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 اتلمي�؟   هو ما
 سينلك� ف�جسونبقلم 

من اتلمي�     بقدرٍ كنت أعتقد أنه يتح�َّ : "قلت نلفيس.  ما خذل�   رأي فاجأ� و�طر�قةٍ عن  ًرا  يل أحدهم مؤخَّ   أعرب 
 ". أىلع من هذا

انلاس كثً�ا ما ال يرون األمور  نعلم أن . ة اتلمي� وافتقار اعملنا إيلهيف أهميَّ  اتلفك�دفعت� هذه اتلجر�ة إىل 
ال �سع للمرء سوى اتلفك� يف   ، لألسف،ل�ن. �شلك كتايبرون ألنهم ال يفكِّ  ة�سهول �م�ن تضليلهم، وبوضوح

 . داخل الكنيسة أيًضا األمر  صحة هذا

إذ �رتس من  . ة املعارصةللمسيحيَّ " احلافة احلمقاء" يم�ن اعتباره ا بانلفس عمَّ أن معظمنا ير�د أن ينأى  شك ال
إذ أن اتلمي� احلقييق ال يع�  . ل�ن، ينطوي اتلمي� ىلع ما هو أ�رث من ذلك . م� الكذبةاال�سياق خلف املعلِّ 

اتلفرقة ب� الصواب واخلطأ، بل يع� أيًضا اتلفرقة ب� ما هو أو� وما هو ثانوي، و�� ما هو جوهري وما هو   فقط
د وما هو أفضل، وحىت ب� ما هو أفضل  و�الطبع يع� اتلفرقة ب� ما هو جيِّ  . ، و�� ما هو دائم وما هو زائلسطيح

 . وما هو األفضل

  ١(  عمة خاصةمنه كموهبة بانللبعض مقداًرا كبً�ا لة؛ إذ يُعطى احلواس اجلسديَّ  مثليعترب و�هذا فإن اتلمي� 
فال بد ىلع املسييح  .  ى منه باستمرارغذَّ ل�ن بعض القدر منه رضوري نلا مجيًعا إذ ال بد أن نتو ،  )١٠:  ١٢كورنثوس  

  " َذْوقًا َصاحِلًا َوَمْعِرفًَة َعلِّْمِ� : " قائًال  يص� اكتب املزمورذا هل . للتمي� الرويح" حاسته السادسة" االهتمام بتنمية 
 . )٦٦:  ١١٩مزمور (

 : طبيعة اتلمي�

  ة املقدرة ىلع إصدار أحاكم تمي��َّ  ع�ت  واليت" ذوق"لكمة   تخدمَ ، استُ ٦٦: ١١٩ل�ن ما هو هذا اتلمي�؟ يف مزمور 
كما تنطوي ىلع املقدرة  . ا و�دراكه ا واتلفرقة بينه اتالسلو�يَّ  نهجة يف املواقف املختلفة وىلع اتلطبيقات األخالقيَّ 

بناًء عليه، وأثناء حتذير الرب  . ة لألفراد واملجمواعت وحىت احلر�ت ة والروحيَّ األخالقيَّ احلالة وتقييم " موازنة"ىلع 
 ). ٦، ١: ٧مىت ( باتلمي� واتلفرقة كيال نطرح ُدررنا أمام اخلناز�ر �سوع نلا من إدانة اآلخر�ن، �ثنا ىلع اتلح�ِّ 

تَِمنُْهْم ىلَعَ َ�ْفِسهِ ، إذ يقول٢٥-٢٤: ٢نقرأ مثال بارز عن مثل هذا اتلمي� يف يوحنا 
ْ
نَُّه َعِلَم َما اَكَن   : "�َُسوَع لَْم يَأ

َ
... ِأل

�َْسانِ ايِف  ِ
ْ

 ". إل
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، قبل لك يشء،  وقد ص�َّ (إذ انطوى ىلع معرفة ر�نا للكمة اهللا وحفظه لطرق اهللا مع البرش . فهذا تمي� بال إدانة
 بِوََصايَاَك آَمنُْت َذْوقًا َصاحِلًا َوَمْعِرفًَة َعلِّْمِ�، "

ِّ�
َ
، بال شك قد نمت قدرته ىلع اتلمي�، كإ�سانٍ ). ٦٦: ١١٩مزمور " ِأل

 . ، كما يف تقييمه للك موقف يف ضوء لكمة اهللاا أثناء جتر�ته وتغلبه عليه

اتلمي�  ألن . ذلا فاملسييح مدعو تلنمية مثل هذا اتلمي�. لقد اكن تمي� الرب �سوع يتغلغل داخل أعماق القلب
 . ، من خالل لكمة اهللالقدس نلناه باالحتاد مع املسيح، بالروح فيما ل الوحيد ذو قيمة يف حياتنا يتمثَّ 

