المسيح هو نهاية التفوق العرقي
لوقا 30-16 :4
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يوم األحد الماضي حاولت أن انفخ بوقا عن رؤية دعوتها زرع الحماس .هل نستطيع أن نأتي معا ككنيسة
بأكلمها ،ونشعل اجهزة إنذار حول حلم ونزرع كنيسة في عام  2002في مكان آخر في توين سيتيز  -أو
حتى إلى ما أبعد من هذا (مثل شارلوت ،نورث كاروالينا ليتزامن مع خطوة  BGEAهناك)؟ دعوت ذلك زرع
الحماس بحيث يكون من الواضح أن هذا تركز محدد لبيان إرسالية كنيستنا :نحن موجودون لنشر الحماس
لسيادة هللا في كل شيء من أجل فرح جميع الشعوب من خالل يسوع المسيح .ولكني أوضح أن الهدف
ليس هو ليس مجرد زرع أي نوع من الكنيسة .بل وضعت بعض أوصاف محددة لها :متمركزة حول هللا،
ممجدة للمسيح ،مشبعة بالكتاب المقدس ،معبئة لإلرساليات ،رابحة للنفوس ،ساعية للعدالة ،الخ.
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السعي لتحقيق العدالة:
عندما استخدمت مصطلح "ساعية للعدالة "،كان في ذهني على األقل مسألتين :محور هذا األحد عن
االنسجام العرقي وتركيز يوم األحد المقبل على قدسية الحياة .إن اثنين من القضايا الكبرى لبالدنا هنا في
بداية القرن  21هي قضايا العدالة العرقية وعدالة ما لم يولد بعد .وأعتقد أن هناك عالقة بين كون الكنيسة
ساعية للعدالة وكونها كنيسة متمركزة حول هللا ،وممجدة للمسيح ،ومشعبة بالكتاب المقدس.
نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر تمرك از حول هللا ،وتمجيدا للمسيح ،وإشباعا بالكتاب المقدس:
أحد األسباب أن الكنيسة االنجيلية  -وخاصة الكنيسة اإلنجيلية للبيض (حتى هذا الوصف هو أمر مؤسف،
كما هو الحال في "الكنيسة السوداء")  -واحدة من األسباب أننا لم نسعى للعدالة العرقية والعدالة من أجل
الذين لم يولدوا بقدر كبير من الحماس كما يجب علينا هو أننا لم نكن متمركزين حول هللا ،وممجدين للمسيح
ومشبعين بالكتاب المقدس كما نظن.
عندما نقول" :نحن موجودون لنشر الحماس لسيادة هللا في كل شيء من أجل فرح جميع الشعوب "،هل
فكرنا حقا بعمق إزاء الطريقة التي يتم بها جعل هللا أعلى في العالقات العرقية؟ لقد فكرنا بشأن كيفية أن يكون
المسيح ممجدا في العالقات العرقية؟ هل سألنا كيف يشبع الكتاب المقدس تفكيرنا وشعورنا وسلوكنا بشأن
العالقات العرقية وقضايا العرق في مجال التعليم ،والسكن ،واالقتصاد ،وتكوين جسد المسيح؟ هل تشكل
سيادة هللا ،ومجد المسيح والرسالة الراديكالية للكتاب المقدس تفكيرنا وشعورنا وسلوكنا في "كل شيء من أجل
فرح جميع الشعوب"؟
شلل النقص:
لذلك عندما نفكر في زرع الكنائس ،هذا ليس ألننا قد وصلنا ،وبالتالي على استعداد إلعادة إنتاج أنفسنا .إن
كنا ننتظر حتى نصل للتجرؤ على مثل هذا الشيء ،فلن نفعل ذلك  -ولن تتزوج ،أو تظل متزوجا ،أو
قرر أن يكون لك
