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 ضم�ك يلناسب اثلقافة تُ�يِّفال 
 بقلم أر. يس. سربول 

َ عندما تمت دعوته للرتاجع. "  ورمز�مع  مارتن لوثر ابلطو� يف    بترص�حمعظمنا ىلع دراية     ِ� عْ نِ قْ �ُ   مْ ما ل
ْ
  ةُ مَ لَكِ ال

 ْ ْ   ، أوِ ةُ سَ دَّ قَ مُ ال ْ   ُق طِ نْ مَ ال    نْ  لَ ِ� نَّ ، فِإ حُ واِض ال
َ
   يَ �ِ مِ َض   نَّ ِإ ! فَ عَ تراجَ أ

َ
بًا ائِ َص   َس يْ لَ   �ِ مِ للضَّ   ةٍ فَ الَ  ُ�َ يِف   وكُ لُ السُّ ، وَ اهللاِ   ةِ مَ لَكِ   �ُ سِ أ

 
َ
 نَ نًا. هُ و آمِ أ

َ
ُ وَ  ! رُ آخَ  ءٌ ي يَشْ دِ يَ �ِ  َس يْ لَ . ُف قِ ا أ

ْ
   ". اهللاُ �ِّ عِ يل

عن  �  املفكر�ن املسيحيِّ ث أفضل  لضم�. ومع ذلك، عرب تار�خ الكنيسة، حتدَّ ا  الكم عن ايلوم، نادًرا ما �سمع أي  
همنا أو  ا أن يتَّ ى من اهللا واذلي إمَّ عطَ . قال توما األ�و�� إن الضم� هو الصوت ادلاخ� المُ منتظم   �شلٍك   الضم� 

شخص، وجزء من هذا    ث جون اكلفن عن "احلس اإلل�" اذلي يضعه اهللا يف لكِّ ق بما نفعله. حتدَّ يعذرنا فيما يتعلَّ 
 س، �د أن ضمائرنا � أحد جوانب إعالن اهللا نلا.قدَّ م�. وعندما ننتقل إىل الكتاب المُ اإلل� هو الض احلس

نتحدَّ  نُ عندما  فإننا  تلك  م�ِّ ث عن إعالن اهللا،  العام واإلعالن اخلاص. �ش� اإلعالن اخلاص إىل   ب� اإلعالن 
المُ  املعلومات. استفاد    إ�سانعطاة نلا يف لكمة اهللا. ال يمتلك لك  املعلومات  العالم هذه   معرفة سمعوه من    َمنيف 
 . دة عن اهللا وخطته للفداءمعلومات �دَّ 

 ُ إ�سانٍ � اهللا للك  يعطيه  اذلي  اإلعالن  إىل  العام  يقترص ىلع    ش� اإلعالن  أنه ال  بمع�  إنه اعم  ىلع وجه األرض. 
مة اعمة  قدَّ ، واملعلومات المُ ةعامال  ستمعون هماص. إنه اعل� و�متد ليشمل لك إ�سان. امل من األشخ  معينة�موعة  

 س. قدَّ لكتاب المُ يف انفس املستوى من اتلفاصيل اليت  فيهأيًضا. ليس 

نُ  أن  علينا  العام    أيًضا   م�ِّ �ب  اإلعالن  ب�  العام  اإلعالن  سياق  العام    املبارش  غ�يف  �ش�  املبارشواإلعالن   .
فيها ، حيث ةقياخلل �  يلة. الوس ةخارجيَّ   وسيلةمه اهللا من خالل  إىل اإلعالن اذلي يقدِّ   بارش املغ� اإلعالن العام  

، و� أن اإلعالن العام اذلي  ١يف رسالة رومية  هذه الفكرة �شلٍك خاصبولس  يتناول. طبيعتهاهللا شيئًا عن  يعلن
 . اخلليقة واضح جًدا دلرجة أن لك شخص يعرف أن اهللا موجود، و�اتلايل فهو بال عذريتم بواسطة  

وليس خاريج. إنه    داخ� . إنه  ةخارجيَّ   وسيلةاذلي ينتقل إىل لك إ�سان بدون    اإلعالنهو    املبارشاإلعالن العام  
اهللا رش�عته يف ذهن لك إ�سان عن طر�ق غرس ضم� داخل لك    أعلنلك إ�سان.    نفس يف  اهللا  غرسهاذلي    اإلعالن
 ا. واحد منَّ 
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مجيع انلاس تقر�بًا ضمائرهم ب� الطفولة    يُ�يِّفنه ليس ثابت.  إ.  مرنومع ذلك، فإننا نواجه مشلكة: الضم�  
فض م كيف  . أي أننا نتعلَّ سفلنحدًرا ألاغبًلا مُ وابللوغ، و��ون اتلعديل  

ُ
ضم�نا، و�ري اتلعديالت  صوت    �

اهللا أنه �ب   بها   �ربنا   مع الطر�قة اليتاتنا مع الطر�قة اليت نر�د أن نعيش بها وليس  الالزمة حىت تتوافق أخالقيَّ 
 علينا أن نعيش.

