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مة المقدِّ
ة األخيرة التي قلَت فيها كلمات مثل ‘‘رائع’’ أو ‘‘مدهش’’ أو ‘‘مذهل’’؟  متى كانت المرَّ
َل، أو طعاَمك األحبَّ إلى نفِسك، أو ربَّما حذاَءك  ربَّما وصفَت بها نجَمك الرياضيَّ المفضَّ
الرياضيَّ المريَح؟ وأنا أتَّفُق معك أنَّ نجوَم كرة القدم وطعم البطاطا المقليَّة، واألحذيَة 
الُمريحة هي جميًعا أموٌر ‘‘رائعة’’، لكنِّي أودُّ في هذا الكتاِب أن ُأخبَرك بشأن أرَوع أمٍر 

في العاَلِم كلِّه. سأخبرك عن الله العظيم، خالِق الكوِن الرائع وكلِّ ما فيه.

ُث بمجِد الله، وأنَّ إبداَعه  س، أنَّ السمواِت تحدِّ ُتعلُِّمنا كلمة الله، في الكتاب المقدَّ
الهائلَة  النجوَم ال تتكلَُّم مثَلنا، فإنَّ أحجاَمها  ظاهٌر في كلِّ صباٍح ومساء. وُرغَم أنَّ 
ا. لذا فإنَّ من المهمِّ  ة لمعاِنها تحكي لنا أنَّ الله الذي خلَقها مدهٌش وقويٌّ جدًّ وشدَّ
َص وقًتا نستكشُف فيه األموَر التي صنَعها الله، ونتعلَّم عنها. وكلَّما  والممتع لنا أن ُنخصِّ

تعلَّْمنا أكثَر عن األموِر التي خلَقها الله، تعلَّْمنا أموًرا رائعًة عن اللِه نفِسه.

اكتشافاتهم،  بشأن  يخبرونا  أن  يحبُّون  المتحمِّسيَن  الُعلماَء  أنَّ  في  أحيانًا  ُر  ُأفكِّ
وكذلك أرى أنَّ الله العليَّ يحبُّ أن يشارَكنا األموَر المدهشَة التي صنَعها هو بقدرِته 
التي تفوُق الوصف في هذا الكوِن هائِل الحجِم. ومن الواضِح أنَّ الله يحبُّ العلوَم، ويحبُّ 

أن ُيعِلَنها لنا لنكتِشَفها.

في هذا الكتاب، سنستكشُف الَكوَن المدهَش والرائع والذي يفوُق الوصَف، وسنعرُف 
أيًضا أنَّ الله كلِّيَّ القدرِة يحمُل كلَّ هذا الكوِن بيده وبكلمٍة منه. وفي رحلة االستكشاف 
هذه، طلبُت إلى بعِض األصدقاء أن يساعدوني، وهم بالمناسبة أطفاٌل من أعماركم، 

ولديهم شغٌف لتعلُّم الكثيِر عن الله الخالق المدهش.

في كلِّ يوٍم سنقرُأ مًعا عن شيٍء جديٍد من خليقة الله، وذلك من الفضاء أو األرض، 
وحقائَق  توضيحيَّة،  ورسوًما  حقيقيَّة،  ُصوًرا  الكتاب  يتضمَُّن  الناس.  أو  الحيوانات،  أو 

علميَّة، وصلواٍت قصيرًة نرفُعها مًعا إلى الله الخالق.



إذا كنَت مهتمًّا في جزٍء معيَّن من األقسام األربعة التي يضمُّها الكتاب، فيمكُنك أن 
تتنقََّل وصوال إلى الصفحات التي تخصُّ ذلك القسم. واألقساُم األربعة هي على النحو اآلتي:

الفضاء على الصفحات: 8، 10، 20، 26، 30، 36، 44، 48، 52، 54، 58، 68، 	 
.194 ،170 ،158 ،154 ،146 ،138 ،132 ،128 ،120 ،114 ،100 ،90 ،74

األرض على الصفحات: 14، 16، 32، 38، 46، 50، 60، 62، 64، 70، 82، 	 
 ،164 ،164 ،162 ،156 ،150 ،142 ،134 ،130 ،124 ،108 ،104 ،98 ،92