تحصل على أول وظيفة أو االحتفاظ بها ،أو الخوض في اإلرساليات أو البقاء فيها ،أو ا ا
أطفال أو بداية خدمة .عدد قليل من األشياء تشل أناسا جيدين أكثر من نقصانهم .كم أتمنى أن يقيم هللا
شعبا يريد االستماع والتعلم ،وترك االنتقادات التي تشل الحركة من القائلون ال وكال .نحن ال نهدف إلى زرع
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كنيسة ألن لدينا الكمال ،ولكن ألن لدينا حلم :أن كنيسة جديدة في مكان جديد مع قادة مختلفين سوف تفعل
بعض األشياء بشكل أفضل بكثير مما نفعله هنا ،مجتذبة بنفس الرؤية الكتابية.
عش من أجل قضية عظمى ،وليس راحة عظمى:
واحدة من الطرق التي أفكر بها في في زرع الحماس هو أننا نزرع شعبا يلتزم بأن يحيا من أجل قضية
عظمى ،وليس راحة عظمى .لقد وعظت قبل تحت شعار :أن تكون مسيحيا هو أن تتحرك في اتجاه
االحتياج وليس الراحة .أن استيقظ في الصباح واذهب إلى الفراش ليال حالما ليس بكيفية تحقيق تقدم في
وسائل الراحة لدي ،ولكن بكيفية تحقيق تقدم كبير نحو قضية متمركزة حول هللا .زرع الحماس يعني زرع
أشخاصا ال ينفقون أنفسهم ليال ونها ار في السعي وراء المحافظة على الذات ،وتمجيد الذات ،وترفيه الذات،
ولكن يسعون وراء شيئا أكبر وأعظم من أنفسهم أو عائالتهم أو كنيستهم.
ما هي القضية األعظم التي تحيا ألجلها؟ هذا األحد ويوم األحد القادم سأسأل ،هل يكون هناك بعض منكم
 مئات منكم  -يقولون" ،هذه هي القضية العظمى لحياتي أن أمجد يسوع المسيح من خالل عدالة عرقيةوتناغم عرقي محوره هللا ،ومشبع بالكتاب المقدس"؟ أو يقولون" ،هذه هي القضية الكبرى في حياتي أن أمجد
يسوع المسيح من خالل عدالة من لم يولد بعد محورها هللا ومشبعة بالكتاب المقدس ".كم أتمنى أن يقيم هللا،
نساء يحملون قضية عظمى،
ضد كل تمركز حول الذات ووالءات مؤقتة وتكريس غير منضبط ،رجاال و ً
ليست بطريقة عمل األدرينالين ولكن بطريقة عمل القلب! ينتج األدرينالين نشاط مفاجئ من الطاقة الالزمة
يتيح ثم يجعل الجسم يسقط .لكن قلب ال يكف عن ضخ الحياة في الجسم في األوقات الحسنة واألوقات
الصعبة ،في الشتاء والصيف ،والسعادة والحزن ،والقوة والضعف ،والمرض والصحة! كم أتمنى أن يكون هنا
مسيحيين مثل الشريان التاجي في قضية العدالة العرقية ،وليس فقط مسيحيين مثل الكظرية!
نحن بحاجة إلى وليام ويلبرفورس:
من منكم يكون وليام ويلبرفورس لعصرنا؟ لقد كان مسيحيا عميقا ،وإنجيليا حيويا ،ومتحمسا على المدى
الطويل في قضية العدالة العنصرية في انكلترا .في  28أكتوبر  1787كتب في مذكراته عن عمر يناهز ال
" ،28لقد وضع هللا القدير أمامي هدفين عظيمين ،قمع تجارة الرقيق واالصالح [األخالقي]" (جون بولوك،
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ويلبرفورس ،صُ .)69 .هزم في البرلمان معركة بعد معركة بسبب أن تجارة الرقيق األفريقي كانت متداخلة