س يعرتف بأن  قدَّ خاطئة، ل�ن الكتاب المُ  أذهانة. حىت األطفال الصغار دليهم هذا ال يع� أن األطفال بال خطيَّ 
يقول    ذللك،  عن درجة الرش اليت تظهر عند ابلالغ�.  �َّ درجة الرش املوجود عند األطفال الصغار ختتلف �شلك ُم 

ْذَهاِن فَُكونُوا اَكِمِل�َ "  :بولس
َ
ا يِف األ مَّ

َ
، َوأ ِّ ْوالًَدا يِف الرشَّ

َ
أن خطايا الطفل    بولس  ). أدرك ٢٠:  ١٤  رنثوس كو  ١" (ُكونُوا أ

ضمائرنا    ُكِو�َت، تزداد خطورة خطايانا.  يف مرحلة ما أثناء نمونا عة مثل خطايا األشخاص انلاضج�.  ليست �ش
 أنها غ� مقبولة.  يف قبول تلك األشياء اليت اعتقدنا كأطفالٍ  ح� بدأنا 

كتاب   �رُش  اعًما،  مخس�  من  يقرب  ما  الصيتمنذ  غر�ب  ذائع  السعيدة   —  بعنوان   The Happy(   العاهرة 

Hooker(هوالندر زاف�ا  بقلم   ،  )Xaviera Hollander( ،    �اذلين  و انلاس  إساكت  إىل  هوالندر  سعت  اعهرة. 
  يت ال   هجة فيما تفعله. يف كتابها، حتتفل هوالندر بابل  ابلهجةيعتقدون أنه ال توجد اعهرة يف أمر��ا يم�ن أن جتد  

د أن هوالندر قالت، يف املرة األو�  ما اكنت تفعله. من املؤ�َّ   �شأن يف مهنتها، قائلة إنها لم �شعر أبًدا باذلنب    ا اعشته
اليت شعرت فيها باذلنب   املرحلةشعرت بآالم اذلنب. ل�ن بمرور الوقت، وصلت إىل    أنها   فيها ادلاعرة،مارست  اليت  

رت عج ضم�ها ألنها  فقط عندما سمعت رن� أجراس الكنيسة. فجأة انز حتت دينونة اهللا    يقعأن ما تفعله    تذكَّ
 اذلي وضعه اهللا بداخلها. تماًما ة لم �ستطع تدم� الضم�  القدير. حىت هذه العاهرة املحرتفة القو�َّ 

ا أقل له، ولكننا أصبحنرنا خطايانا، زاد الشعور باذلنب اذلي نتحمَّ ة: لكما كرَّ ها � السخر�ة الكربى ومأساة اخلطيَّ 
َغَضِب   انلاس ألنفسهمْذَخُر  يَ   ه بذلكاذلنب يف ضمائرنا. يقول بولس أن  آلالمة  حساسيَّ 

ْ
:  ٢(رومية    َغَضبًا يِف يَْوِم ال

روا ضمائرهم دلرجة  اهللا. ل�ن بعض انلاس دمَّ   رش�عةفهم مذنبون ألنهم خالفوا    —  ). هذا هو اذلنب املوضويع ٥
  يفعلونه طاملا أنه يتم بالرتايض وال �سبب أي رضر. يتضاءل شعورهم اذلايت باذلنب أنهم يعتقدون أنه ال يهم حًقا ما  

 . صاحب ارت�اب اخلطأالشعور باذلنب اذلي يُ أي  —

،  جن� . لقد قتلنا اآلن ست� مليون  �مجتمعو   �د طرقًا جديدة للنظر إىل السلوك اخلاطئ ىلع أنه مقبول، كأفرادٍ 
مدى فخرهم    ُمعلن�،  بهذه احلقيقة. �ستخدم انلاس وسائل اتلواصل االجتمايع للتفاخر  من الرحم   أطرافهم  نا قومزَّ 

  ، امرأة وامرأة  وأ  ،اآلن نفتخر بالزواج ب� رجل ورجل  كما أننا .  جنينها ة املرأة يف إجهاض  بأنهم حافظوا ىلع حر�َّ 
 . العالم ا دون خجل. لم يعد هناك الكث� من الضم� اجلمايع يف هذ
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، وتأيت معرفة ادلينونة هذه من خالل اإلعالن العام  العادلةأن انلاس يعرفون دينونة اهللا    ١�ربنا بولس يف رومية  
يَن َ�ْعَملُوَن ِمثَْل  " :؟ يقول بولس١قائمة اخلطايا يف رومية  أسوء ما يف. ما هو املبارش ِ

