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أحدد لكم اليوم األطروحة (الفرضية) أنه ال يوجد إنسان يقف أمام كرسي المسيح لديه
عذر منطقي بأنه لم يسلك مع الرب .إليكم بعض األعذار المشتركة العامة لكل البشر التي ال
تنفع يوم الدين" )1 :لم يقل لي أحد إطالقا عن الرب يسوع"  " )2قيل لي إذا تبعت القانون
الذهبي ( الوصايا العشر) سأذهب إلى السماء" ) " 3لم أري أي شخص يعيش ذلك " كل هذه
وغيرها من األعذار ألي شخص يعيش حياة الفجور لن تكن مقبولة في نهاية المطاف.

كان اإلنسان قادرا علي أن يحيا منذ بداية الزمان حياة التقوي حتى دون أن يسمع عن
ان نُوح َرجُال
ُوج ْد ألَن للاَ أَ َخ َذهُ"(تك َ " ... .)24:5ك َ
ار أَ ْخنُو ُخ َم َع للاه َولَ ْم ي َ
الرب يسوع" َو َس َ

ب لَهُ بهرّا»
ار نُوح َم َع للاه " (تك «" ... .)9 :6فَآ َم َن إهب َْرا ههي ُم بهاّلله فَ ُح هس َ
بَارّا َكا همال فهي أَجْ يَاله ههَ .و َس َ
وص ا ْس ُمهُ أَيُّوبُ "(أيوب
يل للاه(".يعقوب  )23:2أيوب َ " .....ك َ
ض ُع َ
َو ُد هع َي َخله َ
ان َرجُل فهي أَرْ ه
 )1 :1ليس أي من هؤالء الرجال في أي وقت مضى سمع عن الميالد الثاني ولم يسمعوا عن
اإلنجيل .لم يكن لديهم ال العهد القديم وال العهد الجديد .يمكن للبشر أن يعيشوا للرب كما عاش
هؤالء الرجال مع للا في األيام القديمة بحكم ما سماه يوحنا اإلنجيل األبديَ «" ... :خافُوا للاَ
َوأَ ْعطُوهُ َمجْ دا ،ألَنهُ قَ ْد َجا َء ْ
يع
ت َسا َعةُ َد ْينُونَته ههَ .وا ْس ُج ُدوا له َ
صانه هع الس َما هء َواألَرْ ه
ض َو ْالبَحْ هر َويَنَابه ه
ْال هميَا هه» "(رؤ  )7 :14دعوني أحدد اآلن ما يشمل اإلنجيل األبدي المعطى لجميع الناس:
 .1شهادة الطبيعة:
ْرفَةُ للاه ظَا هه َرة فهي هه ْم ألَن للاَ أَ ْ
ق ْال َعالَ هم تُ َرى أُ ُمو ُرهُ َغ ْي ُر
ظهَ َرهَا لَهُ ْم ألَن ُم ْن ُذ َخ ْل ه
"إه ْذ َمع ه
ت َحتَّى إ ِ َّنهُ ْم ب ِ َ
ال ع ُْذر " (رومية :1
ْال َم ْنظُو َر هة َوقُ ْد َرتُهُ السرْ َم هديةُ َوالَهُوتُهُ ُم ْد َر َكة به ْال َمصْ نُو َعا ه
)20-19