بشكل أكثر من الالزم في المصالح المالية للدولة .لكنه لم يستسلم أبدا ،ولم يجلس .لم يكن مسيحيا

كاألدرينالين ،ولكنه كان مسيحيا مثل الشريان التاجي .في  24فبراير  1807الساعة  4:00صباحا ،وبعد
عشرين عاما من كتابته في سجله ،ثم التصويت الحاسم على جعل تجارة الرقيق غير قانونية .بعد  20عاما
من المثابرة ال يزال العمل غير مكتمل .فماذا عن االحتفاظ بالعبيد في حد ذاته؟ في  26يوليو  ،1833بعد
 16سنة ،وقبل ثالثة أيام من وفاته ،تم التصويت بجعل الرق غير قانوني في بريطانيا ومستعمراتها.
لذلك عندما أفكر في زرع الحماس ،أفكر في زرع كنيسة تربي هذا النوع من الحماس – حماس مثل الشريان
التاجي ،وليس حماس مثل الكظري .التزام متمركز حول هللا ،وممجدا للمسيح ،ومشبع بالكتاب المقدس ،وساع
للعدالة ،وال يخشى الموت أبدا ،لقضية عظيمة وليس للراحة.
لذلك إذا كنا نريد أن نضع هللا في المركز ونمجد المسيح ونكون مشبعين بالكتاب المقدس ،دعونا نذهب إلى
اإلنجيل ونستمع إلى المسيح وننظر للمسيح وهو يضع حدا للتعصب العرقي .النعرة العرقية – أي القناعة أو
الشعور بأن تصنيفي العرقي ينبغي أن ُيعامل بتعالي أو بتميز.
لوقا  :30-16 :4إن الملكوت مختلف عرقيا عما تعتقد:
نبدأ في لوقا  .30-16 :4هنا صبيا محلي يعود إلى مسقط رأسه ،مدينة الناصرة ،بعدما اشتهر في
كفرناحوم .ذهب إلى المجمع في يوم السبت وجاء حشد ليستمع إليه .وماذا قدمه في هذه الرسالة هو تقريبا ال
يصدق .تقريبا حرض على الشغب .وفعل ذلك عمدا .أوال أعطوه سفر إشعياء النبي لكي يق أر منه ،واختار
اإلصحاح  .61وهو عن المخلص اآلتي الذي يطلق المأسورين أح ار ار ويعلن سنة الرب المقبولة (اآليات
وب فِي
ول َل ُه ْم«:إَِّن ُه اْل َي ْوَم َق ْد تَ َّم ه َذا اْل َم ْكتُ ُ
18ب ،)19-ثم ادعى أن ذلك تم في مسامعهم .اآلية َ " :21ف ْابتَ َدأَ َيُق ُ
مس ِ
ام ِع ُك ْم» ".كان هذا مذهال .عناوين الصحف" :صبي محلي يدعي أنه المسيا" .لكن هذا لم يتسبب في
ََ

ات ِ
احداث شغب .اآلية " :22و َكان اْلج ِميع ي ْشهدو َن َله ويتَع َّجبو َن ِمن َكلِم ِ
الن ْع َم ِة اْل َخ ِار َج ِة ِم ْن َف ِم ِه ".إلى اآلن
َ َ َ ُ َ َُ
ُ ََ َ ُ
ْ َ
األمر جيد.
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ولكن انظر ما قاله بعد ذلك .غير متوقع على اإلطالق! ال يمكن تفسيره إن كان ما تريده هو مجموعة أتباع.
ال يمكن تفسيره إن كنت تريد فقط نمو الكنيسة .اختار أن يروي قصتين من العهد القديم تحلقان تماما في
وجه التعصب العرقي في مسقط رأسه .بالكاد يستطيع أن يكون أكثر هجوميا .وكان يعلم ماذا ستكون
طِن ِه ".وبعبارة أخرى ،نعم أنتم
ول َل ُك ْمِ :إَّن ُه َل ْي َس َنِب ٌّي َمْقُبوالً ِفي َو َ
استجابتهم ألنه يقول في اآلية " 24اْل َح َّق أَُق ُ
تتحدثون حسنا عني اآلن (اآلية  ،) 22بينما لديكم تصوركم الخاص عما سيفعل المسيا ،وعما ستكون عليه