.200 ،198 ،192 ،186 ،176 ،172

الحيوانات على الصفحات: 12، 22، 28، 42، 56، 66، 72، 80، 84، 88، 94، 	 
.204 ،196 ،188 ،184 ،178 ،174 ،160 ،152 ،122 ،116 ،112 ،110 ،102

اإلنسان على الصفحات: 18، 24، 34، 40، 76، 78، 86، 96، 106، 118، 	 
.202 ،190 ،182 ،180 ،168 ،148 ،144 ،140 ،136 ،124

التي  النجوم  أكبر  نتعلَُّم عن أحد  بينما  المدهشة  باألمور  تتمتََّع  أن  وصالتي هي 
خلَقها الله وهو نجم َمنِكُب الَجوزاء )Betelgeuse(. وعن خلِق البشر مثلي ومثلك، حيث 
الذي  الخالَق  هشة أيًضا أنَّ  للدَّ الله عدد ُشعور رؤوسنا، ولون بشرِتنا. والمثير  يعرُف 

يفوُق الوصَف يعرُفك ويحبُّك أكثر من أيِّ شخٍص آخَر في العالم.

استمتع برحلتك،
مؤلِّف الكتاب: لوي غيغليو 
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صفحٌة فارغة
َماَواِت َواالْرَض. ‘‘ِفي الَْبْدِء َخَلَق اللُه السَّ

َوَکاَنِت االْرُض َخِرَبًة َوَخالَِيًة...َوَقاَل اللُه: «لَِيُكْن ُنوٌر!»’’.

)تكوين 1: 3-1(

َر بنفِسك ما  ٍة أو َرسمٍة تبدأ بَصفحٍة فارغة، ال تتضمَُّن شيًئا. لذا عليَك أن تقرِّ كلُّ ِقصَّ
ر’’ اللُه أن َيخِلَق األرَض والكوَن وكلَّ ما  سَتفعُله بها. هذا ما جرى تحديًدا عندما ‘‘قرَّ
فيه. لقد َبَدَأ الله من َصفحٍة فارغة. في الواقع، لم َتُكْن هناك أيَّة صفحٍة، بل كاَن الكوُن 
. ثمَّ َبَدأ اللُه عمليََّة الَخلق، َفَأوَجَد ما  ُمظِلًما وفارًغا تماًما، أمَّا اللَه فكاَن هناك دون شكٍّ
اٍت  ماء وَعرِضها، ومجرَّ أراَد َخْلَقه من َكواكَب َتدوُر في الَفضاء، ونجوًما تمَتدُّ ِبُطوِل السَّ

تسَبُح في الكون الِفسيِح.



٩

وفي جميِع أنحاِء الكون، وال سيَّما على األرِض ُهنا، َأثَبَت الله أنَّ إبداَعُه ُمذِهٌل على 
رافِة المرقَّطِة بُعُنٍق َطويل؟ وَمن غيُره  نحٍو َيفوُق الَوْصف! فَمن غيُره استطاَع إبداَع الزَّ
ئيَر في َفِم األَسِد، الهديَل في فم الَحمامة؟ َمن غيُره استطاَع أن  استطاَع أن َيَضَع الزَّ
 )Leafy  وتنيُن البحِر الورقّي ،)Platypuses( وخلد الماء ،)Stick Bugs( يخِلُق َحَشَرة العصا
)Sea Dragon، والسرعوف الروبياِن الملوَّن )Colorful Mantis Shrimp(؟ )ننَصُحَك أن 

ا!(. تستكِشَف هذه المخلوقات؛ فهي مذهلٌة جدًّ

اللُه ُمبدٌع ِبال حدود. وَيعني هذا أْن ليس إلبداِعِه نهاية. والمثيُر لالهِتماِم هو أنَّه ُيظِهُر 
إبداَعُه فيَك أنت. ففي البداية، كنَت أنَت صفحًة فارغًة في ِكتاِبه، حيث راَح يكتُب عليها 
ُق ذلك؟ ليس عليك  ًة رائعة! أال تصدِّ َتك حتَّى قبل أن توَلَد، عالًما أنَّها سَتكوُن قصَّ ِقصَّ
ُة  سوى استكشاف بعِض القصِص المذهلِة التي َكَتبها ألشخاٍص ‘‘عاديِّين’’ مثَلك، ومنها قصَّ
َة دانياَل الذي ناَم بالُقرِب ِمَن اأُلسود،  الشابِّ داُوَد الذي انَتَصَر على ُجلياَت الِعْمالِق، وِقصَّ

