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 م والز  جيد بواسطة استدالل
 رودس  يت بقلم جون

ال توجد آية يف الكتاب  "  .أحد شهود يهوه الطارق ىلع بابك   �ربك ، هكذا  يف الكتاب املقدس"  ثالوثلكمة  أنا ال أرى  "
ضابط الرشطة بعد أن أوقفه  عضو الكنيسة اغضبًا    يعلن  ، هكذاال �ب أن نقود السيارة �رسعة"  إنه  تقولاملقدس  

، هكذا  مرأة تتناول من العشاء الر�ا� يف الكتاب املقدس"ىلع ا ا واضحً  مثاالً  أستطيع أن أرى "ال  .للمرة العارشة
 ىلع حق، أليس كذلك؟    وهم  .جتيب بقلق األم العاز�ة اليت أمنت حديثًا 

ك أن حًقا �، نر�د كإ�يليِّ  املوىح بها بالروح لكمة اهللا باعتباره الكتاب املقدس ب نعزتب�لمة اهللا. فنحن نتمسَّ
اآلتية   بأنها سلطتنا العلياللك ما �تاج إيله كتالميذ. كما نقر    ة�فيومن أي خطأ،    ةمعصوم  ا . ونعرتف بأنهالقدس

  ون نا الُمصلحؤعتقد آبا ي لم  ؟ها وحد  ص لكمات انل ىلع تقترصللكمة �سلطانها هذه امن ر�نا وملكنا. ل�ن هل 
"إن مشورة اهللا ب�املها املختصة ب�ل األشياء الرضورّ�ة   هذه الفقرة من إقرار إيمان وستمنسرت: انظر إىل ذلك.  ب

ملجده اخلاص، وخلالص اإل�سان، ولإليمان وللحياة، � إما مدّونة رصاحة يف الكتاب املقدس، أو بواسطة استدالٍل 
 ).  ٦ند ابل، ١فصل ال ن �ُستنتج من الكتاب املقدس" ( جيٍد والزٍم يم�ن أ

و�  . "بواسطة استدالٍل جيٍد والزٍم يم�ن أن �ُستنتج من الكتاب املقدس"ألغراضنا �:  األساسيَّة عبارةال إن
 � أيًضا  من انلص تعتربتظهر �شلك حت� ول�ن أيًضا احلقائق اليت  رص�حليس فقط انلص ال هتع� ببساطة أن

  باتلأ�يد ال.  ؟الرسعة حول حدود د نص �دَّ  هناكهل . السائق املرسع ذللك، انظر إىل جزء من مع� لكمة اهللا. 
)، ٧-١:  ١٣اليت � مرتبة من اهللا (رومية    السلطات األرضيَّة  إطاعةيف  املتمثِّل  ول�ن إذا أخذنا يف االعتبار واجبنا  

الرسعة املحددة.   نتبع أيًضا ير�دنا أن هللا اضابط الرشطة بل   ىلع  فقطيقترص األمر ال � يف حجتنا بأن  ن�ون �قِّ 
حبرص مًعا انلصوص اليت   نضع ول�ن بمجرد أن  .العشاء الر�ا�؟ ر�ما المن المرأة تتناول  رص�حهل يوجد مثال 

النساء  ط أنليس فقأن �ستنتج علينا يف الكنيسة والغرض من العشاء الر�ا�، �ب  النساءتتحدث عن ماكنة 
إال إذا اكنوا حتت اتلأديب الكنيس. إذ  عليهن فعل ذلك،    �ب، بل  ا�عشاء الر�من الأن يتناولون    يمكنهماملؤمنات  

م شخص ما تلناول العشاء الر�ا� �سبب جنسه وهو  تتساوى لك األمور األخرى، يصبح من اخلطأ رفض أن يتقدَّ 
 �سبب قلقها.من اتلناول يقر بإيمانه باملسيح، أو أن تمتنع األم املؤمنة حديثًا 

أي أننا �ب   قضيَّة رعو�َّة.  عبارة "استدالٍل جيٍد والزٍم" �اليت أر�د تناوهلا فيما يتعلَّق ب القضيَّة األساسيَّةل�ن 
أو حياة فر�سيَّة  حياة  إىل  ذلك سيؤدى إما  ب  عدم القيام  ."الالزم"  واالستداللب� االستدالل "اجليد"  م اتلمي�  أن نتعلَّ 
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، فال يمكننا أن  مًعاالزم ستخلصه من الكتاب املقدس هو جيد و� لم ي�ن اتلعليم اذلي  ما العصيان. باختصار، 
 �ستخدمه إللزام اآلخر�ن به.  

.  ا جيدً  ليسة املحدودة، ولكنه يف الواقع عقونلا البرش�َّ الزًما حبسب بدو ي ا �ستخلص استنتاجً  قد، من ح� آلخر
َفائَِقِة".  انلص: يقول حيث ١: ١٣رومية ودعونا �ستخدم املثل املذكور أعاله 

ْ
الَِطِ� ال عند  "تِلَْخَضْع لُكُّ َ�ْفٍس لِلسَّ

 ه، فإن ما بالسجود لوثٍن ذا أمرته سلطة معينة هو خاضع هلا إ إنه شخص ما  قد يقول، وحدها انلظر إىل هذه اآلية 
" لوصية اخلضوع للسالط�. ل�ن حىت  الزماستدالل " أن ذلك لزم باخلضوع هلذا األمر. يبدو للوهلة األو� مُ 

نصوص واضحة تمنع    ف�ينا   ؛اجيدً   ي�ون استدالالً   لن أن هذا األمر  ب�ِّ تالكتاب املقدس    ةة بلقياملعرفة السطحيَّ 
لكننا   ،لوثنلمطيع �سجوده بأنه  إىل االعتقادقد يدفع صديقنا  ١: ١٣"منطق" رومية يف ح� أن عبادة األوثان. 

