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 »من �ملثري للده�صة �أن ي�صف �لر�صول بول�ض جماعة �ملوؤمنني �ملحلية باأنها َكِني�َصَة 

�أهمية حياة  يرفع من  �لو�صف  هذ�  فاإن   .)28 :20 )�أعمال  ِبَدِمِه  ِتي  �ْقَتَناَها  �لَّ �للِه 

مع  هنا  نتعامل  �إننا  درجة.  �أق�صى  �إىل  و�إر�صاليتها  وحالتها  �ل�صحية،  �لكني�صة، 

جماعة من �لب�رش مقتناة بالدم،  وبالتايل ال �أريد �أن �أحتدث عن �أفكار ب�رشية، بل 

�أريد فقط �أن �أعرف ما تقوله كلمة �لله عن  �لكني�صة. ولهذ� �أنظر بكل رجاء وثقة �إىل 

�لتز�م مارك ديڤري �الأ�صيل بالكتاب �ملقد�ض.  قليلون �ليوم هم �لذين ي�رشفون وقًتا 

للتفكري ب�صكل �أو�صع فيما يجعل من كني�صة ما كني�صة  كتابية تنعم بال�صحة. و�أنا �أ�صكر 

 .”  9 marks  “   لله الأجل هذ� �لكتاب والأجل �خلدمات �لتي تقوم بها هيئة�

جــون بايـبر
،) Desiring God ( موؤ�ص�ض خدمة �ال�صتياق �إىل �لله

 ) Bethlehem College and Seminary (   ورئي�ض كلية الهوت بيت لم

 »ما �أكرث �لكتب �لتي ُكتبت عن �لكني�صة ولكنها بال قيمة ُتذَكر. �إال �أن هذ� �لكتاب 

يختلف  كثرًي�. فاإننا نادًر� ما جند كتاًبا عن �لكني�صة ميزج �لتاأمل �لكتابي و�لالهوتي 

�جلاد و�ملوثوق به،  مع �لكم �لتقي و�ل�صحيح و�خلبري، و�لتطبيق �لعملي. وهذ� 

�لذي  �لكتاب  �إىل  جيًد�  �نتبه  م�صيحًيا،  قائًد�  �إن  كنت  �لكتب.  هذه  �أحد  هو  �لكتاب 

مت�صكه �الآن بني يديك، فهو قد يغري  حياتك وخدمتك«. 

د. أ.  كارسون
�أ�صتاذ �لبحث ف �لعهد �جلديد، كلية الهوت

Trinity Evangelical Divinity 
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»ف زمن يتم فيه تقييم �لكني�صة على �الأغلب بح�صب مظهرها �خلارجي، بات 

�أن  نعرف كيف نقي�ض �لالة �ل�صحية �لقيقية للكني�صة. فبع�ض �لنا�ض  �أمًر� حيوًيا 

نون مب�صتح�رش�ت  �لتجميل جثث �ملوتى! �أما مارك ديڤري فيقدم ف هذ� �لكتاب  ُيزيِّ

�ملعايري �لكتابية �لالزمة لتمييز  �ل�صحة �لروحية للكني�صة، لي�ض بح�صب ما تبدو عليه 

�أمام �لله. هذ� كتاب  �أمام �لعامل، بل بح�صب ما  هي عليه من �لد�خل  من �خلارج 

ي ب�صدة بقر�ءته«. �رشوري ونافع، و�أُو�صِ

جون ماك  آرثر
،) Grace community Church ( ر�عي كني�صة �لنعمة

ب�صان  فايل، كاليفورنيا

 »ُيعد كتاب »9 عالمات للكني�صة �ل�صحيحة« و�حًد� من �أف�صل �لكتب، و�أ�صهلها 

�لروحي.  �لتغيري  نحو  �لكني�صة  قيادة  كيفية  تعلم  �أجل  من  نفًعا،  قر�ءة،  و�أكرثها 

فهو ال ُي�صلِّط �ل�صوء  على منو �لكني�صة، بل على حالتها �ل�صحية، �لتي هي �لهدف 

�ل�صحيح الأية خدمة مركزها �لله.  وكل ف�صل من ف�صول �لكتاب يقدم لنا �الأ�صا�ض 

�لكني�صة،  حياة  من  �آخر  �أي  جانب  �أو  �لتلمذة،  �أو  �لكر�زة،  �أو  للوعظ،  �لكتابي 

�ملبادئ  خ�صعت  هذه  وقد  �جلو�نب.  هذه  ف  عملية  مقرتحات  �إىل  باالإ�صافة 

و�ملمار�صات �لعملية لالختبار �لعملي ف خدمة مارك ديڤري �ليوية باعتباره ر�عًيا 

 رئي�صًيا لكني�صة مزدهرة« .

فيليب  جراهام رايكن
 ) Wheaton College (   رئي�ض كلية الهوت ويتون

ولي�ض  بالروحنة،  مغمورة  �لد�ثة  بعد  ع�رش   ما  ف  �أمريكا  �صارت   »لقد 

�لتعليم  غياب  ف  هذ�  على  �لو��صح  �لربهان  ونرى  �الأ�صيلة  �لقيقية.  بامل�صيحية 
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�لكتابي ف �لعديد من �جلو�نب  و�ملجاالت. ومبا �أن حركة �الإ�صالح لطاملا كانت 

كني�صة م�صَلحة ف ع�رشنا هذ�.   كي  نرى 
َ

ن�صلي �أن  فعلينا  �لكني�صة،  نحو  موجهة 

يهدف مارك ديڤري ف بيانه �لر�صمي: “9 عالمات للكني�صة �ل�صحيحة” �إىل تعاٍف 

لة  حممَّ �صفحات  �لكتاب  من  �صفحة  كل  فاإن  �جلديد.  �لعهد  لكني�صة  حقيقي  كتابي 

بتحليالت مدرو�صة و�هتمام جيد. وال بد �أن يكون �ملكان �لقيقي لهذ�  �لكتاب ف 

�أيدي جميع من ُي�صلُّون الأجل �الإ�صالح  ا ف  يدي كل ر�عي كني�صة �أمني، و�أي�صً

ف  هذ� �لع�رش«. 

ألبرت مولر
رئي�ض كلية �لالهوت �ملعمد�نية �جلنوبية

 Southern Baptist Theological  Seminary (

و�أ�صتاذ �لالهوت �مل�صيحي بالكلية. 

 »يرتبط م�صتقبل �مل�صيحية �لكتابية ف �لعامل �لغربي �رتباًطا وثيًقا مب�صتقبل �لكني�صة 

�ملحلية،  وهذ� ما يعلِّم به مارك ديڤري. لذ� ُيعد كتابه »9 عالمات للكني�صة �ل�صحيحة« 

و�صفة دو�ئية  كتابية الأجل �لو�صول �إىل �الأمانة«. 

ج. ليجون دانكان
�أ�صتاذ �لالهوت �لنظامي و�لتاريخي بكلية �لالهوت �الإ�صالحية،

ور�عي  �لكني�صة �مل�صيخية �الأوىل مبدينة جاك�صون، والية مي�صي�صيبي. 

كتاب  بقر�ءة  تالميذي  بتكليف  �أعلمها  �لتي  �لكني�صة  عقيدة  مادة  ف   »�أقوم 

»9 عالمات للكني�صة �ل�صحيحة«. وعلى �لرغم من عدم و�صويل �إىل �ال�صتنتاجات 

عينها �لتي و�صل �إليها  �لكاتب، �إال �أن �لكتاب يعد من �لكتب �لقالئل �لتي خا�صت 



9 عالمات للكني�صة �ل�صحيحة 10 

ا كتاب ر�ئع ميكن لرعاة �لكنائ�ض  موؤخًر� ف ق�صايا كن�صية هامة  وحا�صمة. وهو �أي�صً

�لتباحث فيه مع �أع�صاء كني�صتهم«. 

بايج باترسون
رئي�ض كلية �لالهوت �ملعمد�نية �جلنوبية �لغربية

 ) Southwestern Baptist Theological  Seminary (

�لله  ملجد  بجد،  ت�صطلع مب�صئولياتها  للكنائ�ض كي  منا�صدة حما�صية وقوية   »هذه 

وخال�ض  �لنفو�ض �ل�صالة«. 