ًة رائعًة لَك أنت! فانتِظْر لتكتِشَفها. َة أستيَر التي أنقَذْت َشعَبها. وهو أعدَّ ِقصَّ وِقصَّ

، الكون کلُّه ُيظِهُر إبداَعك! يا ربُّ

ة رائعًة لحياتي. أنا َأِثُق بأنََّك َأعَدْدَت ِقصَّ

ا  حيواُن الَكسالِن (Sloth) هو حيواٌن بليٌد جدًّ
حتَّى إنَّ المساَفَة التي يقَطُعها في الدقيقِة 

ى متَرين. كما أنَّ ِجهاَزُه الَهضميَّ  الواحدِة ال تتعدَّ
َيعَمُل ببطٍء شديد، فيستغرُق نحو 16 يوًما 

ليهضَم ما يأكُله من األغصاِن الصغيرِة والثِّماِر 
حالي والَعصافير. وهو ُيمضي ُمعَظَم أيَّاِم حياِته متعلًِّقا  وأوراِق األشجاِر والحشراِت والسَّ
ًة واحدًة في األسبوِع لكي َيقِضَي حاَجته  بأغصاِن األشجاِر َمقلوًبا، وال ينزُل عنها إالَّ مرَّ

ليتخلََّص من الَفَضالت.

حقيقٌة ُمذِهلة
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2

َصوُت الهدوء
ُه َصاَلِتي َنْحَوَك َوَأنَْتِظُر’’. ‘‘َيا َربُّ بِاْلَغَداِة َتْسَمُع َصْوِتي. بِاْلَغَداِة ُأَوجِّ

)مزمور 5: 3(

هل تعلُم أنَّه يمكُن أن تكوَن واقًفا بالقرِب من شخص ٍما في الفضاِء تصرُخ بأعلى 
َن من َسماِعك؟ وليَس السبُب أنَّ الخوذاِت الفضائيََّة منَعْتُه من  َصوِتك دون أن يتمكَّ
 .)Sound waves( وَت َينَتِقُل على َشكِل َموجاٍت َصوتيٍَّة َبُب إلى أنَّ الصَّ ذلك، بْل َيعوُد السَّ
وتحتاُج هذه الموجاُت إلى َوَسٍط مادِّيٍّ تنتقُل فيه، مثَل الَهواِء الذي في الِغالِف الَجوِّيِّ 
لَكوَكِبنا. وحيُث إنَّه ال يوَجُد ِغالٌف َجوِّيٌّ في الفضاء، فَليَس لدى الموجاِت الصوتيَِّة َوَسٌط 
تنتِقُل بواسَطِته. فيتواصُل روَّاُد الفضاِء في ما بينهم مستخدميَن نوًعا مختلًفا من الموجاِت 

وهي موجاُت الراديو )Radio waves( التي ال تحتاُج إلى غالٍف جوِّيٍّ ليحِمَلها.
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اللَه ال يحتاُج إلى َموجاٍت َصوتيٍَّة أو حتَّى َموجاِت راديو لكي يسَمَعنا؛ ألنَّ  لكنَّ 
كلَّه  الَكوَن  خلَق  الذي  اللُه  كاَن  إذا  َثمَّ  ومن  إليه،  أصواَتنا  توِصُل  التي  هي  َصَلواِتنا 

الِة أكثر؟ ا ِلَسماِع أيِّ َكالٍم ُنريُد أن نقوَلُه له، لماذا ال نفكُِّر في الصَّ مستعدًّ

قد يعوُد السبُب جزئيًّا إلى كثرِة انشغالِنا وتشتُِّت أذهانِنا؛ فانشغالُنا بالمدرسِة والكنيسِة 
والرياضِة والعائلِة واألصدقاِء إلى جانِب أموٍر أخرى يمنُعنا من الصالة. عالوًة على ذلك، 
على  والعمُل  واألفالُم  التلفزيونيَُّة  والبرامُج  الفيديو  وألعاُب  النَّقال  الهاتف  رسائُل  ُهناك 
كانت  سواء  الشاشات،  في  قيَن  محدِّ يوميًّا  ساعاٍت  ثماني  نحو  نمضي  فنحن  الكومپيوتر. 
شاشَة التلفاز أم الكومپيوتر أم الهاتف. لذا تستغرُق هذه األنشطُة نحو ستِّين ساعة أسبوعيًّا!