مملكته .ولكن انتظروا حتى أقول لكم ما أنا على وشك القيام به وما ستكون عليه مملكتي.
ثم روى القصة األولى .اآليات  ،26-25مأخوذة من  1ملوك " :17وبِاْلح ِق أَُقول َل ُكمِ :إ َّن أَر ِ
ام َل َكِث َيرًة ُك َّن ِفي
َ
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ُ ْ
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ض ُكلِ َها،
ين أ ُْغلَِق ِت َّ
اء ُم َّد َة ثَالَث سن َ
يل في أَيَّا ِم ِإيليَّا ح َ
َ ُ
ين َوِستَّة أ ْ ُ
َْ َ
ع َعظ ٌ
الس َم ُ
ِ
26وَلم يرسل إِيلِيَّا ِإَلى وا ِحد ٍة ِمنهاِ ،إالَّ ِإَلى ٍ
ٍ ِ
اء ".من الفراغ يروي قصة عن تخطي
َ ْ ُْ َ ْ
َ َ َْ
ْ
ص ْرَفة َ
ام َأرَة أ َْرَمَلة ،إَلى َ
ص ْي َد َ

هللا لكل اليهود العرقيين لتحقيق بركة معجزية لغريب وغير يهودي في أرض صيدا (فينيقيا) .وفعل ذلك بشكل
صارخ وبقوة وبدون تليين أو تفسير :كان هناك العديد من األرامل في إسرائيل ،وبارك هللا أجنبية.

ِ
ِ
ِ
يل ِفي
وإن لم يكن ذلك كافيا فروى قصة الثانية في اآلية  27من  2ملوك َ " :5وُب ْر ٌ
ص َكث ُيرو َن َك ُانوا في ِإ ْس َرائ َ
َّ
ِ ِ
يش َع َّ
َزَم ِ
الس ْرَي ِان ُّي ".مرة أخرى الفكرة هي :من بين جميع الناس
ان ُّ
النِب ِيَ ،وَل ْم ُي َ
ان أَلِ َ
ط َّه ْر َواحٌد م ْن ُه ْم ِإال ُن ْع َم ُ
الذين كان من الممكن أن يختار من بينهم هللا ليشفيهم من مرض البرص اختار هللا ملك أجنبيا ،سريانيا،

وليس يهوديا.
لم تضيع القصتين في التعصب العرقي في الناصرة .اآلية َ " 28فامتَألَ َغضبا ج ِم َّ ِ
ين ِفي اْل َم ْج َم ِع
يع الذ َ
ًَ َ ُ
ْ
29
ِ ِ
ِ
اءوا ِب ِه ِإَلى َح َّاف َة اْل َجَب ِل َّال ِذي َك َان ْت َم ِد َينتُ ُه ْم َم ْبِنَّيةً َعَل ْي ِه
اموا َوأ ْ
َسم ُعوا ه َذاَ ،فَق ُ
َخ َر ُجوهُ َخ ِار َج اْل َمد َينةَ ،و َج ُ
30
ِ
ِ
َي ْط َر ُح ُ ِ
ضى ".فهموا الموضوع ،ولم يعجبهم.
َسَف ٍل .أ َّ
َما ُه َو َف َج َاز في َو ْسط ِه ْم َو َم َ
وه إَلى أ ْ