تيموثي جورج
ر عام لكتاب �لعميد �ملوؤ�ص�ض لكلية بي�صون لالهوت، وحمرِّ

” Reformation Commentary on  Scripture “

)تف�صري �إ�صالحي للكتاب �ملقد�ض( 

تر�ثها  �كت�صاف  �إعادة  �إىل  �لكني�صة  ديڤري  مارك  يدعو  �لكتاب،  هذ�   »ف 

�لكتابي، كما فعل  قدمًيا مارتن لويد جونز وجون �صتوت. ورمبا مل يحدث ف 

�أق�صى ما ف و�صعها كي تكون ذ�ت �صلة  �لتاريخ �لقدمي قباًل �أن بذلت  �لكني�صة 

ي�صجعنا  ففي حني  بها!  �ملحيطة  �أقل �صلة  بالثقافة  فعلته  ف�صارت مبا  مبجتمعها، 

باأن  مارك  رنا  ُيذكِّ »ف  �لعامل«،  نكون  �أن  �لديثة  �لكنائ�ض  من  �لكثري  قادة 

دعوتنا هي �أن نفعل هذ� دون �أن نكون »من �لعامل«. �إن �صفحات  هذ� �لكتاب 

مليئة باأحاديث عن »كينونة« �لكني�صة ولي�ض عن »عمل« �لكني�صة. ففي �لنهاية، 

 د�ئًما ما ت�صبق �لكينونة �لعمل، �إذ �أن ما »نعمله« ف نهاية �الأمر د�ئًما ما يتحدد 

من خالل  كينونتنا، �أي َمن نحن. دعو� �لكني�صة تكون هي �لكني�صة! هيا �قر�أو� 
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هذ� �لكتاب و�جنو� ما  فيه من فو�ئد وثمار!«. 

و. س. هوكينز
 رئي�ض جمل�ض �إد�رة �ملعا�صات �ل�صنوية لطائفة �ملعمد�نيني �جلنوبيني

 »كتاب مارك ديڤري هو هدية من �ل�صماء الأي ر�عي كني�صة ي�صارع مع ت�صاوؤالت 

عن �صكل  �لنجاح و�الأمانة ف �لكني�صة. فهو ي�صاعد على روؤية ما هو �أعمق و�أبعد 

�إياك  �ملنهجيات، موجًها  و�أحدث  و�الإح�صائيات،  وَجَلبِة  �الأعد�د،  �ل�صهرة،  من 

�إىل �مل�صالك �لقدمية، و�إىل روعة  خطة �لله للكني�صة �ملحلية، تلك �لروعة �لتي تغري 

�لعامل« .

جوشوا هاريس
،) Covenant life Church ( ر�عي كني�صة حياة �لعهد

 ” Dug Down Deep “ مبدينة غايرث�صبريغ، والية مرييالند.  وموؤلف كتاب

 »ما �أندر �لكتب �لتي توؤكد على �أولوية �لكني�صة، بل و�الأندر منها هي تلك �لكتب 

�لتي تقوم  بتعريف �ملمار�صة �لعملية للكني�صة �ملحلية من �صفحات كلمة �لله ولي�ض من 

خالل  �الجتاهات �ل�صائدة ف �ملجتمع. هذ� هو �لكتاب �لذي قدمه لنا مارك ديڤري، 

و�لذي ُيعد �أف�صل  كتاب قر�أته ف هذ� �ملو�صوع ذي �الأهمية �لق�صوى، كونه ُكِتَب 

بيد ر�عي كني�صة والهوتي جنح  حًقا ف بناء كني�صة حملية �صلبة وثابتة ف �لعا�صمة 

و��صنطن«.

س. ج. ماهاني 
 ) Sovereign Grace Ministries ( خدمات �لنعمة �ل�صيادية





  تقديم
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ديڤيد پـالت 

ُيخجلني �أن �أقول �إنني �عتدت �أن �أغفو ف �أثناء �ملناق�صات �لتي كانت تدور حول 

عقيدة  �لكني�صة )�إكليزيولوجي(. و�ل�صوؤ�ل �لذي كان يدور بذهني هو: »هل توجد 

�أهمية حقيقية لكل  هذ�؟« ولالأ�صف، ال �أظن �أين كنت ف هذ� وحدي. فنحن �ملوؤمنني 

ف جمتمعنا، وف جميع �أنحاء  �لعامل، منيل �إىل �الإنقا�ض من قدر �لكني�صة مبختَلف 

�لطرق. 

ف ��صتقاللنا، و�عتمادنا على �أنف�صنا، و�كتفائنا �لذ�تي، نتجاهل �لكني�صة. وتبدو 

لنا فكرة  �خل�صوع �ملتباَدل، و�مل�صاءلة، و�العتماد �ملتبادل فكرة غريبة، �إن مل تكن 

يقول  كما  �لكني�صة،  عن  با�صتقاللنا  نتباهى  �الأحيان  بع�ض  بل  وف  خميفة.  �أحياًنا 

بع�ض �مل�صيحيني �ال�صميني: »�أ�صتطيع �أن �أمنو ف �مل�صيح، بل و�أُجنز قدًر� �أكرب من 

�لعمل الأجل �مل�صيح �إن عِملته بنف�صي،  من دون �لكني�صة«. 

ُن�صلِّط  �لكني�صة    ذلك الأننا  ث  ُنلوِّ كنا بالرب�جماتية  بتم�صُّ فاإننا  عالوة على ذلك، 

�هتمامنا على ما  َثَبَت جناحه عملًيا. �أما �إن بد� �صيء ما غري فعال عملًيا وفًقا ملقايي�صنا 

�خلا�صة للنجاح، �إًذ� ال  بد �أن هذ� �ل�صيء غري �صالح. وف �أحيان كثرية، وِبِنيَّة 

�صليمة، نفعل كل ما يتطلبه �الأمر  لنجذب �أكرب عدد ممكن من �لنا�ض �إىل �لكني�صة، 

�ض كلمة �لله للخطر حني نقبل برب�عة  ولكننا ف �أغلب �الأحيان، عن جهل،  ُنعرِّ
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�إىل  �لنا�ض  ُي�صمى دعوة �لعامل  لالهتد�ء. وفيما جنتذب  بحلول و�صط ف �صعينا ملا 

جنتذبهم  �لتي  �لكني�صة  عينها  هذه  نلوث  �أن  �إىل  �الأمر  بنا  ينتهي  �لكني�صة،  د�خل 

�إليها. 

ن�صاأَْت ف جميع �جتاهات  فقد  �إر�صالياتنا؛  �لكني�صة ف  قدر  ُننق�ض من  ا  �أي�صً �إننا 

من  خمتلفة  �أوجه  على  �ل�صوء  ت�صلط  للكني�صة  مو�زية  منظمات  جمتمعنا  �مل�صيحي 

بالتخفيف  يقوم  �أو  �ملحلية،  �لكني�صة  يتجاهل  فعلًيا  منها  ذلك  فالكثري  ومع  �خلدمة، 

من �أهميتها بطرق خطرية.  �إن �لعديد من هذه �ملنظمات �الإر�صالية يتفاخر بزرعها 

�الآالف من �لكنائ�ض ف خمتلف �لبالد،  ومع ذلك فاإن تعريفهم "للكني�صة" هو بكل 

�رش�حة غري �صحيح. ذلك الأن ت�صييد مبًنى �أو  �جتماع �ثنني �أو ثالثة من �ملوؤمنني 

ال ميكن �أن نطلق عليه كتابًيا ��صم كني�صة. �إن �أردنا  حًقا �أن نتمم �الإر�صالية �لعظمى، 

ف�صيكون من �لكمة �أال َنُحّط من قدر »�الأد�ة« �لتي وعد �لله  باأن يباركها النت�صار 

�الإجنيل ف �لعامل وهي: �لكني�صة �ملحلية. 

كما �أننا ُننق�ض من قدر �لكني�صة حني نرفع من قدر موروثاتنا وتقاليدنا فوق حق 

�لله. فاإن  �لكثري من منهجياتنا ف �لكني�صة �ليوم موؤ�ص�ض على �لطرق �لتي �عتمدناها 

من قبل ولي�ض على  �لكلمة �ل�رشمدية �لتي تكلم بها �لرب. �إننا ُنويل �أهمية خليار�تنا 

�أكرث  �لله،  �رشنا ننظم كنائ�صنا بح�صب ما هو  �لتي نوليها الأولويات  �أكرث من تلك 

ا  للم�صيح. وف �لنهاية، نقوم بتعريف  �إر�صاًء لنا ولي�ض بح�صب ما هو �أكرث �إخال�صً

رت لنا �ل�صعور  �لكني�صة عملًيا بح�صب ر�حتنا �ل�صخ�صية، فت�صري  �لكني�صة جيدة �إن وفَّ

�ملكان  باحثني عن  كني�صة  الأخرى  من  وذهاًبا  جيئة  نتاأرجح  فاإننا  ولهذ�  بالر�حة. 

و�لرب�مج �الأكرث تلبية لاجاتنا. 