ووسَط هذه األنشطِة المسلِّيِة والممتعِة والمثيرة، يدعونا اللُه إلى ‘‘الهدوء’’ والصالة 
)مزمور 46: 10(.  األرِض“  أَتعاَلى في  اأُلَمِم،  بَيَن  أَتعاَلى  اللُه.  أنا  أنِّي  واعَلموا  ”ُكفُّوا 

إيَّاها  َوَهَبنا  التي  البركاِت  على  نشُكَره  وأن  صفاِته  على  اللَه  نسبَِّح  أن  الصالُة  وتعني 
طالبيَن إليه تسديَد احتياجاِتنا.

الله.  اليوم. ابحْث عن َمكاٍن تستطيُع أن تجلَس فيه وحَدَك مع  حاِوْل أن تصلَِّي 
يمكن أن تختاَر الجلوَس في زاويِة غرفِتَك أو االستلقاَء على َسريِرَك. اهدأ وتكلَّْم مع 
اللِه وأصِغ إليه لكي تسمَع الجواَب. وتذكَّْر أنَّ اللَه يتكلَُّم عادًة بَصوٍت هادٍئ وخافٍت. 

لذا احرْص على اإلصغاِء بانتباه.

، أشكرَك ألنََّك ُتريُد تمضيَة َوقٍت معي. تسمُع َصَلواتي دائًما. يا ربُّ

ص َ َلها وقًتا. يمكُنَك اكتشاُف بعِض  ا حتَّى إنَّ يسوع، ابَن الله، كاَن ُيخصِّ الصالُة مهمٌَّة جدًّ
األساليِب التي صلِّى بها يسوُع . ”وَبعَدما َصَرَف الُجموَع َصِعَد إَلى الَجَبِل ُمنَفِرًدا لُيَصلَِّي. 

وَلمَّا صاَر المساُء كاَن هناَك وحَدُه“ )متَّى 14: 23( انظر أيًضا لوقا 5: 16، 6: 12.

حقيقٌة ُمذِهلة
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ين! ديناصور وتنِّ
يا َلْلهول!

 َتقِدروا أْن تثُبتوا ِضدَّ َمكاِيِد إبليَس’’.
ْ
‘‘الَبسوا ِسالَح اللِه الكاِمَل لَكي

)أفسس 6: 11-10(

س؟ اقرأ سفِر أيُّوب 41: يناصوِر في الكتاِب المقدَّ هل تعَلُم أيَن وَرَد ِذكُر التنِّيِن والدَّ

ًة، َواْنُظر أيََّة َمْعَرَكٍة سُتواِجُه!  ‘‘أَتقِدُر أْن َتسَحَب لَِوياثاَن مَن الماِء بِصنَّاَرٍة؟...الِمْسُه مرَّ
روع الُمغَلقِة بإحكاٍم َكما بَخْتٍم...ِمْن َفمِه  ُه ثَانيًة!...َظهُرُه ِمثَل ُصُفوٍف مَن الدُّ لن َتمسَّ
يُف َوال ُيخَترُق ِجْلدُه، َوَكذلَك  رار!...َيصُل إليِه السَّ َتخُرُج َمشاعُل لََهٍب، َتنَفلُت َكالشَّ
، والنُّحاُس كالخشِب الَمنُخوِر...هو مخُلوٌق  مُح. الَحِديُد ِعنَدُه َكالَقشِّ هُم الرُّ الَحرَبُة والسَّ

طة(. ِبال َخوٍف’’ )أيُّوب 41: 1، 8، 15، 19، 26-27، 33- الترجمة العربيَّة المبسَّ

ُد تمساح. لكنَُّه ال  ريَن إنَّ حيواَن لوياثان )Leviathan( هو مجرَّ المفسِّ يقوُل بعُض 
ُيشبُه أيَّ تمساٍح نعرُفه اليوَم! في الواقع، تذكُِّرني ِصفاُتُه بالتنِّين. بعَد ذلك يمكن أن 