َّ
نَّ اذل

َ
يَن إِْذ َعَرفُوا ُحْ�َم اِهللا أ ِ

َّ
اذل

يَن َ�ْعَملُونَ هِذهِ  ِ
َّ

وَن بِاذل يًْضا �رَُسُّ
َ
اتهام  قائمة). إن أسوأ جزء يف ٣٢(اآلية  "�َْستَوِْجبُوَن الَْموَْت، َال َ�ْفَعلُوَ�َها َ�َقْط، بَْل أ

ونهم  ، ولكنَّ عادلةالاهللا    بدينونةمثل هذه األشياء ىلع الرغم من معرفتهم    يعملونبولس ليس أن انلاس   اذلين  ب  �رُسُّ
يدمِّ   نها يعملو عندما  ضمائر  أيًضا.  تلدم�  وسعهم  يف  ما  لك  يفعلون  فإنهم  ضمائرهم،  انلاس  تلهدئة  اآلخر�نر   .

ة هنا، من أجل  "�ن فقط نناضل من أجل احلر�َّ   :ضمائرهم، يبحث انلاس عن حلفاء و�صدرون ترص�ات مثل
"أنا   : األباهللا  د حلق االختيار". هذا ما سيقوهل  ا مؤ�ِّ ًدا للقتل؛ أنة. "أنا لست مؤ�ِّ حر�ة االختيار". يا هلا من اسرتاتيجيَّ 

 أعدايئ".  هالك أنا أختارالختيار. حلق اد مؤ�ِّ 

ف ىلع مدى سوء العالم، بل باألحرى مدى سوء حانلا ومع ذلك، فإن هدفنا من مناقشة هذه األشياء ليس اتلأسُّ 
ضمائرنا تلناسب اثلقافة. �اول لك ما يف وسعنا تلرب�ر   نُ�يِّف� نفعل اليشء نفسه. �ن أيًضا ألننا �ن املسيحيِّ 

  أس� ، لم يقل لوثر، "ضم�ي  ورمز�مع  ضم� حساس للكمة اهللا. يف  ال  أن ي�ونة  خطايانا. هذا هو سبب أهميَّ 
سة  استطالع  بواسطةثقافيت املعارصة،     . استطالع يصف ما يفعله اآلخرون"أحدث  �واسطة  لوب األخ�، وجا   مؤسَّ

لو    . ""أنا أس� لكمة اهللا. هلذا السبب ال يمكن� الرتاجع  بل يف األساس قال:ب�لمة اهللا".    ُمتأثِّر   ولم يقل: "ضم�ي 
 ائِ َص   َس يْ لَ   �ِ مِ للضَّ   ةٍ فَ الَ  ُ�َ يِف   وكُ لُ السُّ ىلع الفور. ذللك قال: "  تراجعلم ي�ن ضم�ه أسً�ا للكمة اهللا، لاكن قد  

َ
و  بًا أ

 ".نًا آمِ 

الوحيد هو معرفة فكر املسيح.   العالج�م الضم�. هذه طبيعتنا. ر�د تدم� حُ بل ن ؛�م الضم� ال نر�د سماع حُ 
�شف األ�اذيب اليت نقوهلا  ت   ف�هللا ىلع لكمته.  شكًرا    .ضمائرهم   ت لكمة اهللاأرسإىل رجال و�ساء    �ن حباجةٍ 

ا �شعر باذلنب، ول�ن �شأن  لن يتم احل�م علينا يف ايلوم األخ� �شأن ما إذا كنَّ ن. ألنفسنا تلجعلنا �شعر بتحسُّ 
الشعور باذلنب هو إشارة إىل احتمال إن  اهللا ىلع ذلك.    اشكرا مذنب�. ومع ذلك، إذا كنت �شعر باذلنب، فما إذا كنَّ 

تقودنا إىل اتلو�ة والغفران حىت   قةمرتفِّ  تأيت رمحة اتلبكيتة، و�هذا يَّ تنا الروح القدس ىلع اخلطبكِّ وجود خطأ ما. يُ 
 يف �رضه.  �سلك

 

 St. Andrews(رو  دْ أنْ   �ِس القدِّ   كنيسةِ   اعةِ رُ   أحدَ   �، و�نَ ونِ جُ يِل   ماِت دَ خَ   ةِ ئَ هيْ   ُس سِّ ؤَ مُ   وَ ول هُ . سرْبُ . يِس ادلكتور أرْ 

Chapel  ( َالكتاِب   ةِ يَّ للُكِّ   رئيٍس   َل أوَّ   �دا، كما اكنَ ورِ فلُ   سانفورد بواليةِ   ةِ يف مدين   ْ  Reformation(  الحْص لإلِ   ِس دَّ قَ مُ ال

Bible College( َلََّف  وَ هْ . و
َ
 ا يف َذلَِك "مَ ، بِ تاٍب كِ   ةِ مائَ  نْ مِ  رَثِ أ�ْ  أ

ُّ
 .)Everyone’s A Theologian( "يُّون�ِ ا الهوُ نَ لُك
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 . يلجون�موقع تم �رش هذه املقالة يف األصل يف 
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