ولهذه �الأ�صباب جميعها، ما �أحوجنا ف ع�رشنا هذ� �إىل �ال�صتماع ملا يقوله �لله 

��صتعادة  �إىل  �لكني�صة وقدرها، نحتاج  قيمة  ُننق�ض من  �أن  عن كني�صته.  وبداًل من 

�عتز�زنا بها. فبعيًد� عن  �الجتاهات �ل�صائدة ف �ملجتمع و�ملوروثات �لكن�صية �لتي 
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تهيمن على فكرنا �ملعا�رش، نحن ف  حاجة �إىل �أن ن�صاأل �لله هذ� �ل�صوؤ�ل: »ما �لذي 

تر�ه ذ� قيمة ف كني�صتك؟«. 

نحتاج �أن نطرح هذ� �ل�صوؤ�ل ف �لكني�صة الأننا نريد جمد �لله ف هذ� �لعامل. قال 

 ي�صوع ف يوحنا 17 �إن �لغر�ض من وحدة �لكني�صة هو �أن تكون �نعكا�ًصا لالهوت.  

  �لعامل  �لذي ي�صاهدنا �صيعرف حًقا �أن �لله قد �أر�صل ي�صوع حني يرى جمده م�صتعلًنا 

ف �صعبه )يوحنا   17: 23-20(. 

نحتاج �أن ن�صاأل �لله عما ير�ه ذو قيمة ف كني�صته، لي�ض الأننا نريد جمده فح�صب، 

ي�صوع هو  �إن  �لقدو�ض.  قيمة روحه  ر  �صديدة وُنقدِّ �بنه حمبة  ا  الأننا نحب  �أي�صً بل 

ي�صوع  بها.  �لتالعب  حقنا  من  لي�ض  ولذ�  ُيْنِميها،  �لذي  �لكني�صة،  وهو  �أ�ص�ض  من 

ِبَدِمِه«،  �ْقَتَناَها  ِتي  �لَّ �للِه  »َكِني�َصَة   28 :20 كلمات  �أعمال  بح�صب  �قتناها،  من  هو 

17؛   ،16  :3 كورنثو�ض  �لقدو�ض   )1  �لله  روح  ل�صكنى  �ملختار  �ملو�صع  وهي 

�أف�ص�ض 2: 22-19(. 

ف  �إجنيله  نحب  الأننا  ا  �أي�صً كني�صته  ف  قيمة  ذ�  ير�ه  عما  �لله  ن�صاأل  �أن  نحتاج 

�صها �لله  حياتنا، ونريد �أن  نتمم �إر�صاليته ف هذ� �لعامل. �لكني�صة هي �لو�صيلة �لتي �أ�صَّ

للدفاع عن هذ� �الإجنيل،  و�إعالنه عملًيا، و�ملناد�ة به. فقد �صمم �لله جماعة �الإميان 

نعمته بني  ين�رشون  فيما  �صعبه  و�إمتاع  كني�صة بغر�ض  �إ�صباع  �ملدعوة  �ملتميزة هذه 

جميع �ل�صعوب. 

�لله  كلمة  �صماع  �إىل  ونتوق،  بل  ونرغب،  نحتاج،  فاإننا  هذ�،  لكل  ونتيجة 

ب�صاأن م�صيئته  لكني�صته. ولهذ� �أنا �أ�صكر �لله جًد� على هذ� �لكتاب، �لذي بخالف �أي 

�ملبادئ  َي�صَبح ف بحر من  باعتباري ر�عًيا  نف�صي  �أثًر�  عظيًما ف  �آخر ترك  كتاب 

للكني�صة.  فهمي  ف  ا  �أي�صً �أثًر�  وترك  �لكني�صة  و�صحتها،  منو  الأجل  و�ملمار�صات 

�لعالمات  فاإن  �لله؛  �لكتاب  موؤ�ص�ض على كلمة  �أن هذ�  �إىل حقيقة  �الأثر يرجع  هذ� 
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�لت�صع �ملذكورة فيه قد ال تكون هي �لعالمات �لتي  ترى على �لفور �أنها مركزية ف 

�لكني�صة، فقد ترى �أن �لبع�ض منها حمل �صك و�لبع�ض �الآخر  مثري للجدل. لكن يا 

�إخوتي، هذه �لعالمات �لت�صع كتابية، ولهذ� �ل�صبب قيمتها كبرية. 

�ل�صائعة  �إر�صاء �الجتاهات و�مليول  �لكتاب حماواًل  هذ�  ديڤري  يكتب مارك  مل 

ف ع�رشنا، بل  كتبه �صاعًيا الأن يكون �أميًنا جتاه �لق �الإلهي �لذي يتخطى حدود 

�صهادة  �أنها  �أثق  و�لتي  منه،  فرحي  ل�صدور طبعة جديدة  �زد�د  وقد  كل ع�رش. 

ا  عن �صمو كلمة �لله فوق �لزمن. باالإ�صافة �إىل  ذلك، ُيعد هذ� �لكتاب �صهادة �أي�صً

عن ر�عي و�صعب كني�صة كابيتول هيل �ملعمد�نية  بالعا�صمة و��صنطن. تر�هم �أنف�صهم 

يقرون ف �ت�صاع باأنهم لي�صو� �لكني�صة �ملثالية، لكن بعد  ق�صائي �صاعات طو�ل و�صط 

�ملوؤمنني هناك، وبعد عدة �أيام ق�صيتها ف �لكو�لي�ض مع هذ�  �لر�عي، وبعد �لعبادة، 

و�ل�صالة، و�خلدمة جنًبا �إىل جنب معهم، �أ�صتطيع بكل يقني �أن �أو�صي  لي�ض فقط 

ا �أُثني على هذ� �لر�عي و�صعب كني�صته. �أقول بب�صاطة  �إنهم  بهذ� �لكتاب، ولكن �أي�صً

ي�صكلون مًعا �صورة و��صحة، وجميلة، وموؤثرة، وناب�صة بالياة، وفوق �لكل 

�صورة كتابية  لعرو�ض �مل�صيح. 

وتباًعا، فاإن رجائي و�صالتي هما �أن تتو�جد هذه �لعالمات �لت�صع بتز�يد يوًما 

وف  جمتمعنا،  �أنحاء  ف  �لكنائ�ض  وف  برعايتها،  �أقوم  �لتي  �لكني�صة  يوم  ف  بعد 

ا. ليتنا  نكف عن �الإنقا�ض من قدر �لكني�صة، ونعتز بها ونرعاها  �أنحاء �لعامل �أي�صً

بو�صائل وطرق تعك�ض نعمة �لله  لنا وتردد �أ�صد�ء جمد �لله من خاللنا، »َو�ْلَقاِدُر 

ِتي َتْعَمُل  ِة �لَّ ا َنْطُلُب  �أَْو َنْفَتِكُر، ِبَح�َصِب �ْلُقوَّ � مِمَّ ٍء، �أَْكرَثَ ِجدًّ
ْ

�أَْن َيْفَعَل َفْوَق ُكلِّ �َصي

ُهوِر. �آِمنَي«  �إِىَل َجِميِع  �أَْجَياِل َدْهِر �لدُّ ِفيَنا، َلُه �مْلَْجُد ِف �ْلَكِني�َصِة ِف �مْلَ�ِصيِح َي�ُصوَع 

)�أف�ص�ض 3: 21-20 (. 

   



متهيد للطبعة الثالثة )2013( 

�لقليل من �لُكتَّاب من تتاح له فر�صة ثالثة لنقل ر�صالته لقارئيه. وفيما �أُنهي هذه 

ل �إىل ختام ع�رشين عاًما من خدمتي ف رعاية �لكني�صة نف�صها.  �لطبعة  �ملنقحة، �أ�صِ

م�صى  قد  يكن  مل  �لكني�صة،  ف  مرة  الأول  �لعظات  من  هذه  �ل�صل�صلة  قدمت  فحني 

على وجودي ف من�صب �لر�عي  �صوى �أقل من خم�صة �أعو�م، وكانت عائلتي مل 

تزل �صغرية �ل�صن، و�لكني�صة �صئيلة وعجوز.  �الآن �صارت �لكني�صة كبرية و�أكرث 

وقع  �لذي  هذ�  �لتغيري  منظور  ومن  �صًنا.  و�أكرب  �أ�صغر  عائلتي  و�صارت  �صباًبا، 

�رشعت مرة �أخرى ف معاجلة مو�صوع �صحة �لكني�صة. 

و�أنا ف غاية �المتنان الأ�صدقائنا ف د�ر ن�رش كرو�صو�ي الأجل هذه �لفر�صة �لتي 

�أتاحوها يل،  فقد عاونني الين ديني�ض، و�أل في�رش، وكثريون �آخرون ف �خلدمة 

  الأول مرة كتابة هذ� �لكتاب منذ خم�صة ع�رش عاًما. 
َّ

�أواًل قبل �أن يقرتحو� علي

بنا ف هذه  �ل�صلة جًد�  �لتي �خرتت �لديث عنها هي وثيقة  �لت�صع  و�لعالمات 

�لكني�صة  ف  �الأخرى  �جلو�نب  من  �لعديد  �أن  ومع  حينئذ.  كما  كانت  متاًما  �الأيام 

ز على تلك �لعالمات �لرئي�صية،  �أركِّ �أن  �أود  �أن يفيدنا �لديث  عنها، لكني  ميكن 

�إذ مل ت�صفر �الأحاديث �لتي د�رت بيني  وبني رعاة وقادة كنائ�ض ف خالل كل هذه 

�الأعو�م عن �صيء يجعلني �أغري من ر�أيي. 

