هللا القوي القادر على كل شئ
قوة هللا عجٌبة تشمل كل شًء .وهى ا
أوًل قوة ذاتٌة..
أى أن هللا قوى فً ذاته ،ولٌست قوته من أي مصدر خارجى مثل قوة البشر أو المالئكة ،فكل
هؤًلء مصدر قوتهم من هللا خالقهم
فمن جهة البشر ،إن قلنا إن العقل البشرى له قوة عجٌبة استطاعت أن تصل فً الفضاء إلى
بعض الكواكب ،وأن تقوم باختراعات مذهلة ...نقول إلى جوار ذلك إن العقل هو هبة من هللا
للبشر .وهللا هو الذي أعطاه هذه القوة.
ونفس الوضع نقول عن المالئكة .أما هللا فقوته فً ذاته كذلك ٌمكن ألى كائن قوى أن ٌفقد
قوته ،أو أن تقل القوة التً له ،أو أن ٌنافسه أحد فً قوته وٌعقل مفعولها ولو إلى حٌن .أما
هللا فقوته ثابتة بال منافس ،وًل تتغٌر...

نقطة اخرى تمٌز قوة هللا عن أٌة قوة أخرى
وهى أن هللا وحده هو القادر على كل شئ
قد ٌوجد مخلوق قادر فً ناحٌة من النواحى .ولكن ًل ٌوجد إطالقا أي مخلوق قادر على كل
شًء .فهذه الصفة هً هلل وحده .وهى إحدى صفاته الذاتٌة.
معروف أن المالئكة أقوٌاء ٌمكنهم أن ٌقوموا بأعمال معجزٌة ،ولكنهم لٌسوا قادرٌن على كل
شًء .وبعض البشر قد ٌكونون مقتدرٌن فً بعض المجاًلت ،ولكنهم بال شك لٌسوا قادرٌن
على كل شًء .كما أن قوة البشر والمالئكة مصدرها هو هللا.
كذلك الطبٌعة قد ٌكون لها قوة .فالزًلزل والبراكٌن ا
مثال قد تستطٌع أن تهدم وتخرب وتحرق
وتشرد البشر .ومع ذلك كله فقوة الطبٌعة محدودة ،ولٌست هً قادرة على كل شئ

نقطة اخرى ،وهى أن هللا بال منافس فً قوته وقدرته

بعض الشعوب البدائٌة كانت تؤمن بوجود الهٌن :آله للخٌر .وآله للشر .ولكن ذلك ضد
جمٌعا نؤمن باله واحد تشمل قوته كل أحد .وًل نؤمن
اإلٌمان بقوة هللا .ونحن
ا
أٌضا من خلٌقة هللا .وهللا قادر أن ٌفنٌه أو ٌوقف
أن الشٌطان منافس هلل أو أنه اله للشر .فهو ا
عمله .ولكنه صابر علٌه ،وسٌكون مصٌره الهالك فً الٌوم األخٌر.
قادرا على كل
أٌضا لٌس ا
وًلشك أن معجزة اخراج الشٌاطٌن هً ضد قوة الشٌطان .والشٌطان ا
ضرب العالم
شًء ،وإًل كان قد ّ

أٌضا من دًلئل قدرة هللا على كل شئ :قدرته على الخلق..
ا
هو وحده الذي ٌخلق .وهذه هً إحدى صفاته الذاتٌة ..أما اإلنسان فأقصى ما ٌصل الٌه ،أن
صانعا ومكتش افاٌ ...كتشف طبٌعة األشٌاء وخواصها ،وٌصنع منها ما ٌستطٌعه عقله.
ٌكون
ا
أٌضا
وهذه األشٌاء أو المواد التً ٌصنع منها اإلنسان ما ٌقدر علٌه هً من خلق هللا ،وعقله ا
هو من خلق هللا .وقدرته وإبداعه هبه من هللا .ولكنه ًل ٌستطٌع إطال اقا أن ٌخلق ،أي ٌُوجد
شٌ ائا من العدم :فهذه قدرة هللا وحده...
وتظهر قوة هللا العجٌبة فً الخلق ،من جهة عدد الخلٌقة التً خلقها ،وأنواعها :ما ٌُرى وما
ًل ٌُرى .مما ًل ٌستطٌع إحصاءه أي عقل بشرى...