يتحدث هنا الرسول بولس عن الوثنيين (الناس الذين لم يسمعوا عن المسيح) وهو يتحدث
عن هؤالء الموجودون في األدغال البرية من جهة وعن الوثنيين المفكرين والمثقفين الذين
يدرسون في جامعاتنا من ناحية أخرى أن للا أظهر لكل واحد منهم أنه موجود وكائن .كلمة
(أظهر هنا باللغة اإلنجليزية تأتي من الكلمة اليونانية بمعنى ( )phanerosأي تألق
وأشرق .يقول الرسول بولس أن نور معرفة للا يشرق في الجميع ،بحيث ال أحد لديه عذر
لعدم معرفة للا .أعلن للا هذا النور وكشفه في الطبيعة بطريقة مرئية ومفهومة لخالئقه .يعلق
ات تُ َحد ُ
او ُ
ِّث به َمجْ هد للاه َو ْالفَلَ ُ
ك ي ُْخبه ُر به َع َم هل
النبي داود على هذا الشاهد من الطبيعة قائال " :اَلس َم َ
ص ْوتُهُ ْم .فهي
يَ َد ْي هه .يَ ْوم إهلَى يَ ْو ٍم يُ هذي ُع َكالَما َولَيْل إهلَى لَ ْي ٍل يُ ْب هدي هع ْلما .الَ قَ ْو َل َوالَ َكالَ َم .الَ يُ ْس َم ُع َ
س َم ْس َكنا فهيهَا " (مز :19
ض َخ َر َج َم ْن هطقُهُ ْم َوإهلَى أَ ْق َ
صى ْال َم ْس ُكونَ هة َكله َماتُهُ ْمَ .ج َع َل لهلش ْم ه
ُك ِّل األَرْ ه
) 4-1
قد ختم وطبع للا صورته على كل شيء خلقه :على الذرة وعلى الحمض النووي للبشر
)(DNAوعلى كل شيء في األرض و في البحر وفي السماء .تصب وتسكب الطبيعة كل يوم
علينا رسالتها :للا موجود .تعتبر الخليقة مما ال جدل فيه الكارز األول ّلل بحكم جمالها المذهل
والتعقيد الغير مفهوم والغير مدرك مع التناغم السلس .إذا تم تجاهل ذلك أو رفضه بإعتباره
ينحن اإلنسان سجودا وشكرا لخالقه ،يلتوي ذهن اإلنسان ويغمر قلبه
من عند للا ،و إذا لم
ه
الظالم الدامس .يستدرك الرسول بولس قائال " :ألَنهُ ْم لَما َع َرفُوا للاَ لَ ْم يُ َم ِّج ُدوهُ أَ ْو يَ ْش ُكرُوهُ َكإهلَ ٍه
ار هه ْم َوأَ ْ
ظلَ َم قَ ْلبُهُ ُم ْال َغبه ُّي "(رو)21:1
بَلْ َح همقُوا فهي أَ ْف َك ه
يكذب على نفسه كل من ينكر وجود للا ويرفض معرفته الفطرية في خالئقه .يقوم بقمع
األدلة والبراهين ،وهذا هو كل ما يمكنه القيام به .ال يمكنه تدمير وطمس الحقيقة ألن الحق ال
ْس إهلَه( " ... .مز :14
ال ْال َجا هه ُل فهي قَ ْلبه هه :لَي َ
يمكن تدميره .لذلك قال المرنم في المزامير " :قَ َ
 )1ليس لكل البشر (الناس) أي عذر إن لم يأتوا إلى للا بحكم دليل الطبيعة .ال أحد يولد ملحدا
ولكن منذ الوالدة يملك كل إنسان قلب يعبد ويسجد.
 .2شهادة الناموس والضمير:
يحصل كل إنسان أيضا علي البوصلة األخالقية عند الميالد باإلضافة إلى المعرفة الفطرية
له عن للا .ناموس (قانون) مكتوب في قلبه وضمير لتطبيق هذا القانون .لذلك ال يعرف
اإلنسان فقط أن للا موجود لكنه يعرف أيضا كيفية السلوك في البر .تكبح البوصلة األخالقية

اإلنسان عندما يكون على وشك فعل ما هو خطأ وتعززه عندما يكون على وشك فعل ما هو
يسمي البعض هذا الشاهد بالروح القدس.
صحيح.
ه
ْس هع ْن َدهُ ُم النا ُموسُ َمتَى فَ َعلُوا بهالطبهي َع هة َما هُ َو فهي
يقول الرسول بولس " :ألَنهُ األُ َم ُم ال هذ َ
ين لَي َ
ين ي ْ
وس َم ْكتُوبا
ُظ ههر َ
ْس لَهُ ُم النا ُموسُ هُ ْم نَا ُموس ألَ ْنفُ هس هه هم ال هذ َ
وس فَهَ ُؤالَ هء إه ْذ لَي َ
ُون َع َم َل النا ُم ه
النا ُم ه
ض همي ُرهُ ْم َوأَ ْف َكا ُرهُ ْم فهي َما بَ ْينَهَا ُم ْشتَ هكيَة أَ ْو ُمحْ تَجة "(رومية (15-14 :2
فهي قُلُوبه هه ْم َشا ههدا أَيْضا َ
تحد وتقيد البوصلة األخالقية اإلنسان من أن يصبح شريرا بشكل مفرط بمنعه من تدمير نفسه.
الضمير هو عقل للا الممتد إلى قلب اإلنسان الذي خلقه على صورته ويعتبر القلب مقر
للجهاز األخالقي .أنه من بين األشياء األخرى الكثيرة التي تميز اإلنسان عن المخلوقات
األخرى .يعتبر الضمير باإلشارة إلى الرياضة هو الحكم .إنه يحكم عندما يتم النفخ في
الصافرة فتتوقف المباراة وال تبدأ من جديد حتى تتم األمور وتكون في نصابها الصحيح.
هؤالء القدماء مما ذكرتهم :أخنوخ ونوح وإبراهيم وأيوب أعطوا إنتباها للصفارة وبالتالي
ساروا مع للا .وبعبارة أخرى :إنتقلوا وتحركوا إلى األمام عندما كان الضوء أخضر ،توقفوا
عندما كان الضوء أحمر ،وإنتظروا وصلوا عندما كان الضوء أصفر.
نعم وبطبيعة الحال كما أن دم الرب يسوع يصل للمستقبل كذلك فإنه يعود بأثر رجعي إلى
الماضي ألن ختام األمر وبدون الدم ال يمكن لإلنسان أن يرى للا .ألن دم الخروف لم يكن قد
ضعوا في الفردوس حتى أنهى الرب يسوع عمله على
أريق قبل موت هؤالء القدماء ،و ه
الصليب قبل أن يذهبوا إلى السماء .نعم أنهى وأكمل الرب يسوع خالصهم .بالفعل هذه اآلية
ور َك َما هُ َو
تنطبق على الكل من أول هابيل إلى أخر قديس على األرض " َولَ هك ْن إه ْن َسلَ ْكنَا فهي النُّ ه
يح ا ْبنه هه يُطَهِّ ُرنَا هم ْن ُك ِّل َخ هطي ٍة"(1
ور ،فَلَنَا َش هر َكة بَع ه
فهي النُّ ه
ْضنَا َم َع بَع ٍ
ْضَ ،و َد ُم يَسُو َع ْال َم هس ه
يوحنا )7 :1
على العكس من ذلك فيمكن القول أن أي انسان يتصرف ضد الحقيقة و الحقائق األخالقية
سواء كان مولودا مرة أخرى أم غير مولودا يعتبر هالكا وضاال وأن دم يسوع ال جدوى له.
قال الرب يسوع كل من يعيش بالحق (أي شخص) يأتي إلى النور (يوحنا  )21:3هكذا
الحال دائما على هذا النحو .كان لإلنسان قبل الميالد (ميالد المسيح) بحكم أنه مخلوق علي
صورة للا والمعرفة الفطرية ّلل تأكدات الطبيعة التي بها إمتلك البوصلة األخالقية التي من
خاللها إستطاع أن يسير (يمشي) مع للا .هذه هي عطايا المحبة اإللهية للجميع والكل.