ا آخَر مثيًرا لالهِتمام في ِسفِر أيُّوب أيًضا األصحاح 40: نقرَأ نصًّ

‘‘انُظْر إَلى َفَرِس النَّهِر الَِّذي َصَنعُتُه َكما َصَنعُتَك، َيأُكُل الُعشَب ِمثَل الَمواِشي. انُظْر 
َفْخَذيِه  َعَضالُت  أْرٍز.  َكَشَجَرِة  َذنََبُه  َيحِني  َبطِنِه.  َعَضالِت  ِة  َوُقوَّ َجَسِدِه،  ِة  ُقوَّ إَلى 
َمنُسوَجٌة َمًعا. ِعظاُمُه أنابِيُب ُنحاٍس، َوأطراُفُه َكُقضباِن َحِديٍد’’ )أيُّوب 40: 18-15- 

طة(. الترجمة العربيَّة المبسَّ

س، وفي بعِض الترَجماِت العربيَّة، أنَّ اسَم هذا  ورَد في النصِّ األصليِّ للكتاب المقدَّ
روَن أنَّه فرُس النَّهِر )كما ورَد في هذه الترجمة( أو  الَحيوان هو ‘‘بهيموث’’، ويرى المفسِّ

يعتقُد آخروَن أنَّه الفيل. لكْن هل سبَق لَك أن رأيَت فياًل له َذَنٌب كشجرِة أرز؟
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لقد َصَنَع اللُه الكثيَر من األشياِء ذاِت 
بيَنها  األقوى  َصَنَع  لكنَُّه  الخارقة.  ِة  القوَّ
ليكوَن معك: وهو ِسالُح الله الكامل، وهو 
بها  يتمتَُّع  التي  روع’’  ‘‘الدُّ من  أقوى 
هذا  ويتضمَُّن   .)15  :41 )أيُّوب  لوياثان 
السالُح ِقَطًعا َتْحمي كلَّ جزٍء من أجزاِء 
ِة  جسِمك، بما في ذلك قلُبَك وذهُنك، بقوَّ
الشيطاِن  من  تحميَك  وهي  وحقِّه.  اللِه 
السالح  هذا  تفاصيَل  ونجد  وأكاذيِبه 

الكامل في أفسس 6: 17-13:

يِر،  ”ِمْن أجِل ذلَك احِملوا ِسالَح اللِه الكاِمَل لَكْي تقِدروا أْن ُتقاِوموا في اليوِم الشرِّ
، والِبسيَن ِدرَع  وَبعَد أْن ُتَتمِّموا ُكلَّ َشيٍء أْن تثُبتوا. فاثُبتوا ُمَمنِطقيَن أحقاَءُكْم بالَحقِّ
اإليماِن،  ُترَس  الُكلِّ  الِم. حاِمليَن فوَق  السَّ باسِتعداِد إنجيِل  أرُجلُكْم  ، وحاذيَن  الِبرِّ
الُملَتِهَبِة. وُخذوا خوَذَة الَخالِص،  يِر  الذي بِه تقِدروَن أْن ُتطِفئوا جميَع ِسهاِم الشرِّ
وِح الذي هو كِلَمُة الله“. ومثلما يلبُس الفارُس سالَحُه استعداًدا للمعركة،  وَسيَف الرُّ

س! الِة وقراءِة الكتاب المقدَّ الَبْس أنت أيًضا سالحَك كلَّ يوم. كيف؟ بالصَّ

، أشكرَك علی ِسالِحك الكاِمِل. علِّمني أن ألَبَسه کلَّ يوم. يا ربُّ

ا حتَّى إنَّها قادرٌة على َصْهِر المعاِدن. لكنَّ  األحماُض  الموجودُة في معدِتَك قويٌَّة جدًّ
المخاَط (Mucus) هو السالُح الذي يحمي ِغشاَء َمِعَدِتَك، وَيحَفُظ األحماَض في داِخِلها 

لكي تحلَِّل األطعمَة فقط!

حقيقٌة ُمذِهلة
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ما تلك الرائحة؟
‘‘َوْيٌل َلُكْم...َأيَُّها اْلُمَراُؤوَن! َألنَُّكْم ُتْشِبُهوَن ُقُبوراً ُمَبيََّضًة َتْظَهُر ِمْن

 ِمْن َداِخٍل َمْمُلوَءٌة ِعَظاَم َأْمَواٍت َوُکلَّ َنَجاَسٍة’’.
َ
َخاِرٍج َجِميَلًة َوِهي