 بإحساس كيف تبدو األمور يف عي�  يع� اتلح�ِّ هذا  و.  ا ا وروحيًّ أفاكر اهللا عمليًّ بم اتلفك�  تلمي� هو تعلُّ إن اذلا، ف
 ). ١٣: ٤عرباني� " (ُعْر�َاٌن َوَمْكُشوٌف "باعتبار لك يشء  ا اهللا، ورؤ�ته هل

 : تأث� اتلمي�

 :طرقأر�ع  بر ر هذا اتلمي� ىلع أسلوب حياتنا؟ يؤثِّ كيف يؤثِّ 

ل  إذ �مينا من أن تقذفنا بعيًدا ر�اح اتلعليم اذلي �وِّ . ا من أن ننخدع روحيًّ  ، حتفظنا حمايةلل يلةيعمل كوس . ١
ة للكتاب  تعليم جوهري، أو إعالء تطبيق كتايب بعينه كما لو أنه الرسالة املر�ز�َّ أحد عنارص اإل�يل اثلانو�ة إىل 

 . املقدس

اكنت قدرتهم ىلع    عدًدا قليًال من األشخاص اذلين  تعرف.  كأداة للشفاء ح� يُمارس بانلعمةاتلمي� أيًضا  يعمل  .  ٢
غلغل داخل لُب األمور اليت يواجهها مثل هؤالء يبدون قدرة ىلع اتل. �شخيص االحتياج الرويح لآلخر�ن ُمذهلة

ل�ن ح�  و. بالطبع، يعد هذا بصورة ما موهبة خط�ة قد ائتمنهم اهللا عليها . املرء أفضل من قدرة صاحبها ذاته
 . ة �عل الشفاء مكنًا ة روحيَّ ة جراحيَّ تُمارس بمحبة، سيكون اتلمي� يف م�لة املرشط يف عمليَّ 

ُ  مرة أخرى،. ٣ يص� املسييح الغيور اذلي يفتقر إىل اتلمي� عبًدا  . ةة املسيحيَّ اتلمي� كمفتاح للحر�َّ  مستخدَ �
ننا من  ة، و�مكِّ رنا من مثل هذه العبوديَّ إنما انلمو يف اتلمي� �رِّ .  ونلمط حياة غ� كتايب  ،ولضم�ه اجلاهل  ،لآلخر�ن

�ن  ل . ة يف لك الظروفتلك اليت تعد رضور�َّ اتلفرقة ب� املمارسات اليت قد ت�ون نافعة يف بعض الظروف و
 .ع بها ة للتمتُّ ة ليست جوهر�َّ ن اتلمي� احلقييق املسييح احلر من إدراك أن مارسة احلر�َّ أخرى أيًضا، يُم�ِّ  بطر�قةٍ 

ِْكَمةَ النمو الرويح، إذ نقرأ: "اَلُْمْستَْهِزُئ َ�ْطلُُب  كحافظ ل، يعمل اتلمي�  أخً�ا .  ٤
ْ
   حل

َ
ُدَها،  َوال " لِلَْفِهيمِ   َهيِّنَةٌ   لَْمْعِرفَةُ ا وَ   َ�ِ

جه �و بواطن األمور. إذ يعرف شيئًا عن لك يشء،  يتَّ   القدرة ىلع اتلمي�اذلي دليه  ). ملاذا؟ ألن املسييح  ٦:  ١٤(أمثال  
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إىل إدراك أعمق اإلحباط، بل ز�ادة أي أن لك األشياء �شرتك يف مصدرها وهو اهللا. ذلا، ال يقود ازدياد املعرفة إىل 
 .للتناغم ب� مجيع أعمال اهللا وأقواهل

، من خالل فهمنا للكمة  القدس كيف يم�ن اقتناء مثل هذا اتلمي�؟ نقتنيه مثلما اقتناه املسيح، بمسحة الروح 
 . ة لقلو�نا اهللا، ومن خالل اختبارنا نلعمة اهللا، ومن خالل الكشف اتلدر�يج نلا عن احلالة احلقيقيَّ 

نَا : "  أيًضا  أن نص�ِّ ذللك، ينبيغ
َ
ْعرَِف َشَهاَداتَِك . َ�بُْدَك أ

َ
ْمِ� فَأ  ). ١٢٥: ١١٩مزمور " (َ�هِّ

 

ف�جسون هو عضو هيئة اتلدر�س يف خدمات يلجون� وأستاذ استشاري لعلم الالهوت انلظا�   نلك�يادلكتور س 
يف لكية الالهوت الُمصلَحة. شغل سابًقا منصب الرايع األسايس يف الكنيسة املشيخيّة األو� يف مدينة كولومبيا، 

 ). The Whole Christ" ( يح اكمالً املسبوالية ساوث اكروالينا، وقد كتب أ�رث من عرش�ن كتابًا، بما يف ذلك "

 

 .  يلجون�موقع تم �رش هذه املقالة يف األصل يف 
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