اآلن صار لإلنسان منذ ظهور المسيح باإلضافة إلى كل ما سبق أكثر من ذلك بكثير:
 .3شهادة نور الرب يسوع:
ان النُّو ُر ْال َحقهيقه ُّي ال هذي يُنهي ُر ُكل إه ْن َسا ٍن آتهيا إهلَى ْال َعالَ هم"(يوحنا)9 :1
قال يوحنا في الرب" َك َ
يتلقى كل طفل عند الوالدة عطية عظيمة من للا :ضوء ( نور) من الرب يسوع المسيح
الذي يجعله يعرف أن الرب يسوع هو إبن للا الحي .عندما يتم إخبار األطفال الصغار،
وخاصة قبل سن المساءلة عن الرب يسوع فأنهم يدركون و على الفور في قلوبهم أنه هو
ت أي إنسان إلى العالم فقيرا ألن الجميع ولدوا بنور يسوع .هذا النور
المسيح .أساسا لم يأ ه
(الضوء ) هو أثمن من كل ذهب األرض وجميع األموال التي سبق طباعتها .وكل إنسان يتبع
هذا النور الداخلي سيعرف أن يسوع المسيح هو إبن للا و سيعلن المسيح نفسه له ويسكن
فيه.
 .4شهادة الروح القدس:
أرسل الرب يسوع الروح عندما ترك األرض بالجسد إلدانة العالم عن الخطية والبر
والدينونة (يوحنا  .)11-8 :16للا رحيم حتي أنه أعطي لإلنسان الوثني الكثير الذي به
يعرف للا ويسير ويسلك معه! على رأس كل هذا لدينا كلمات الضمان التي تكلم بها إرميا:
طلُبُونَنهي فَتَ هج ُدونَنهي إه ْذ تَ ْ
" َوتَ ْ
طلُبُونَنهي به ُك ِّل قَ ْلبه ُك ْم " (ارميا )13:29
اآلن يمكنك أن ترى بوضوح أن كل الناس ( البشر) لن يكون لديهم عذرا في يوم الدينونة
العظيم لعدم قبولهم هذا النور (الضوء)؟ كم يكون في رأيك عقابا أشر الشخص الذي يعرف
كل هذا وباإلضافة إلى ذلك قد قَبهل المسيح فقط للعودة إلى العناصر الهزيلة واألركان الضعيفة
من العالم ( 2بطرس )22-20 :2؟
خالصة القول :يمكن لجميع البشر أن يعرفوا للا معرفة حميمة كما عرفه أخنوخ و
إبراهيم ونوح وأيوب حتي دون أن يسمعوا عن إنجيل المسيح .يمكن لجميع أولئك الذين
يعرفون المسيح أن يعرفوا للا بحميمية أكثر من ذلك بكثير ألنه لن يكن فقط معهم ولكن فيهم
(يوحنا 4 :15؛ كو.)27:1
يعني هذا لكل مبشر ( كارز) (ونحن مدعوون جميعا إلى أن نكون كارزين ومبشرين):

كلما قمت بالكرازة والشهادة لشخص ما و مهما كانت درجة مقاومته بسبب أو بالكالم

ستكتشف دائما أن هناك صوت خفيف وهادئ داخله يشهد له بالروح القدس أن ما تقوله هو
حق .إستمر في الشهادة والكرازة وإجعل روح هللا يلهب و يشهد ويشعل نيران ما يعرفونه
بالفعل وبذلك يمكنك ربح النفوس..
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