)متَّى 23: 27(

ا؟ ِمَن الَمعلوِم أنَّ الزهوَر ُعموًما ُتعطي رائحًة َزِكيًَّة،  َأليَست رائحُة هذه الزهرِة...كريهًة جدًّ
َق  أمَّا هذه الزهرُة العمالقُة المعروفُة بَِلَقِب ‘‘زهرة الُجثَّة’’ (Corpse flower)، فيكفي أن تتنشَّ
تعِرَف  لكي  تسميِتها  في  فكِّْر  السبب؟  ما  االبتعاِد.  في  وُتسرَع  منها،  تنُفَر  حتَّى  رائحَتها 

الجواب. لقُبها ‘‘زهرة الُجثَّة’’. والجثَّة هي جسٌم َمْيٌت َتفوُح منه روائُح كريهٌة ونَِتَنة.
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وهي  إندونيسيا،  في  الزهرُة  هذه  تنمو 
هور وأنَدِرها في العالم. ينمو  إحدى أضَخِم الزُّ
ساُقها ليبُلَغ نحو أربعِة أمتاٍر ونصف، ويمكُن 
أن يتجاَوَز عرُض زهرِتها المتَر الواحد، وإلى 
جانب َضخاَمِتها، ُتشَتَهُر برائحِتها الَكريهة التي 
تفوُح من زهَرِتها. غير أنَّ َضخاَمَتها، من جهٍة 
إليها  تحتاُج  التي  اْلَحشراِت  َتجِذُب  ُأخرى، 
من  المزيَد  وتعطي  فتتكاثُر  لتلقيِحها،  النبتُة 

خمِة النَِّتنة. الزهوِر الضَّ

هرِة جمياًل  يبدو الشكُل الخارجيُّ لهذه الزَّ
ُرغَم رائحِة اللحِم الفاِسِد التي تفوُح منها. وهي 
ُتعَرف بصورٍة أساسيَّة بالنَّبتِة الُمرائيِة في عاَلِم 
النبات. وقد تسأل: ‘‘ما معنى كلمة مرائي؟’’ 
خَص الذي  كلمُة مرائي هي ِصفٌة نَنَعُت بها الشَّ
ُيمارُس  لكنَّه  الناس،  أماَم  يبِة  بالطِّ يَتظاَهُر 
يمكنَك  يراه أحد.  فاٍت خاطئًة عندما ال  َتصرُّ
أو  ُمزيٌَّف  بأنَّه  الشخَص  َتِصَف هذا  أيًضا أن 
فاُته أماَم الناس ال تعكس الحالَة  ُمنافق؛ فتصرُّ

الحقيقيَّة لَِقْلِبه. هل سبَق أِن الَتَقيَت شخًصا مماِثاًل؟ قاَل يسوُع إنَّه ال يجوُز الَعيُش بهذه 
وفي  الناِس  أماَم  وُمِحبًَّة  وأفعاُله صالحًة  اإلنساِن  أقواُل  تكوَن  أن  يجُب  بل  الطريقة. 

غياِبهم. هذه هي الحياُة التي تفوُح منها رائحٌة َزِكيٌَّة.

، ال أريد أن تكوَن حياتي نَِتَنًة أو مزيَّفًة، وال أريُد أن أکوَن ُمناِفًقا.  يا ربُّ

واَب حتَّی عندما ال َيراني أَحٌد. امأل َقلبي بمحبَّتَك وساِعْدني ألفعَل الصَّ

 The Venus) ’’باِب نبتُة ‘‘َخنَّاِق الذُّ
Flytrap) هي إحدى أكثر النباتات 

شراسًة في افِتراِس الَحَشرات. 
يكفي أن تقترَب إليها َحشرٌة كي 

ها. ويتكوََّن هذا الفخُّ  َتَقَع في َفخِّ
من ورقَتين تتَّخذاِن شكَل ِمْصَيدة. 

عندما تزَحُف الحشرُة داخل 
َعيراِت  الورقَتين، ‘‘ُتدغدغ’’ الشُّ

ُك المصيدُة  الرفيعَة عليهما، فتتحرَّ
وتنغلُق الورقتان على الحشرِة 
وتحتجزانها في الداخِل، حيث 

تهضُمها النبتُة ببطء!

حقيقٌة ُمذِهلة
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يعرُف الله أعماَق قلبك!
، قد اخَتَبرَتني وَعَرفَتني. أنَت َعَرفَت ‘‘يا َربُّ

ُجلوسي وِقيامي. َفِهمَت ِفكري ِمْن َبعيٍد’’.