أٌضا فً إقامة الموتى.
قدرة هللا على كل شًء ،تظهر ا
جمٌعا ،مالٌٌن المالٌٌن من
جمٌعا ،أن ٌقدر هللا على إقامة الموتى
إنها معجزة فوق عقولنا
ا
ا
البشر منذ آدم إلى آخر الدهور ،فً كل بقاع األرض ،ممن قد تحولت أجسادهم وتحولت إلى
تراب!! وتقوم كلها فً وقت واحد ،وتدخل فٌها أرواحا وتقف أمام هللا فً ٌوم الدٌنونة،
لٌجازى ا
كال منها حسب أعمالها!

ضا تظهر قوة هللا على كل شًء ،فً كثرة المعجزات واألعاجٌب.
أٌ ا
إنها معجزات وأعاجٌب ًل نستطٌع حصرها ،ورد الكثٌر منها فً الكتب المقدسة ،نذكر من
بٌنها منح البصر للعمٌان ،وشفاء األمراض المستعصٌة ،وشق البحر األحمر أٌام موسى
النبى ،والطوفان أٌام أبٌنا نوح .ومعجزات اخرى على أٌدى بعض البشر أو المالئكة...

والمعجزة لٌست شٌ ائا ضد العقل ،ولكنها فوق العقل .وقد عجز عن فهم كٌف تمت .لذلك
سمٌت معجزة .وهى بالشك من صنع هللا القادر على كل شًء.

ومن تواضع هللا فً قدرته ،أنه منح قدرات لبعض مخلوقاته:
فقد منح قدرات عجٌبة للمالئكة ،بحٌث ٌمكنهم أن ٌنتقلوا من السماء إلى األرض ،وأن ٌقوموا
بأعمال معجزٌة ٌكلفهم بها.
كذلك القدرات التً منحها هللا للعقل البشرى ،فاستطاع العلماء أن ٌبتكروا وٌخترعوا وٌصنعوا
أشٌاء تفوق الخٌال ،مثل الطائرات ،والكمبٌوتر ،والفاكس ،والتلٌفون بٌن القارات واستخدام
الذرة واللٌزر فً مخترعات تفٌد البشر ،وبخاصة فً مجال الطب.
ولكن كل قدرات البشر والمالئكة لٌست ذاتٌة ،بل هً هبة من هللا...

مصدر المقال :موق ع األنبا ت كاله ٌمانوت.

نواح اخرى تظهر قدرة هللا العجٌبة:
هناك
ٍ
عصورا طوٌلة قد انتشر اإلٌمان فً
 +مثل قوة هللا فً احتماله ،وكٌف احتمل عبادة األصنام
ا
األرض ،واحتمل اإللحاد كما فً روسٌا الشٌوعٌة  07سنة ،واحتمل اًللحاد الذي نشرة بعض
الفالسفة .وكٌف احتمل فجور الناس وخطاٌاهم حتى تابوا!..
أٌضا قوة هللا فً محبته وعطائه .وكٌف انه ٌعطى بسخاء ،وٌعطى دون أن نطلب،
 +تظهر ا
وفوق ما نطلب ،وٌفتح كوى السماء فتفٌض بالخٌرات التً تكفى لسكان األرض كله
 +كذلك قوة هللا فً اًلنقاذ ،حٌث ٌنقذ البعض فً حاًلت ٌبدو فٌها ًل أمل وًل نجاة .لذلك نفرح
اننا فً حماٌة اله قوى قادر أن ٌنقذ مهما كانت كل األبواب تبدو مغلقة
أٌضا قوة هللا فً مغفرته .وكٌف أن اإلنسان حٌنما ٌتوبٌ ،غفر هللا كل ما سبق مهما
 +تظهر ا
كانت بشاعة خطاٌاه!
 +هناك نواح أخرى فً قوة هللا العجٌبة ًل تتسع لها هذه الصفحة.