ِ
ين
حَ
َحتَّى

اآلن ما هو الهدف من هذه القصة؟ الهدف هو :الملكوت الذي أتي به ،يقول المسيح ،هو مختلف عرقيا عما
تظنون .المكان الذي اخترتموه إسرائيل لم يسفر عن التواضع والرحمة ،ولكن الكبرياء واالزدراء .المسيح هو
نهاية التعصب العرقي .انظروا إلي .تعلموا مني ،يقول المسيح :لقد جئت لفداء أشخاصا من كل مجموعة
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عرقية ،وليس فقط واحد ة أو عدد قليل .ويل لكم لعدم رؤيتكم في عدل ورحمة هللا غيرته أن يجمع من جميع
الشعوب مملكة كهنة وأحباء.
متى  :13-5 :8اإليمان بالمسيح يفوق العرقية:
هل ذهبت بعيدا جدا في نطق الويل لهؤالء الناس في الناصرة؟ عليك أن تقرر حين تنظر إلى قصة أخرى،
وهذه المرة من متى  .13-5 :8أنهى المسيح الموعظة على الجبل في متى  7-5و بعد ذلك ،في متى :8
احتقار ونبذا لجميع السكان في إسرائيل ،وشفاه .ثم في متى  5 :8دخل
ا
 ،4-1مس أبرصا ،وهو األكثر
تقار وهجوما من البشر  -وهو قائد المئة الروماني .مثل لقاء
كفرناحوم ،واجتمع مع النوع الثاني األكثر اح ا
مشاة البحرية األمريكية مع مناضال من أجل الحرية في حركة طالبان .حقيقة أن قائد المئة هذا لديه شهرة
بين اليهود لم يعلنها متى (لوقا  .)5-7:3فهي ليست ذات الصلة من وجهة نظره .الرجل أجنبي ،وهو غير
يهودي .هذا هو تركيز متى.
ِ
ِ
ِ
وجا
ماذا ستكون فكرة هذه القصة؟ توسل قائد المئة من المسيح ،وقالَ " :يا َسِي ُدُ ،غالَمي َم ْطُرو ٌح في اْل َب ْيت َمْفُل ً
َشفِ ِ
يه ".ثم قال قائد المئة شيئا
ُمتَ َع ِذ ًبا ِج ًّدا ".بدون أدنى تردد أو استعالم قال المسيح في اآلية " 7أ ََنا ِآتي َوأ ْ
تعجب منه المسيح .اآلية  " :8يا سِي ُدَ ،لس ُت مستَ ِحًّقا أَن تَ ْد ُخل تَح َت سْق ِفيِ ،
ط َف َي ْب َأَر ُغالَ ِمي.
لك ْن ُق ْل َكلِ َم ًة َفَق ْ
ْ
ْ ُْ
َ ْ َ
َ َ
ألَِني أ ََنا

َولِ َع ْب ِد َي:

ِ
طٍ ِ
آلخ َر :ائ ِت! َف َيأِْتي،
ان تَ ْح َت ُسْل َ
ول لِه َذا :ا ْذ َه ْب! َف َي ْذ َه ُبَ ،و َ
ضا ِإ ْن َس ٌ
أ َْي ً
ان .لي ُج ْنٌد تَ ْح َت َيدي .أَُق ُ
ا ْف َع ْل ه َذا! َف َيْف َع ُل".

عندما سمع المسيح هذا ،اآلية  ،10تعجب .ثم أخذ هذا الوضع برمته الذي اعتقد الجميع أنه عن الشفاء
والقوة والسلطان ،وحوله إلى شيء مختلف تماما ،أي موقفا عن تكوين الملكوت من أجانب وعن مخاطر
ول َل ُكمَ :لم أَ ِج ْد والَ ِفي ِإس َرِائ َ ِ
يم ًانا ِب ِمْق َد ِار ه َذا!
ْ
يل إ َ
َ
االتكال على الهوية العرقية للبركة .اآلية 10ب" :اَْل َح َّق أَُق ُ ْ ْ
ول َل ُك ْمِ :إ َّن َكِث ِ
ين َس َيأْتُو َن ِم َن اْل َم َش ِار ِق َواْل َم َغ ِارب "...المشارق والمغارب! ما هذا؟ هذا هو فينيقيا (قطاع
ير َ
َوأَُق ُ
غزة) ،ومصر ،واليونان ،والسعودية ،وبالد فارس (األردن ،إيران ،العراق ،أفغانستان ،باكستان ،الهند،

الصين) .وماذا سيحدث عندما يأتون – هؤالء األجنبيين غير المختونين وأغربا عن الشريعة اليهودية بمظهر

