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 ن يُدىع بالُملحدملاذا ال يوجد م  
 فودي بواكم االبنبقلم 

 
 يُلقب نفسه بالُملحد. شخصال تُصدق أي 

 عتربشخص يُ  ىلع اإلطالقال يوجد ف، صحيًحا 1ح األصحا رومية رسالةإذا اكن ما يقوهل بولس الرسول يف 
  ة حماور.ثالثيف  ىلع األقلُُمطئ  شخص يُلقب نفسه بامللحد فأي. اُملحدً 

 "ِفيِهمْ  َظاِهَرة   للِ ا َمْعِرفَةُ " 1فبحسب رومية  ؛هيطمسو اذلي يعلمهجز احلق حيلحد إن من يديع بأنه م أواًل،
ينَ ابمثابة تعبري عن حقيقة كونهم من "هو  وإنكارهم، (19)أية  ِ

ثْمِ ابِ  حْلَقذ ا حَيِْجُزونَ  ذلذ ذلا، وبغض (. 18)أية  "إْلِ
 فالل خالقهم يقول نقيضه، فعلينا اإليمان بالل ال بما يقوهل اإلنسان.انلظر عما يعتقدونه عن أنفسهم، 

خيالف ما يقوهل الل  ذاته أمر، وأن بشأن ائً ُمط املرء يكونن أفلك من يديع اإلحلاد يُعارض هلإ احلق. ثانيًا، 
، جيعل من الل اكذبًا. عرف، ذلا أي إنسان يقول إنه ال ييعرفإن لك إنسان الل يقول  .تماًمار ُمتلف عنه أم

ليست وادلته، بل خالقه حاتلنا هذه، وادلته حول أي يوم ُودِلَ فيه. لكن يف مع يشبه هذا األمر جدال االبن 
 املعصوم غري القابل للخطأ.

فالل هو ألح . ة هذا االحتياجلبيتل ورجائه الوحيداألكرث إحلاًحا، لك من يديع اإلحلاد يتجاهل احتياجه ثاثلًا، 
حتقيق  اعجًزا تماًما عناإلنسان كون ي، باإلضافة ذللك .اإلنسان ناقص بدون الل، .لإلنسانوأعظم احتياج 

نَا تْلََفت  ا ُثمذ هذا ما دفع ُسليمان امللك يلكتب " و بلوغ ما ينقصه.أ
َ
ْعَماِل  لُكل  إَِل  أ

َ
 َوإَِل  يََداَي، َعِملَتَْها لذِت ا أ

يا تلذَعِب ا ِ
يِح،ا َوَقبُْض  بَاِطل   لُْك  ا فَإَِذا َعَمِلِه، يِف  تَِعبْتُهُ  ذلذ ْمِس ا حَتَْت  َمنَْفَعةَ  َواَل  لرل هذه يه (. 11: 2)اجلامعة  "لشذ

 عن الل. احالة أي إنسان بعيدً 
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 :بوجود الل يعلمونالبرش  -1

لكن، حيجزون احلق ببُطل أفعاهلم. مع ذلك، . البرش يعلمون أن الل موجودلس أن كما رأينا، أوضح بو
 معرفته داخلهم.

( نراها يف أوقات األزمات، مثل األيام الالحقة 1)نراها بطرق متعددة حىت داخل أعىت ُمنكري األلوهية. 
ونراها يف أوقات الفرح ابلهيج، مثل ميالد طفل أو فوز  (2. )1941ديسمرب اعم  7، و2001 سبتمرب اعم 11ملأساة 

وأثناء  13حاق اخلطر بطاقم رواد فضاء أبوللو ونراها يف أوقات اخلوف، مثلما  (3فريقنا باملسابقة الكربى. )
 أزمة الصواريخ الكوبية.

 .يدرك البرش جيًدا أن الل موجوديف مثل هذه األوقات، 

 :بوجود احلق يعلمونالبرش  -2

أعىت منكري احلق بوجوب مع ذلك، يؤمن للحق الُمطلق.  وإنكارهاُكتب الكثري عن فلسفة ما بعد احلداثة 
 هل أنت" بالقول:يُرد عليه ، ثم "ما من حق ُمطلق" هو قول الشخص: استهالاكً  املثال األكرثالكمه.  تصديق

 .السؤال اذلي جييب عنه بقوهل "ال، ليس هذا ما قصدته" "تقول إن احلق موجود، ويسوع املسيح رب؟

مع ذلك، الفكرة توضيح تعقيد فلسفة ما بعد احلداثة. يف  هذا املثال البسيط يفشل باعرتاف اجلميعبالطبع، 
 .يف لك مرة يدلون فيها ببيان يتوقعون أن يفهمه اآلخرونويربهنون ىلع ذلك  .باحلق اجلميع يؤمن :واضحة

 :بوجود الصواب واخلطأ يعلمونالبرش  -3

أن مجيعنا ىلع يقني  األطفال أن يقولوها بثقة واقتناع يه "هذا ليس عداًل!" من أوىل العبارات الت يتعلم
 ويع، تقف كتذاكر دائم بوجود 1941ديسمرب اعم  7و 2001م اعسبتمرب  11مثل  أحداثفخاطئة. األمور  بعض