" �ستخلصها الزمة. فليس لك ما يبدو استنتاجات "اتلفك� خاطئكشعب حتت سلطان لكمة اهللا، نعلم أن هذا 
 اخلطية.    و�شو�ها قل ألن عقونلا �دودة استنتاجات جيدة، ىلع األ  �من نص كتايب مع�  

ختيل أنه  أمر أ�رث مكًرا، ول�ن ر�ما أ�رث شيواًع. رضورة هو  استدالالت حتو�ل االستدالالت اجليدة إىلخطر إن 
ِكتَاِب ُهَو ُموىًح بِِه ِمَن اِهللا، َونَافٌِع لِلتَّْعِليِم  حيث يقول انلص: ١٦: ٣تيموثاوس  ٢ منُطلب منك تقديم عظة 

ْ
"لُكُّ ال

" ي يِف الرِْبِّ ِ
َّ

ِديِب اذل
ْ
، داعيًا املستمع� أن يضعوا  ةأمين ةكتابيَّ  وجهة نظرورشعت يف تقديم  .َواتلَّْو�ِيِخ، لِلتَّْقِو�ِم َواتلَّأ

أهمية الفهم الصحيح   ت�من؟ هنا للقيام بهيدعونا هذا انلص ثقتهم يف لكمة اهللا. ثم تنتقل للتطبيق العم�: ماذا 
ة يف قراءة جزء من الكتاب املقدس لك صباح. هل هذا  . تتجه أفاكرك �و اعدتك الشخصيَّ الالزملالستدالل اجليد و

هل    .؟ باتلأ�يد الالزم! ول�ن هل هو استدالل  باتلأ�يدلكمة اهللا؟  بأن الكتاب املقدس هو  إليمان  لاستدالل جيد  
  ألنفسهم املؤمن� بقراءة الكتاب املقدس  مجيع    —أو برصاحة أي جزء آخر من الكتاب املقدس    —  اآلية  ههذ  تُلِزم

  لم  .تار�خ كنيسة اهللا مستحيًال يف معظمذلك إىل حد ما وهو أنه اكن لك يوم؟ اإلجابة ال، وذلك لسبب واضح 
ن انلاس من القراءة  حًقا   أن نأمر انلاسلك يمكننا  ذل  صة من الكتاب املقدس.ي�ن دليهم �سختهم اخلا لم  و  يتم�َّ

الجتماع  اوصية    بما يتجاوزاللكمة  تلك    تليقِّ ع وسائل  )، ول�ن ال �ب أن �رشِّ ٢:  ١أن "يلهجوا" يف لكمة اهللا (مزمور  
قرأ نادًرا ما ير�ما يأخذ املؤمن األم� عظة األحد املايض و�تأمل فيها، و .�لمة اهللاب الوعظ مًعا للعبادة وسماع

�د انلاس مرستهم يف   أن عن غ�تنا  بغض انلظر. يف حد ذاته ليس بطبيعته عصيانًا . هذا بنفسهالكتاب املقدس 
حتت وطأة شعور غ�   رعيَّةُملزمة و�ال فإننا سوف �سحق ال رضور�َّة�عل املمارسات اجليدة  أاللكمة اهللا، �ب 

 رضوري باذلنب.   
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من  يع� أنه هذا هل  ا.همال االجتماع معً إرنا انلص من �ذِّ  ٢٥: ١٠يمكننا أن نذكر أضعاف األمثلة. يف عرباني� 
فإن �مواعت ابليوت � استدالل "جيد" من   . يف أحد �مواعت ابليوت؟ بالطبع ال ا أن ت�ون عضوً  الالزم حتًما 

ة  لعضو�َّ  ةُملزم �مواعت ابليوت  أن ت�ون ينبيغ. ذللك ال الزًما  أيًضاو اجيدً  دالالً ليس است  ولكنه ،انلص هذا 
 ضعه املسيح مللكوته. وما أىلع ة كنا�سنا لعضو�َّ  ا الكنيسة و�ال فإننا بذلك نضع مقياسً 

ب  دائًما تلجنُّ  نتوىخ احلذر �ب أن ول�ن  ،و�الطبع، يف الوعظ واتلعليم يم�ن أن ننصح باالستدالالت "اجليدة"
الروح القدس حىت   معونةلتلمذة امللزتمة. نص� من أجل لة نطباع بأنها ُملزمة أو أنها عالمات حقيقيَّ االإعطاء 

 ة.    غ� رضور�َّ  أعباءانلاس ب  سحقاه و�وال نتعدَّ ملء إعالنه  يف تعليم ال نقرصِّ 

 

إ�لرتا. وهو مؤلف  يف يلدز، مدينة ب)  Church Central LeedsChrist( كنيسة  رايعالقس جونيت رودس هو 
 Covenants Made Simple: Understanding God’s(  "تبسيط العهود: فهم وعود اهللا الُمعلنة لشعبه"كتاب 

Unfolding Promises to His People(. 

 

 .تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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