَّ ُيعلِّ

‘‘فاذَهبوا وتَلِمذوا جميَع اأُلَمِم وَعمِّدوُهم باسِم 
اآلِب وااِلبِن والروِح الُقُدِس’’ )متَّى 28: 19(.

1. اآلب

2. االبن

3. الروح القدس



23

ني؟ كيف أعرُف أنَّ الله يحبُّ

ال بدَّ أنَّ الله يهتمُّ كثيًرا بالعاَلِم؛ فهو ُيرِسل إلينا الشمس في النهار والقمر في الليل، كما 
ُيرِسل الثلوَج واألمطار. وُيرسل الله إلينا الزهور في الربيع، وأوراق الشجر الجميلة الملوَّنة 
في الخريف، كما أنَّه يحفظ الكواكَب والنجوَم في مساراتها في السماء. يفعل الله الكثير. 
ُهناك فقط وقٌت  ِة، بحيث يكوُن  المهمَّ ُص وقًتا كثيًرا لهذه األموِر  أنَّه يخصِّ وربَّما نظنُّ 

ضئيٌل لُيحبَّ مليارات من األطفال حوَل العاَلم.
بِاْسِمه. هل تستطيُع أن  فالله كامٌل، وهو يعرُف كلَّ شخٍص  الله ليس مثلنا؛  لكنَّ 

َق ذلك؟ تصدِّ
ا بخليقته حتَّى إنَّه يعرف كلَّ عصفور يسقط من  س إنَّ الله يهتمُّ جدًّ يقول الكتاب المقدَّ
السماء ويعرف بالتحديد عدَد شعراِت رأسك ‘‘أليس ُعصفوراِن ُيباعاِن بَفلٍس؟ وواِحٌد ِمنُهما 
ال َيسُقُط عَلى األرِض بدوِن أبيُكْم. وأمُّا أنتْم فحتَّى ُشعوُر رؤوِسُكْم جميُعها ُمحصاٌة’’ )متَّى 
ا،  10: 29-30(، وإنَّه يعرفك حتَّى قبل أن ُتوَلد )مزمور 139: 13-16(. إنَّ الله ُيحبُّك جدًّ
لذلك هو يعتني بَك في كلِّ زمٍن، صباًحا ومساًء، وفي هذه اللحظة التي تقرأ فيها هذه الكلمات 

)مزمور 139: 10-1(.
هناك طريقٌة ُأخرى يمكن أن تعرَف بها أنَّ الله ُيحبُّك. أحيانًا يتكلَّم الله إلى قلبك، 
ا، فإنَّ َصوَته هامٌس  القدرِة وهو َعظيٌم جدًّ الله كلِّيُّ  باسمك. وُرغَم أنَّ  يناديك  وأحيانًا 

رقيٌق. أغِمْض عيَنيك واسمع.
هل تستطيع أن تسمَع َصوَته هامًسا لك: ُأحبُّك؟

حتَّى عندما ال تستطيُع َسماَع َصوت الله، هو يحبُّك دائًما بمحبَِّته الكاملة؛ ألنَّه أبوك 
الكامُل الذي في السماوات )1يوحنَّا 3: 1(.

كيف تعرف
أنَّ اهلل ُيحبك؟ 

س يقول لك هذا. ألنَّ الكتاب المقدَّ

‘‘َنحُن ُنِحبُُّه ألنَُّه هو أَحبَّنا أوَّال’’ 
)1يوحنَّا 4: 19(.