6

ِ
َما بنو اْلمَل ُك ِ
ِ
اهيم وإِسحاق ويعُقوب ِفي مَل ُك ِ
ِ
وت
وت َّ
أجنبي؟ اآلية 11ب[" :هم سوف] َيتَّكُئو َن َم َع ِإ ْب َر َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ
الس َم َاواتَ ،وأ َّ َُ َ
َ
ِ
ُّ ِ
َس َن ِ
ان".
َفُي ْط َر ُحو َن ِإَلى الظْل َمة اْل َخ ِار ِجيَّةُ .ه َن َ
ص ِر ُير األ ْ
اء َو َ
اك َي ُكو ُن اْلُب َك ُ
اآلن هذا أمر مثير للصدمة جدا! عليك أن تشعر بقوة هذا .هنا يقول المسيح لشعب هللا المختار من إسرائيل
أن أوال الرومان ،مثل قائد المئة المؤمن هذا ،وبعد ذلك كل أنواع األجناس األممية النجسة ،سوف تدخل
ملكوت السماوات ،ولكن أنت" ،أبناء الملكوت "،سوف تُطرحون إلى الظلمة الخارجية .هذا أمر لم يسمع به
أن تتحدث عن الجنس المختار بهذه الطريقة .ماذا يقول؟ يقول :المسيح هو نهاية التعصب العرقي.
أو لوضعها على نحو أكثر إيجابية :يقول المسيح أنه مع مجيئه جاءت طريقة جديدة وراديكالية لتعريف
شعب هللا ،أي اإليمان به .اإليمان بالمسيح يفوق التميز العرقي .م ار ار وتك ار ار في األناجيل يحدث هذا:
 .1قصة السامري الصالح  -األجنبي هو بطل الرحمة (لوقا .)33 :10
 .2شفاء العشرة البرص ،عاد واحد فقط ،ومن هو؟ السامري ،أضاء األجنبي بامتنان متواضع (لوقا :17
.)16
 .3شفاء ابنة المرأة الفينيقية السورية في (مرقس .)26 :7
 .4سجود حكماء المشرق ،ربما من بالد فارس أو العربية (متى .)1 :2
 .5وأخي ار موت وقيامة المسيح الذي فسره هو نفسه مقدما في مثل المستأجرين (متى  .)43-33 :21حيث
ِ
ِ
ين؟" ماذا
أرسل صاحب الكرم ابنه لجمع األثمار من شعبه .فقتلوه .وسأل المسيحَ " :ما َذا َيْف َع ُل ِبأُوَلئ َك اْل َكَّرام َ
ِ
ع ِم ْن ُك ْم
وت هللا ُي ْن َز ُ
يفعل هللا عندما ُرفض ابنه من قبل شعبه المختار؟ اآلية  43تعطي الجوابِ" :إ َّن َمَل ُك َ
ُم ٍة تَ ْع َم ُل أَ ْث َم َارُه".
طى أل َّ
َوُي ْع َ
ليس اللون ،ولكن اإليمان في المسيح:
كان هذا ما يشير إليه مارتن لوثر كينغ في خطابه الشهيرة عندما قال" :لدي حلم أن يحيا أطفالي األربعة في
يوم من األيام في أمة ال تحكم بحسب لون بشرتهم ولكن بحسب أخالقهم وشخصيتهم".
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يسوع هو نهاية التعصب العرقي .ليس اللون لكن اإليمان في المسيح ،هو عالمة الملكوت .نويل وأنا كنا
نستغرق في الذكريات على الهاتف يوم أمس ،عندما كنا نتحدث مع بنيامين ابننا في شيكاغو .تذكرنا أوربانا
 .1967عندما ُسئل وارين ويبستر أمام  15،000طالب ،م اذا لو ابنتك قررت أن تتزوج من باكستانيا ،بينما
أنت تخدم هناك؟ جوابه ال يزال يرن في آذاننا إلى اليوم ،كما آمل أن تكون هذه الرسالة في آذانكم :أفضل
باكستاني فقير مسيحي عن أبيض ،غني ،غير مؤمن ،صاحب بنك ،أمريكي .وبعبارة أخرى ،المسيح ،وليس
اللون هو القضية .المسيح هو نهاية التعصب العرقي.
إذا أردنا أن نزرع كنيسة متمركزة حول هللا ،وممجدة للمسيح ،ومشبعة بالكتاب المقدس ،وساعية للعدالة،
فيجب أن تنتهي هنا أيضا .ويا له من شيء جميل عندما تنتهي وكل قبيلة وجنس وشعب يمجد المسيح .يا
رب ،حقق ذلك!
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