 عن الصواب واخلطأ. ماع

يقولوا شيئًا سوى  لمأم ال؛  القتل ما إذا أدان الكتاب املقدسأثناء هذه األيام، لم جيتمع انلاس يتناظرون حول 
عن  اعتنقوهمنظورهم اذلي  مناقضنيللسخرية أن العديد منهم رصخ من املثري  "!أن رصخوا "هذا ليس عداًل 

 يف أوقات مثل هذه حىت احلمىق يصريون حكماء، ىلع األقل يف هذه اللحظة.مع ذلك،  .العالم
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 :يعلمون أنهم ليسوا أبراًرا البرش -4

دون  بافتقارنا للرب نعرتف بهذا. "ما من إنسان اكماًل أن نقول "هذا ليس عداًل"، نتعلم أن نقول " تعلمناعقب 
ي إنسان إذا لم يوجد أمع ذلك، إذا اكن يوجد شخًصا اكماًل، فأنا ببساطة أحد اخلطاة. انظر، أن ننافق أنفسنا. 

 فأنا باملقارنة بار. اكماًل، فأنا لست أسوأ من أي إنسان آخر، وعليه

ن يملؤون أذهانهم بهذا الزيف إل ُُملصنا مَ  من اكن وما زال اكماًل. ذللك فيتحتم علينا تقديمبالطبع يوجد  
 الاكمل.

 :البرش يعلمون أن ادلينونة رضورية -5

شن اغرة قبل الفجر ىلع أبوت أباد يف  ، عرفنا أن فريق انلُخبة يف ابلحرية األمريكية2011مايو اعم  2يف 
دة الفعل ىلع هذا اخلرب اعملية بتنفس مجيع انلاس يف اكنت رباكستان حيث أرسوا أسامة بن الدن وقتلوه. 

 لة ناجزة.واجه عدا رشس اإلرهابيني يف تاريخ العالماملناصب الصعداء اعملني أن أحد أ ُمتلف

بموافقة شبه اعملية ىلع  ملاذا اكنت ردة الفعل الوجدانية الطبيعية واحدةملاذا اكنت ردة فعل انلاس هكذا؟ 
فإذا اكنوا . يعلمون أن اخلطأ ال بد أن يَُصَوب .أن ادلينونة رضورية يعلمونن انلاس أل العدالة اجلزائية؟

اء خطاياهم العدل جز أعماق نفوسهم أنهم أيًضا يستحقونفباتلال يعلمون يف ماكن ما داخل يعلمون هذا، 
االحتاكم إل من  يةً بدا تلفةبطرق ُم جزونهاوحي املعرفة بالطبع، يطمس البرش هذهالت ارتكبوها. 

أذىك من السلوكيات األسوأ لآلخرين إل إدانة أنفسنا عرب نياتنا عوًضا عن أفعانلا. لكن تظل احلقيقة أننا 
 ذلك.

 :يعلمون أنهم يف حاجة إل ُملص البرش -6

حقيقة أن البرش يعلمون أنهم مذنبون تقود بكل تأكيد إل حقيقة أنهم يعلمون أنهم يف حاجة إل ُُملص. 
وعن يدركونها.  ىلع الرغم من إنهم .اوحيجزونه هايطمسون يف الواقع، هم .بهذه احلقيقة انلاس ، ال يعرتفجمدًدا

اداعئهم بمقدرتهم  اثناء يعرتفون باحتياجهم إل ُملص غري قصد يُقر البرش بهذه املعرفة بطرق ُمتلفة. أواًل،
 ىلع القيام بهذا ادلور بأنفسهم.

، يديع فعليًا أنه قادر ىلع الكفارة عن شخص صالح" اسيف األسنه "يؤمن أ اذليإن اإلنسان  ىلع سبيل املثال،
يربط اإلنسان يف لكتا احلاتلني، . األمر ذاته دلى من يؤمن أنه قام بأعمال صاحلة تُكفر عن خطاياهخطاياه. 

يا" وماكنته الل ذاتهقامة رفع ذاته إل ي( 2يف حني ) ( بمعرفته بعدل الل واحلاجة إل كفارة1ذنبه ) ِ
 ُهوَ  ذلذ

يعِ  ُُمَللُص   .(10: 4تيموثاوس  1) "لُْمْؤِمِننيَ ا ِسيذَما َواَل  نلذاِس،ا مَجِ
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 :اجلزء األصعب يف ادلفاعيات

البرش يؤمنون بهذه األمور ال تسهل بالرضورة عملنا. يف الواقع، إن اجلزء األصعب يف ادلفاعيات حقيقة أن 
أو  "حجز احلق باإلثم" إلجيب االستهانة بميل البرش ال اآلخرين بما يعلمونه حًقا.  قناعهو إ اتلفسريية

 سيحارب البرش برضاوة ضد احلقائق املذكورة أعاله.. ةألمر بعدم جديذ اتلعامل مع هذا ا

ن يدافع مَ  يردد أن جيب السبب هلذا. عليها تكن الت تلك يهو اإلنسان، من عظمأ قوة تكمن ذلك، ومع
ّنل بولس الرسول " مع تفسريياحلق بشك عن 

َ
ْسَتِح  لَْسُت  أِل

َ
يِل  أ نذهُ  لَْمِسيِح،ا بِإِْْنِ

َ
ةُ  أِل  َمنْ  ِلُكل  لِلَْخاَلِص  للِ ا ُقوذ

 .(16: 1)رومية  "يُْؤِمنُ 

 

  (.Crossway) تم ترمجة هذه املقالة بعد احلصول ىلع اإلذن من مؤسسة

 