ف هذه �لطبعة �لثالثة �ملنقَّحة، قمت باإ�صافة بع�ض �لجج )على �صبيل �ملثال: ف 

�لوعظ  �لتف�صريي، وطبيعة �الإجنيل، و�ملذهب �لتكاملي(، وحتديث بع�ض �الأمثلة 
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�لتو�صيحية، وتغيري  و�إ�صافة بع�ض �ملالحق، �إال �أن �لهيكل �الأ�صا�صي للكتاب ظل 

كما هو. 

وقد قدم يل عدد كبري من �الأ�صدقاء عوًنا كبرًي� ف عملية �لتنقيح، وال ي�صعني 

�أن �أذكرهم  جميعهم هنا، لكن مع ذلك ال ميكنني �إغفال ثالثة �أ�صماء، نظًر� لالهتمام 

�لكبري �لذي �أولوه  لهذ� �مل�رشوع، و�مل�صاعدة �لتي قدموها يل، وهم: مايك ماكينلي، 

وبوبي جامي�صون، وجيم �أوينز.  وفوق �لكل، �أود �أن �أ�صكر زوجتي �لعزيزة �لتي 

�لعميقة  و�لتعليقات  �ملالحظات  و�أبدت  بع�ض  �أخرى،  مرة  بكامله  �لكتاب  قر�أت 

و�ملفيدة الأجل حت�صينه. 

�أو  �لتعبريية  �الأخطاء  جميع  �لقارئ  ليعترب  طبعة،  كل  ف  �لال  هو  وكما 

�الأخطاء ف �لكم على  �الأمور باأنها �أخطائي �ل�صخ�صية، لكن ليتمجد �لله من كل 

منفعة وتاأثري جيد ُيحِدثه هذ�  �لكتاب. 

مــارك ديڤــري

ر�عي كني�صة كابيتول هيل �ملعمد�نية

و��صنطن �لعا�صمة �صبتمرب 2012 

   



عة )2004(  متهيد للطبعة اجلديدة املو�صَّ

مرور عشرة أعوام على تطبيق العالمات التسع

عة من كتاب »9 عالمات للكني�صة  �لتمهيد للطبعة �جلديدة �ملو�صَّ �أكتب هذ�  بينما 

 �ل�صحيحة«، �أكون على و�صك �الحتفال مبرور ع�رشة �أعو�م على رعايتي للكني�صة 

�لزمن،  �لكالم دهًر� من  يقر�أون هذ�  لبع�ض من  �لفرتة  نف�صها. ورمبا  تبدو هذه 

بينما قد يبدو الآخرين �أين قد  بد�أت لتوي. وكي �أكون �صادًقا، �أنا �أ�صعر حيال ذلك 

بكال �الأمرين. 

�أعرتف باأن رعاية كني�صة قد تبدو �أحياًنا عماًل �صعًبا و�صاًقا؛ فقد مرت �أوقات 

مل تكن  دموعي �لتي ذرفتها هي دموع �لفرح، بل دموع �الإحباط، �أو �لزن، 

ا عن �لكني�صة، ومن يرحلون عنها،  �أو ما هو �أ�صو�أ من ذلك.  فاإن �أقل �لنا�ض ر�صً

رحيلهم،  على  �آخرين  وبخو�  من  �أكرث  وقًتا،  وهم  منا  تطلبو�  من  �أكرث  غالًبا  هم 

�أفعالهم  لتاأثري  �عتباًر�  �أو م�صجًعا. فهم  مل يعطو�  اًء  بنَّ و�أحياًنا مل يكن توبيخهم هذ� 

معهم،  و�ملوؤمنني  وعملو�  �أحبوهم  ومن  وعائلته،  �لر�عي،  �أي  �الآخرين،  على 

بع�ض  ا  �أي�صً �صحيح.  غري  ب�صكل  وبخوهم  ممن  و�آخرين  �ملرتبكني،  �الأحد�ث 

�أتوىل  �الأخرى  �الأ�صياء  وبع�ض  جيدة،  نتائج  �إىل  توؤدي  ال  �أفعلها  �الأ�صياء  �لتي 

بل وبني �لني و�الآخر  تتحقق،  �الأماين ال  �صو�ي،  وبع�ض  عملها وحدي دون 

تقتحم �ملاآ�صي �مل�صهد. فمن طبيعة �الأغنام �أن  ت�صل وحتيد، ومن طبيعة �لذئاب �أن 

 
َّ

علي ف�صيكون  هذ�  ومو�جهته،  مع  �لتعامل  من  �أمتكن  مل  �إن  �أين  و�أظن  تفرت�ض. 

حينئذ �أن �أترك عمل �لرعاية. 
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تلك  �لله الأجل  �أ�صكر  فاأنا  مبهج!  غالبية عملي  �إن  �أقول  �أميًنا،  �أكون  لكن كي 

من  عدد  ت�صاءل  �لله،  فبنعمة  �لفرح.  دموع  فيها  ذرفت  �لكثرية  �لتي  �ملر�ت 

يرحلون عن �لكني�صة م�صتائني ف  مقابل عدد من يرحلون عنها بدموع �المتنان، 

وف مقابل �الأعد�د �لتي تدخلها. لقد �صهدنا  ف كني�صتنا منًو� مل يكن مثرًي� �إن قورن 

�إىل �ملا�صي.  �أتوقف الأنظر  ب�صنو�ت �صابقة، لكنه مع ذلك يفاجئني ويذهلني  حني 

لقد ر�أيت �صباًبا كثريين يهتدون لالإميان بامل�صيح، ثم  ينخرطون ف �خلدمة. وبينما 

�أكتب هذه �ل�صطور، �أتذكر َرُجلني كانا �صديقني يل قبل �إميانهما،  وهما �الآن �صمن 

طاقم �لرعاة. فقد قمت بدر��صة �إجنيل مرق�ض معهما، وبنعمة �لله ر�أيتهما  ُيقبالن 

�إىل معرفة �لرب، و�الآن �أنا �أجل�ض و�أ�صتمع �إليهما يكرز�ن بر�صالة �الإجنيل �الأزلية 

 الآخرين. وها عيناي قد �غرورقت بالدموع و�أنا �أكتب هذه �لكلمات. 

كما  و��صحة،  ب�صورة  �صحية  كني�صة  تبدو  وهي  ككل،  �لكني�صة  �زدهرت  لقد 

يتم �لتعامل مع  �لتوتر ف �لعالقات بطرق تقية، ويبدو �أن جذور فكر �لتلمذة قد 

ا  يخرج �لنا�ض من هنا �إىل كليات �لالهوت، �أو �إىل عملهم  تاأ�صلت ف �لكني�صة. �أي�صً

كمعلمني، �أو مهند�صني، �أو رجال  �أعمال بعزمية �أكرب ف عملهم وكر�زتهم على حد 

�صو�ء. كما �أننا �صهدنا ف �لكني�صة عقد  �لعديد من �لزيجات، وبد�ية تكوين عائالت 

ا رموًز� �صيا�صية يتم تعليمهم  فيما يخت�ض بروؤيتهم �لكونية، ور�أينا  �صابة، ور�أينا �أي�صً

موؤمنني من جميع �لفئات و�الأعر�ق يتلقون م�صاعدة ف  فهمهم لالإجنيل. كما ُيطبَّق 

ق �لفرح  �لتاأديب �لكن�صي ب�صكل جيد الإقناع من يخدعون �أنف�صهم بخطئهم.  وقد تفوَّ

على �الأمل، ويبدو �أن نعمة �لله من نحونا تكرث مع كل نف�ض نتقابل معها. 

�ل�صحيح،  للتعليم  �صهيتهم  �زد�دت  �لله،  كلمة  من  �لكني�صة  �أع�صاء  تعلَّم  وكلما 

ومنا بد�خلهم  �إح�صا�ض ملمو�ض بالتوقع، فحيثما يجتمعون جتد �لما�ض و�لتلهف. 