)مزمور 139: 2-1(
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المحيطاُت هي َمساحاٌت مائيٌَّة َجميلٌة وُمذهلٌة، 
أنَّ  مَع  يعرُف كلَّ شيٍء عنها!  اللَه  أنَّ  واألكيُد 
مساحِة  من   ٪70 من  أكثَر  تحتلُّ  المحيطاِت 
منها  ُيستكشْف  لم  فإنَّه  األرضيَّة،  الكرِة  سطِح 
سوى 5٪ فقط. ويعوُد السبُب جزئيًّا إلى ُعمِقها 
ُط ُعمِق المحيِط يبلُغ نحَو 3800  الكبير؛ فمتوسِّ

متر، وُهناك مناِطق فيه أْعَمُق كثيًرا من هذا.

المحيطاِت  في  الُعَلماُء  استكشَفه  ما  لكنَّ 
مثل  ُمذهلة،  اكتشافاٍت  إلى  لوَن  يتوصَّ َجَعَلُهم 
التي   (Giant Sunfish) المحيط  َشمِس  سمكِة 
ذاِت  والسمكِة  2300كغم،  إلى  وزُنها  يصُل 

األنياب )Fangtooth Fish( التي تجعُلَك أسناُنها المخيفُة تشعُر كأنََّك تشاِهُد فيلَم ُرعب، 
الُفقَّاعِة (Blobfish) التي تبدو على شكِل ُفقَّاعٍة سميكٍة ولزجٍة يبلُغ طوُلها نحو  والسمكِة 
30سم. ويعتقُد العلماُء أنَّه ال يزاُل هناك مالييُن المخلوقاِت التي لم نكتشْفها بعُد في عالم 
الِبحار. وُرغَم أنَّنا نجَهُل تلك الَخبايا في المحيطاِت، فإنَّ في ُوسِعنا أن نَِثَق بأنَّ اللَه يعرُفها.

واألهمُّ من ذلَك كلِّه، هو أنَّ اللَه يعرُف َخبايا فكِرك وأسراَره، سواٌء كاَنْت صالحًة أم 
سيِّئة، حتَّى قبَل أن تخُطَر في باِلك. يعَلُم اللُه أيًضا أنَّه قد يحُدُث أحيانًا أن تدُخَل ِفكرٌة 
على  وحاِفْظ  تستسِلْم  ال  لذا،  األفكار.  من  النوَع  هذا  ترفُض  أنََّك  مع  ِذْهِنك،  في  سيِّئٌة 
إصراِرَك. وعَليَك أالَّ تسَمَح لهذه األفكاِر بأْن تكبَر، بل ‘‘َهاِدِميَن ُظُنونًا َوُكلَّ ُعْلٍو َيْرَتِفُع ِضدَّ 
َمْعِرَفِة اللِه، َوُمْسَتْأِسِريَن ُكلَّ ِفْكٍر ِإَلى َطاَعِة الَْمِسيِح’’ )2كورنثوس 10: 5(. وُرغَم أنَّه قد 
َيصُعُب عليَك القياُم بهذا األمر، فإنَّك تستطيُع أن تطُلَب مساعدَة الله، وهو سُيساِعُدَك حقًّا.

، أنَت َتعِرُفني تماًما. أنت تفهُم أفكاري من َبعيٍد. ساِعْدني  يا ربُّ

ألستأسَر ُکلَّ فكٍر سيٍِّئ قد يتسلَُّل إلی ِذْهني إلی طاَعِة المسيح، وامْأل 

ِذهني ب أفكاِرك.

حقيقٌة ُمذِهلة
تقُع أعمُق نقطٍة معروفٍة لدينا على 

قاِع المحيطاِت داخَل خندِق ماريانا 
(Mariana Trench) في المحيِط 

ي  ، وتعَرُف بنقطِة ‘‘التحدِّ الهنديُّ
العميق’’ (Challenger Deep)، ويبلُغ 
عمُقها نحو 10900 متر. وإذا َرَمينا 

ُة  ٍة في العالم، وهي قمَّ أعلى قمَّ
إيفرست (Mount Everest) في 

ي العميق’’ فإنَّ المياَه تعلوها  ‘‘التحدِّ
بارتفاٍع يفوُق 1600 متٍر!


