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 ؟دينمن أنت تل
 وري كولكرجيجم بقل

هكذا  من اهلل، أوبها  موىح أنها ادحىت انلق   عتقداليت ي الكتاب املقدس دى آياتإحيه ( 1: 7مىت "اَل تَِدينُوا" )
من السهل للغاية مواجهة إساءة استخدام هذه ولكن . نيضد املسيحي   استخدامهم هلا بثقةىلع أساس  األمر يبدو

 ها.في ما يدوربمجرد أن ترى اآلية 

يف أمر أسايس  هو — قييقاحلخاليق األنب أي اذل — قييقىلع خطأ، واخلطأ احل العثور يه اإلدانة. الوصفأواًل، 
، هناتوج  إذا اكن العثور ىلع خطأ هو  .سارة علبالف سارةاليت جتعل األخبار ال يه األخبار السيئة إنة. رسالة املسيحي  ال
. جيب أال للمسيح عن ذلك اعطي حسابً ن نُ أا علينا إذً ، تعايل وكربياء جمردهو  كمناخاطئ. إذا اكن حجتاه اهذا ا إذً 

 .اواضحً هذا  نأن يكو جيب. ذلكب معهم القيافليس يف وس. ؤمننياملمثل  ؤمننيغري امل فأن يتص   انتوقع أبدً 

 من ناحيةهنا.  يدور ، هناك يشء آخربشلك اعمال أعتقد أن اتلعايل هو اعدة املشلكة.  ومع ذلك،
ُ
يف  مراأل خذ، إذا أ

ليس ف، ةاألخالقي   بسب مؤهالتنا سؤااًل  هذااكن  نإففهم. تستند إىل سوء  "؟دينتلتهمة "من أنت  نرى أنظاهره، 
 —بها  مدانونو — القواعد هلذه خنضع وحننالقواعد اليت حتكم السلوك.  وضعال نقوم ب إننا. هقدمدلينا ما نُ 

 .نا مثل اجلميعمثل

  قد جمرمون، وحنن أنفسنا، يف الواقع
ُ
اهلل ن إ. خرينإىل األسارة بار الاألخ هذهننقل وببساطة ، غفرةاملطريق  نلا ظهرأ

. إن توضيح ذلك لآلخرين هو تلك العدالةسوف نشعر برمحة، ال وبدون هناك عدالة،، وحنن لسنا كذلك. صالح
 ، وليس تعايل.يف ذاته لطف

يف الشارع"، ، وهناك رشيط اجدً  : "يف حال لم تالحظ، فأنت مرسعلتوق األصدقاءيف سيارة أحد  فًرامساإذا كنت 
، ولكن حمدود هذا التشبيهبالطبع  ا.حقً هذا ما كنت تفعله و دمة.تقدم هل خأنك صديقك يعتقد س  الغالبيف

 ريد قوهل.أأدركت ما أعتقد أنك 

"من أنت تضح أن ا. إنه أهم يشء جيب معرفته حول هذا اتلحدي. تغفلهأن  كهناك يشء آخر، ال أريدمع ذلك، 
ُ " :تمويهلل عبارةجمرد ه لكنىلع اإلطالق،  سؤااًل يس ل؟" تلدين بما أن ا من أي نوع". كمً أن يصدر حُ ألحد  سمحال ي

 خدعة وهذه يه. وغري مسموح بها خارج احلدود تصبح األخالق يه جمرد مسألة رأي شخيص، فإن مجيع األحاكم
 .ةالنسبي  
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يف  بذلكعىل الرغم من أنه قد أقنع نفسه فهذا الصدد.  بشأننفسه ة النسبي   مؤيدما خيدع ا دائمً بطبيعة احلال، 
ما ورب —يف الواقع  مر.األ عندما يناسبه دانةباإل يمتلئا، ألنه حقً  يؤمن بهما  ليسهذا  نأال إ، الوقت الراهن

 املؤمن. ىلعكم ضمين ، ألنه يف حد ذاته حُ يهزم نفسه عرتاضإن اال —ذلك الحظت 

مطلب بل  ؛افاضاًل وتقي   انسانً إتلصبح  دعوة تليس هفهذالَ تَِدينُوا"، اد أي نسخة من "كما اتضح، عندما يفرض انلق  
ن أوعدم الرغبة يف  ،ةحالراو ةاملالئمبدافع  بليستشهدون بيسوع ليس بدافع االقتناع  فهم. موحده همأن ترتك

 نقد أخاليق. عرضة ألييكونوا 

 تناول هذههذا اتلحدي؟ أجد أنه من األفضل  هةمواج ، عندبفطنة ايًض أ، ولكن نعمةنناور بيمكننا أن ، كيف اإذً 
 اليت تتبادر إىل اذلهن. سئلةاأله، إيلك بعض أعال أسئلة. يف ضوء املالحظاتاحلاالت عن طريق طرح 

قلياًل  يرشح. دع صديقك الردسأل، "ماذا تقصد؟" ثم انتظر تببساطة أن  يه يخطوتك األوىل عندما تواجه أي حتد
كمك اكن بدافع  أن حُ . إذا تبني  همع تعاملاملزيد لل سيمنحكزيد من املعلومات املىلع  إن احلصول ما يزعجه.

 .جيب عليك االعتذارا إذً  ،حقرياالزدراء أو اتل

إذا ؟ ري اخلاصايمع يكتعتقد أنين كنت أفرض عل هل .بشأن سؤالك حائرأنا " ن تقول:أاملجازفة بيمكنك أيضا ً 
 ".ضع هلو نفس املعيار اذلي أخوه ر اهلل،ايمع بشأن أن أحذركفقط  قصدت. فأنا آسفهذا االنطباع،  تسببت يف

؟ إذا اكن ما إىل خطأ شارةاإلا ليس من الصواب أبدً  إنهسأل، "هل تقول اة، بطاقة النسبي  بن يبدو أنه يلعب إذا اك
بسهولة  رستهامماة يمكن ه ىلع رؤية أن لعبة النسبي  ساعد. جييب عهثم د" ميع اآلن؟ لماذا تفعل ذلكف كذلك،األمر 

 ؟"من أنت تلجد خطأ؟" اسأل، "دينت تل. إذا قال، "من أناملعاكسيف االجتاه 

ذنبه أمام اهلل.  ويه: ةاحلقيقي   شلكةنه خيتبئ من املأظهر هل أن تُ  بل ابلقً أو ا أن تكون ذكي   ك ليساهلدف من ذل
من املعلومات اليت يمكن أن تنقذه هل نقل تأنت جمرد  ،لكن ىلع العكس .ةنظرة دوني  هل أنك ال تنظر إيله  دأك  

 حنو رمحة اهلل. هلوحتو  ته وذنبه إبعاده عن خطيخالل 

 

 Tactics: A Game Plan for) كتاب( ومؤلف STR.org) Stand to Reason خدمةوري كولك هو رئيس رجيج

Discussing Your Christian Convictionsوكتاب ) (The Story of Reality: How the World Began, How 

It Ends, and Everything Important that Happens in Between.) 
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 .تيبوتلوكتم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة 
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