كما يتلقى �لقدي�صون  �ملتقدمون ف �لعمر �لرعاية �لالزمة خالل �أيامهم �ل�صعبة؛ فقد 

�حتفلت جمموعة من �ل�صباب  �الأ�صغر �صًنا ف �لكني�صة بعيد ميالد رجل عزيز على 
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قلوبنا �أمت �ل�صاد�صة و�لت�صعني من عمره،  وقامو� با�صطحابه �إىل مطعم ماكدونالدز 

معتلة،  لزيجات  �مل�صاعدة  �لكني�صة  يد  مدت  ذلك،  عن  ف�صاًل  �ملف�صل(!  )مطعمه 

رون  �لرت�نيم �لقدمية،  و�خترب �أ�صخا�ض جمروحون �صفاء �لله، و�صار �ل�صباب ُيقدِّ

فت  و�ل�صيوخ �صارو� يحبون �لرت�نيم �لما�صية �لتي يرمنها فريق �ملرمنني. وقد  �رشُ

�الآخرين، وُرفعت �صلو�ت  لبناء  لها ف خدمة �صامتة وهادئة  �صاعات ال ح�رش 

الأجل  �تخاذ قر�ر�ت جريئة حا�صمة، ومت �تخاذها بالفعل، و�الحتفال بها. وب�صكل 

يومي، تتكون  �صد�قات جديدة، كما �أن بع�ض �ل�صباب �لذين ق�صو� معنا �أوقاًتا هنا 

هم �الآن يرعون كنائ�ض  �أخرى ف كنتاكي، ومي�صيجان، وجورجيا، وكونيتكيت، 

ا �زد�دت �لتقدمات لالإر�صاليات من  و�إيلينوي، ويب�رشون ف هاو�ي و�أيو�.  �أي�صً

ب�صعة �آالف من �لدوالرت �صنوًيا �إىل مئات �الآالف،  و�زد�د �صعورنا بالتعاطف 

و�أذكر  حديثي  هذ�  ف  ا  �أي�صً �أ�صرت�صل  �أن  ميكنني  �ملوؤمنني.  وغري  �ل�صالني  جتاه 

�ملزيد، فمن �لو��صح �أن �لله كان �صاًلا معنا، و�أننا نعمنا ب�صحة جيدة. 

تغيير فجائي

حني �أتيت �إىل هذه �لكني�صة، مل �أكن �أخطط لدوث كل هذ�، فاأنا مل �آت ومعي 

خطة �أو  برنامج ُيحِدث كل هذ�، بل جئت بالتز�م وتعهد جتاه كلمة �لله باأن �أبذل 

نف�صي ملعرفتها،  و�الإميان بها، وتعليمها. وقد ر�أيت �خلطر �لذي ت�صكله �آفة ع�صو 

�لكني�صة غري �ملوؤمن، وكنت  قلًقا ب�صكل خا�ض ب�صاأنها، لكن مل تكن لدي ��صرت�تيجية 

مدرو�صة بدقة للتعامل مع  �مل�صكلة. 

�صاءت عناية �لله يل �أن يركز مو�صوع ر�صالة �لدكتور�ة �لتي ح�صلت عليها على 

كتابات رجل  تطهري بيوريتاين ��صمه ريت�صارد �صايب�ض. وقد �أحببت ما كتبه عن 

�ملوؤمن �لفرد، لكني كلما  متعنت �أكرث ف قر�ءة ت�رشيحاته عن �لكني�صة بدت يل غري 

�الأ�صحاء،  للموؤمنني  بالن�صبة  �ملري�صة ال  متثل م�صكلة كبرية  �لكنائ�ض  فاإن  حكيمة. 

فهي  �ملوؤمنني �جلدد و�ل�صعفاء،  ثقياًل جُمهًد� على  منو  عبًئا  ت�صكل  �ملقابل  لكنها ف 
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ل �الأطفال  �لروحيني، حتى �أنها حترم  تفرت�ض من ال يفهمون كلمة �لله جيًد�، وُت�صِ

غري �ملوؤمنني من �آمالهم �لتطلعية بوجود و�صيلة �أخرى للحياة. فاإن  �لكنائ�ض �ل�صيئة 

و�إين  �لتب�صريي.  �لعمل  مقاومة  ب�صعة وخميفة ف  ب�صورة  فعالة  قوة  و�لعليلة هي 

 الأتاأمل ب�صدة ب�صبب �خلطية ف حياتي �ل�صخ�صية، و�صورتها �جلماعية ف حياة �لكثري 

ر ي�صوَع كاذًبا حني وعد بحياة  جًد� من  �لكنائ�ض. فهذه �لكنائ�ض تبدو وكاأنها ت�صوِّ

�أف�صل �أي مبلء  �لياة )يوحنا 10: 10(.  

حني  م،   1994 عام  ف  حياتي  ف  �أكرب  ب�صكل  مركزًيا  �لفكر  هذ�  �أ�صبح  وقد 

َلت  يت من�صب �لر�عي  �لرئي�صي للكني�صة �لتي ال �أز�ل �أخدم بها �الآن. وقد �صكَّ تولَّ

هذه �مل�صئولية عبًئا ثقياًل على  ذهني، والحت �أمامي و��صحة ن�صو�ض كتابية مثل 

يعقوب 3: 1 »َناأُْخُذ َدْيُنوَنًة �أَْعَظَم!«،  وعرب�نيني 13: 17 »�َصْوَف ُيْعُطوَن ِح�َصاًبا«، 

يوليها  �لتي  �الأهمية  �أمامي  على  �ل�صوء  ت�صلط  كي  مًعا  �لظروف  جميع  وتاآمرت 

�لله للكني�صة �ملحلية. وتذكرت ت�رشيًحا قاله جون بر�ون، وهو ر�عي  ��صكوتلندي 

ب للرعاة ف �لقرن �لتا�صع ع�رش، ف ر�صالة �أبوية منه �إىل �أحد تالميذه �لذي  ومدرِّ

 كان قد ُعنيِّ حديًثا لرعاية كني�صة �صغرية: 

»�أنا �أعلم ُبطل قلبك، و�أنك ت�صعر باخلجل من قلة عدد جماعة �ملوؤمنني بكني�صتك، 

 باملقارنة بالكنائ�ض �الأخرى �لتي يرعاها �إخوتك من حولك. لكن طمئن نف�صك بكلمة 

 رجل �صيخ، �أنك حني تتقدم لتعطي ح�صاًبا عن هوؤالء �أمام �ل�صيد �مل�صيح، عند كر�صي 

 دينونته، حينئذ �صتفكر ف �أنك حظيت بالفعل بالعدد �لكاف«)1(.

يُت م�صئولية رعايتها، �صعرت بثقل  وحني نظرُت �إىل �أع�صاء �لكني�صة �لتي تولَّ

هذ� �ل�صاب  �لذي �صاأعطيه �أمام �لله. 

�لتف�صريية، و�النتقال ف  �إلقائي لبع�ض �لعظات  �لنهاية، وعن طريق  لكن ف 

ت�صل�صل من �صفر  �إىل �آخر، �زد�دت �أمامي مركزية جميع تعاليم �لكتاب �ملقد�ض عن 
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ا هو �أمر يدعو  �لكني�صة، وبد� يل �أن �دعاء  كوننا موؤمنني دون �أن نحب بع�صنا بع�صً

لل�صخرية. كما �متزجت جميع �لعظات  �لتي �صمعتها عن �إجنيل يوحنا ور�صالة يوحنا 

�الأوىل مًعا مع در��صة �لكتاب �ملقد�ض ف ر�صالة  يعقوب ف يوم �الأربعاء من كل 

�أ�صبوع ملدة ثالثة �أعو�م، باالإ�صافة �إىل �أحاديث وحو�ر�ت  �أجريت حول �لع�صوية 

�لكن�صية و�لعهود �لكن�صية. 

و�حد  »كل  ا«،  بع�صً »بع�صكم  عبارة  حتوي  �لتي  �لكتابية  �لن�صو�ض  وبد�أت 

�لله  عناية  عن  عرفتها  �لتي  �لالهوتية  �لقائق  د  بالياة،  وجُت�صِّ تنب�ض  لالآخر« 

بكني�صته. وفيما كنت �أعظ من ر�صالة  �أف�ص�ض 2-3، �ت�صحت �أمامي مركزية �لكني�صة 

حتدث  وحني  بحكمته.  �لكائنات  �ل�صماوية  خاللها  من  ف  يعرِّ كي  �لله  خطة  ف 

بدمه«  )�لله(  �صيًئا   »�قتناه  باعتبارها  �لكني�صة  �إىل  �أ�صار  �أف�ص�ض،  �صيوخ  �إىل  بول�ض 

دم�صق، حني  لهذ�، وعلى طريق  �صابق  وبالتاأكيد، ف وقت  )�أعمال 20: 28(. 

�صاول  �مُلقام  �مل�صيح  ي�صاأل  مل  للم�صيحيني،  �صاول  ��صطهاد  مل�صرية  نهاية  �لله   و�صع 

عن �صبب  ��صطهاده الأولئك �مل�صيحيني، �أو حتى للكني�صة، بل �حتد �مل�صيح بكني�صته 

حتى �أن �ل�صوؤ�ل  �لذي طرحه على �صاول متهًما �إياه فيه كان: »ملاذ� ت�صطهدين؟« 

�لله  خطة  ف  حمورًيا  عن�رًش�  هنا  �ت�صح  كما  كانت  �لكني�صة  فقد   ،)4 )�أعمال 9: 

ا بوؤرة  �هتمامه �مل�صتمر.  �الأزلية، وف ذبيحته، وكانت �أي�صً

�لكني�صة  و�أن  كبري،  حد  �إىل  حملي  �صيء  هي  �ملحبة  �أن  �إىل  ا  �أي�صً تو�صلت  لقد 

�ملحلية هي  �ملو�صع �ملعهود �إليه �إعالن هذه �ملحبة كي ير�ها �لعامل كله. فهكذ� علََّم 

ُكْم  بُّو� َبْع�صُ ًة َجِديَدًة �أََنا �أُْعِطيُكْم: �أَْن حُتِ يَّ ي�صوع تالميذه ف  يوحنا 13: 34-35 »َو�صِ

ُكْم  نَّ �أَ ِميُع  �جْلَ َيْعِرُف  ِبهَذ�  ا.  َبْع�صً ُكْم  َبْع�صُ ا  ْي�صً �أَ �أَْنُتْم  بُّوَن  َنا  حُتِ �أَ �أَْحَبْبُتُكْم  َكَما  ا.  َبْع�صً

ب  �أ�صدقاء وعائالت تتغرَّ ِلَبْع�ٍض«. لقد ر�أيت  ا  َلُكْم ُحبٌّ  َبْع�صً َكاَن  �إِْن  َتاَلِميِذي: 

ب�صًعا.  تلك كانت مكاًنا  �أو  �ملحلية  �أن هذه  �لكني�صة  �مل�صيح وتتجنبه الأنهم ر�أو�  عن 

وعلى �ل�صعيد �الآخر، ر�أيت �أ�صدقاء وعائالت  ُيقِبلون �إىل �مل�صيح الأنهم ر�أو� تلك 
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�ملحبة عينها �لتي عا�صها �مل�صيح وعلََّم بها، حمبة »بع�صكم  بع�صا«، �أي نوع �ملحبة 

غري �الأنانية �لتي �أظهرها ي�صوع، و�صعرو� باالجنذ�ب �لب�رشي �لطبيعي  لها. وهكذ� 

�زد�دت مركزية �لكني�صة - جماعة �ملوؤمنني �ملحلية، �أي �صعب �لله �ملنادي بالكلمة 

  – فيما يتعلق بفهمي عن �لكر�زة، وكيفية �ل�صالة و�لتخطيط للكر�زة. �إن �لكني�صة 

�ملحلية هي  خطة �لله للكر�زة، وهي برنامج �لله للكر�زة. 

فهمي  ف  حمورية  �ملوؤمنني  جماعة  �أ�صبحت  �أعو�م،  �لع�رشة  هذه  مد�ر  على   

لكيفية متييز �الهتد�ء �أو �الميان �لقيقي ف حياة �الآخرين، وكيفية ح�صولنا على 

�أُعد عظة  ا �صبب يل  �صدمة كبرية حني كنت  �أتذكر ن�صً �أنف�صنا.  يقني �خلال�ض هذ� 

�أََخاُه،  ْبَغ�َض  �للَه«  َو�أَ �أُِحبُّ  »�إِينِّ  �أََحٌد:  َقاَل  “�إْن   21-20  :4 1يوحنا  وهو  منه، 

ِذي مَلْ  ُه، َكْيَف َيْقِدُر �أَْن ُيِحبَّ �للَه �لَّ ِذي �أَْب�رَشَ َفُهَو َكاِذٌب. الأَنَّ َمْن اَل ُيِحبُّ �أََخاُه �لَّ

ا”. ويقدم يعقوب 1 و 2 �لر�صالة عينها،  ُه؟... َمْن ُيِحبُّ �للَه ُيِحبُّ �أََخاُه �أَْي�صً ْ  ُيْب�رشِ

هذه �ملحبة على  ما يبدو لي�صت �صيًئا �ختيارًيا. 

�ملوؤمنني ف ذهني �حرت�ًما  �لفكر �خلا�ض مبركزية جماعة  د هذ�  وموؤخًر�، ولَّ

جديًد� للتاأديب  �لكن�صي ف �لكني�صة �ملحلية، �صو�ء على م�صتوى �لت�صكيل �لروحي �أو 

�لتاأديبي. وقد  �صهدنا ف كني�صتنا بع�ض �لاالت �ملوؤملة، وبع�ض �ل�صفاء�ت �لر�ئعة. 

�لتدريجي. لكن �صار من  �لبناء  �أننا جميًعا ال  نز�ل م�صاريع طور  �لو��صح  ومن 

�لو��صح جلًيا �أننا �إن �أردنا �أن نعتمد  بع�صنا على بع�ض ف كنائ�صنا، فال بد للتاأديب 

�أن يكون جزًء� من عملية �لتلمذة. و�إن كان  ينبغي لذلك �لنوع من �لتاأديب �لذي 

نر�ه ف �لعهد �جلديد �أن يوجد فيما بيننا، فال بد �أن  نعِرف �الآخرين جيًد� وُنعَرف 

منهم، وال بد �أن نكون ملتزمني وخمل�صني �أحدنا جتاه �الآخر.  كما ال بد �أن تتو�جد 

ف  �ل�صلطة  �لثقة  على  �لعملية  �لتطبيقات  جميع  فاإن  �ل�صلطة،  ف  �لثقة  بع�ض  لدينا 

�أن  ويبدو  �ملحلي.  �ل�صعيد  على  تظهر  و�لكني�صة  و�ملنزل،  �لزو�ج،  جماالت  ف 

�إ�صاءة فهم  هذه �لق�صايا، و�المتعا�ض و�لنفور من �ل�صلطة هي على �الأرجح �أ�صباب 
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�ل�صقوط �لرئي�صية. وف  �ملقابل، فاإن فهم هذه �الأمور يكاد يكون هو قلب عمل �لله 

�لكرمي الإعادة تاأ�صي�ض وتر�صيخ  عالقته بنا، تلك �لعالقة �لتي هي مزيج من �ل�صلطة 

و�ملحبة مًعا. وقد تو�صلت �إىل �إدر�ك �أن  �الرتباط بكني�صة حملية هو �أمر حموري 

تبعيتك  �صيًئا �ختيارًيا  �إ�صافًيا، بل هي �صورة  لي�صت  فالكني�صة  �لفردية،  �لتلمذة  ف 

ْلُت �إىل �إدر�ك هذ� �الآن بطريقة مل �أدركها  قبل �أن �آتي �إىل هذه  للم�صيح. وقد تو�صَّ

ف  �أن  نختربها  �لله  يق�صد  �لتي  �ل�صحة  من  �صيًئا  �أخترب  �الآن  �أين  و�أظن  �لكني�صة. 

�لكني�صة. 

ما ال يقدمه هذا الكتاب: 

ينبغي �أن �أقول كلمة �أخرى بخ�صو�ض ما ال يقدمه هذ� �لكتاب. دعوين �أ�صتبق 

�إحباطكم من  �لكتاب، فاإنه يتغا�صى عن �لكثري من �ملو��صيع، ورمبا مل نتمكن من 

تغطية �لكثري من  مو�صوعاتنا �ملف�صلة. وبقر�ءتي لهذ� �لكتاب مرة �أخرى �الآن، 

ا من قر�ءة  �آخرين له، �رشت �أكرث وعًيا بالكثري �لذي �أغفلت  بعد ب�صعة �صنو�ت �أي�صً

ذكره. فقد قال يل بع�ض �الأ�صدقاء: »وماذ�  عن �ل�صالة؟« �أو »�أين �لعبادة؟« كما 

�صاألني جون بايرب: »ملاذ� مل تذكر �صيًئا عن �الإر�صاليات؟«  حًقا �أنا ال �أحب �أن �أخذل 

�أ�صدقاء �رشفو� وقًتا ف قر�ءة �لكتاب، وبالتاأكيد ال �أود �أن �أخذل  جون بايرب! لكن 

هذ� �لكتاب لي�ض تعليًما �صاماًل عن عقيدة �لكني�صة، فقد جاءتنا �أفكار  جيدة عن »�ملزيد 

من �لعالمات« �لتي ميكن �إ�صافتها، رمبا ف طبعة الحقة. 

لكننا قررنا �أال نفعل هذ�، فاأنا ال زلت �أعتقد �أن �الأخطاء �ل�صائعة ف تطبيق هذه 

�لعالمات  �لت�صع على وجه �خل�صو�ض هي �مل�صئولة عن �لكثري جًد� من �صوء �الأو�صاع 

ف كنائ�صنا. ويبدو  يل �أن ��صتمر�ر حماولة لفت �نتباه �ملوؤمنني �إىل هذه �لعالمات 

على وجه �خل�صو�ض �أمر حكيم،  و��صرت�تيجي، و�أمني، وبب�صاطة �صحيح. فاإن 

�ملزيد من �الإر�صاليات، و�ل�صالة �ملثابرة، و�لعبادة  �لر�ئعة، جميعها �صتاأخذ �أقوى 

دفعة ت�صجيعية عن طريق مر�عاة هذه �لق�صايا �لرئي�صية. فال  �أحد �صي�صدق �الحتياج 
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�أحد  يتعلم عن ذلك �الحتياج من كلمة  �لله، وال  �إن مل  تقت�صيه �الإر�صاليات  �لذي 

�صيذهب ف �إر�صالية �إن مل يفهم جيًد� خطة �لله �لعظيمة ليفدي �صعًبا لنف�صه.  وبالتايل 

ال �أحد �صُيبِلي بالًء ح�صًنا ف �إر�صاليته �إن مل يفهم ر�صالة �الإجنيل. 

هذ�  فاإن  �الهتد�ء،  عملية  ف  �أكرب  باهتمام  �لتفكري  ف  حًقا  �لنا�ض  بد�أ  �إن  ا  �أي�صً

�صيوؤثر على  �صلو�تهم. و�إن �رشنا كتابيني ب�صكل �أكرب ف ممار�صتنا للكر�زة، �صنجد 

�أنف�صنا ن�رشف مزيًد�  من �لوقت ف �ل�صالة لغري �ملوؤمنني، و�صن�صري �أكرث �إدر�ًكا 

و�إن  بامل�صيح.  �الإميان  �إىل  �لنا�ض  يهتدي  ن�صلي  كي  �أن  بد  ال  الأجله  �لذي  لل�صبب 

و�صلنا �إىل فهم جيد عن �لع�صوية �لكن�صية  �لكتابية، �صتزد�د مركزية �أوقات �صالتنا 

كما  الإمياننا،  تقوية  ح�صوًر�،  و�أكرث  �أكرث  و�صت�صري  الإمياننا،  بالن�صبة  �جلماعية 

ا �أكرث حتدًيا الأولوياتنا، فتعيد ترتيبها من جديد.  �صنجدها �أي�صً

�أوقات �صلو�تنا �جلماعية �صتمتلئ  فاإن  �لكن�صي،  �لتاأديب  �أهمية  ر  نقدِّ و�إن ُعدنا 

�أنف�صنا ف كنائ�ض  �أمام نعمة �لله. و�إن وجدنا  باملزيد من  �ل�صعور باخل�صية و�ملهابة 

فاإن �لما�ض و�لتطلع  �ملزدهرين روحًيا،  يوًما فيوم  بالتلمذة، وباالأع�صاء  متتاز 

�إىل �لت�صبيح و�لمد �جلماعي،  و�العرت�ف باخلطايا �صينميان مًعا. و�إن �جتهدنا كي 

الت �لكتاب  �ملقد�ض هم قادتنا، فاإننا �صنجد �لفرح و�لثقة  جنعل من تتوفر فيهم موؤهِّ

�أوقات  �أكرث حرية و�نتعا�ًصا ف  �أوقاتنا �لتي نق�صيها مًعا،  و�صنكون  ينميان مًعا ف 

�جتماعنا، و�صت�صري طاعتنا �أكرث ثباًتا. 

�جليدة  �ل�صحية  للحياة  �ملميزة  �لعالمات  �صاملة عن كل  قائمة  لي�ض  �لكتاب  هذ� 

للكني�صة، بل  �ملق�صود منه �أن يكون قائمة للعالمات �ملحورية �لتي �صتوؤدي بالفعل 

�إىل ملء هذ� �الختبار. 
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كنيسة ذات منظور خارجي

�إن لزم حًقا �أن �أ�صيف عالمة �أخرى على ما �أنتم على و�صك قر�ءته، فهي لن 

تكون  �الإر�صاليات �أو �ل�صالة �أو �لعبادة، لكن ما �صاأ�صيفه �صيتناول هذه جميعها. 

و�أظن �أين �صاأختار  �أن �أ�صيف �أننا نريد لكنائ�صنا �أن تكون ذ�ت منظور خارجي. 

ه  ناحية �الأعلى، �أي �أن حموره يكون هو �لله، �أظن  فمع �أن تركيزنا ال بد �أن يوجَّ

�آخرين  �أنا�ض  �إىل  خارًجا  ننظر  فيما  حمبة  �لله  نعك�ض  �أن  ا  �أي�صً �ملفرت�ض  من  �أننا 

وكنائ�ض �أخرى. 

ميكن لهذ� �أن ُيرتَجم بعدة طرق. فاأنا �أتوق لكني�صتنا �أن جتيد �جلمع بني روؤيتنا 

لالإر�صاليات  �خلارجية وجمهود�تنا ف �لكر�زة �ملحلية. فاإن كنا جادين ف تعهدنا 

بامل�صاعدة ف �لكر�زة  جلماعات ِعْرِقيَّة خارج �لبالد مل ت�صلها بعد ر�صالة �الإجنيل، 

فِلَم مل نقم بعملنا جيًد� للعثور  على ممثلني لهذه �جلماعة ف �لد�ئرة �ملحيطة بكني�صتنا؟ 

مِلَ مَلْ متتزج �إر�صالياتنا وكر�زتنا مًعا  ب�صكل �أف�صل؟

نحن ن�صلي بالفعل ف �ل�صالة �لر�عوية ف �صباح كل �أحد الأجل �زدهار �الإجنيل 

ف �أر��ٍض �أخرى  وعرب جماعات حملية �أخرى. وف هذه �الأيام بالتحديد، قمنا ب�صم 

�صخ�ض ما �إىل فريق �لعمل  لي�صاعدنا ف زرع كني�صة �أخرى. فاإننا ككني�صة ن�صاعد 

ف رعاية موؤ�ص�صة “  marks 9  ”، ومن  خاللها نعمل مع كنائ�ض �أخرى كثرية الأجل 

�أماكن خا�صة حيث ن�صتقبل  ف عطالت نهاية �الأ�صبوع �صيوفنا  فائدتها. كما لدينا 

من �لرعاة و�ل�صيوخ، ومعلمي �لالهوت، و�آخرين من قادة  �لكنائ�ض لق�صاء �لعطلة 

معنا. فيجل�صون جميعهم مًعا ف �جتماع �صيوخ حقيقي، وف ف�صول  حقيقية لتعليم 

�الأع�صاء. وف هذه �الجتماعات نقدم حما�رش�ت خا�صة، ون�صتقبل �ل�صور ف 

ا بر�مج تدريب ملن ي�صتعدون   بيوتنا لتناول �لطعام وتبادل �الأحاديث. كما لدينا �أي�صً

لتويل  منا�صب �لرعاية، ولدينا مناهج نكتبها وعظات نقدمها، وكل هذ� الأجل بنيان 

كنائ�ض �أخرى.  وب�صفتي ر�عي كني�صة، �أنا متيقن �أين ف حاجة الإدر�ك �أن �لكني�صة 
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فال  �لقادة.  من  �لقادم  �جليل  تقيم  �أن  �مل�صئولة  هي  الإ�رش�ف  �لله  �خلا�صعة  �ملحلية 

توجد كليات الهوت، �أو حما�رش�ت، �أو  در��صات ميكنها �أن تفعل هذ�. �إن �إقامة 

قادة جدد، لبالدنا هنا وللخارج، ال بد �أن تكون  �أحد �أهد�ف كني�صتنا. 

وبالنظر �إىل �ملا�صي، ت�صجعت كثرًي� حني ر�أيت عمل �لله هنا وف �لعديد من 

�لكنائ�ض  �الأخرى. وف حياة �أع�صاء هذه �لكني�صة مًعا ر�أيت مظاهر �ل�صحة و��صحة 

جلًيا، ومبهجة،  ومتز�يدة، معطية �ملجد لله. 

بع�ض �لنا�ض ال تعجبهم هذه �ل�صورة �لتي ��صتخدمناها عن “�لالة �ل�صحية”، 

ورمبا يظنون  �أنها �أكرث متركًز� حول �الإن�صان، �أو �أنها �صورة عالجية وطبية ب�صكل 

ز�ئد عن �لد. لكنني بعد  �أن فكرت ف هذ� ملًيا، بدت يل �صورة “�لالة �ل�صحية” 

و�ال�صتقامة،  و�الكتمال،  �ل�صالمة،  تعربِّ  عن  �أنها  �إذ  فاأكرث،  �أكرث  للغاية  جيدة 

و�جلودة. 

لقد حتدث ي�صوع عن �صحة �أج�صادنا كت�صبيه لالتنا �لروحية )�نظر متى 6: 22-

اُء  حَّ َيْحَتاُج �الأَ�صِ 7: 17-18(، وقال: »اَل  ا  �أي�صً 11:   33-34[؛ �نظر  ]لوقا   23

5: 31[(. كما �صفى  2: 17؛ لوقا  9: 12   ]مرق�ض  ى« )متى  �مْلَْر�صَ َبِل  �إِىَل َطِبيب 

ي�صوع �أج�صاد �لنا�ض لي�صري �إىل �ل�صحة �لتي كان  يقدمها الأرو�حهم )�نظر متى 12: 

15: 27؛  يوحنا  7: 9-10؛  5: 34؛ لوقا  15: 31؛ مرق�ض  14: 35-36؛  13؛ 

ا تابع �لتالميذ ف �صفر �الأعمال خدمة �ل�صفاء وجلب �ل�صحة ذ�تها ملجد  7: 23(. �أي�صً

 �مل�صيح )�أعمال 3: 16؛ 4: 10(. 

وو�صف  �مل�صيح،  ج�صد  باعتبارها  �لكني�صة  عن  ت�صبيًها  بول�ض  ��صتخدم  كما 

�زدهارها ب�صور  ع�صوية كالنمو و�لالة �ل�صحية. على �صبيل �ملثال، كتب بول�ض: 

ِذي  �أْ�ُض: �مْلَ�ِصيُح، �لَّ ِذي ُهَو �لرَّ ٍء �إِىَل َذ�َك �لَّ
ْ

ِة، َنْنُمو  ِف ُكلِّ �َصي اِدِقنَي ِف �مْلََحبَّ »َبْل �صَ

ل، َح�َصَب َعَمل، َعَلى ِقَيا�ِض  وؤَ�َزَرِة ُكلِّ َمْف�صِ ًنا  مِبُ ًبا َمًعا، َوُمْقرَتِ �َصِد ُمَركَّ ِمْنُه ُكلُّ �جْلَ
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�َصِد ِلُبْنَياِنِه ِف �مْلََحبَِّة«.   )�أف�ص�ض 4: 15-16(. وو�صف  وَّ �جْلَ ُل مُنُ ُكلِّ ُجْزٍء، ُيَح�صِّ

 »
ٍّ

ي �أو   »�صحِّ »�صحيح«،  تعليم  �أنه  على   1  :2 تيط�ض  ف  �ل�صحيح  �لتعليم  بول�ض 

ٍء �أَُروُم �أَْن َتُكوَن 
ْ

) healthy (. وف حتية يوحنا الأخيه �ملوؤمن غاي�ض قال: »ِف ُكلِّ �َصي

ِحيًحا، َكَما �أَنَّ َنْف�َصَك َناِجَحٌة«. )3 يوحنا 2(.   َناِجًحا َو�صَ

ال �صيء من هذ� يفرت�ض �أن �إر�دة �لله الأوالده هي �أن يختربو� �صحة ج�صدية 

جيدة ف هذه  �لياة، بل هو يقول بب�صاطة �إن �ل�صحة �جل�صدية هي �صورة طبيعية 

بع�ض  �أن  �صابًقا،  ذكرت  وكما  و�صليم.  �صحيح  هو  للتعبري  عما  نف�صه  �لله  �أجازها 

�ملوؤمنني بد�فع قلقهم من �لثقافة  �لعالجية �خلاطئة يتجنبون ��صتخد�م هذه �ل�صورة. 

لكن �إ�صاءة ��صتخد�م �للغة ال ينبغي �أن  مينعنا من ��صتخد�مها ب�صكل مالئم. وف �صوء 

�ملو�صوعية  �جل�صدية وعالقتها  بالياة و�لرخاء، و�ملقايي�ض  �ل�صحة  �لفهم عن  هذ� 

�لتي  ت�صملها، و�الهتمام �لذي ينبغي  �ملفرَت�صة عما هو �صالح وم�صتقيم، و�لفرحة 

�أن نوليه لها، ميكننا �أن نرى ب�صهولة �لكمة ف رغبتنا لل�صعي  ور�ء �ل�صول على 

تتمتع  ب�صحة  كنائ�ض  �إىل  �لو�صول  �صحة روحية جيدة الأرو�حنا، و�لعمل الأجل 

�أن ي�صتخدمه  جيدة. وقد ُكتب هذ� �لكتاب ف �ملقام �الأول لهذ� �لغر�ض، و�أُ�صلي 

�لله  لهذ� �لهدف عينه ف حياتكم، وحياة كنائ�صكم. 

مارك ديڤري

و��صنطن  �لعا�صمة

يونية  ُحَزْير�ن 2004 





مقـــدمـــة

للنظر  �لالفتة  �لنتائج  بع�ض  له  تقرير  ف  ويلز  ديڤيد  و�لالهوتي  �لكاتب  ذكر 

1993. وقد ��صرتعت  ��صتطالع ر�أي  �أُجري ف �صبع كليات الهوت ف عام  ف 

�لطلبة م�صتاوؤون من �لالة  نتيجة و�حدة على وجه  �خل�صو�ض: »هوؤالء  �نتباهي 

�لكني�صة حالًيا، ويظنون  �أنها قد فقدت روؤيتها، ويريدون منها  �إليها  �لتي و�صلت 

ف  يخطئو�  مل  » �إنهم  قائاًل:  هذ�  مع  نف�صه  ويلز  �تفق  وقد  لهم«.  تقدمه  مما  �أكرث 

زرع  بذ�ر  من  نتمكن  لن  نحن  حًقا،  �ل�صاأن.  هذ�  ف  حكمهم  ف  �أو  هذه  رغبتهم 

�الإ�صالح �إال حني نخترب ��صتياًء مقد�ًصا من �الأو�صاع �لالية. وبالطبع، �ال�صتياء 

وحده غري  كاٍف«)2(. 

حًقا �ال�صتياء وحده غري كاٍف. �إننا جند �ال�صتياء ف �لكني�صة على كل وجه وف كل 

�صيء. فاإن  �أرفف �ملكتبات تئن حتت ثقل �لكتب �ملليئة بالو�صفات �لعالجية ملا تعانيه 

�لكني�صة، كما  يعي�ض �ملتحدثون ف �ملوؤمتر�ت على �أمر��ض �لكنائ�ض �لتي تبدو د�ئًما 

�أنها ال ت�صتجيب  لعالجاتهم. ويتهلل �لرعاة باخلطاإ ثم ُينَهكون ب�صورة ماأ�صاوية، 

لكن  لها.  ر�عي  ال  �لتي  كالغنم  هائمني  وُيرَتك  �ملوؤمنون  ومتحريين.  مرتبكني 

�ال�صتياء وحده لي�ض كافًيا، نحتاج الأكرث من  هذ�، نحتاج �أن ن�صتعيد ب�صكل خا�ض 

و�أكيد ما ينبغي �أن تكون �لكني�صة عليه. ما هي  �لكني�صة ف طبيعتها وجوهرها؟ وما 

�لذي ينبغي �أن مُييِّزها؟
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لدارسي التاريخ

وف  �ل�صحيحة«.  �لكني�صة  متيِّز  �لتي  »�لعالمات  عن  كثرًي�  �ملوؤمنون  يتحدث 

يحملون  )رجال   ” Men With a Message “ بعنو�ن:  �صتوت  �الأول  جلون  �لكتاب 

ر�صالة(، �أوجز حديث �مل�صيح  لكنائ�ض �صفر روؤيا يوحنا هكذ�: »هذه �إًذ� هي �لعالمات 

�لتي متيز �لكني�صة �ملثالية: �ملحبة،  و�الأمل، و�لقد��صة، و�لتعليم �ل�صحيح، و�ل�صدق، 

�أن يجدها ف كنائ�صه  �مل�صيح  �لتي  َيود  �لعالمات  و�لكر�زة، و�الت�صاع. هذه هي 

فيما يتم�صى بينها«)3(.  

ا لها تاريخ ذو طابع ر�صمي ب�صكل �أكرب، وال بد من �الإقر�ر  لكن هذه �لفكرة �أي�صً

�ل�صحيحة« ف  للكني�صة  �لكالم عن مو�صوع »9 عالمات  �أن  نخو�ض ف  قبل  به 

ل.  كتاب تف�صيلي مطوَّ

هذ�  وف  �لكني�صة«،  متيز  �لتي  »�لعالمات  عن  �صابًقا  كثرًي�  �مل�صيحيون  حتدث 

�الأوىل عن  �لتعريفات  بد�ية من  �لكني�صة،  فكر  جًد� من  كما ف  �لكثري  �ملو�صوع 

�لقد�ض،  �لروح  �إدو�ردز عن عمل  و�لثالوث، وحتى  تاأمالت جوناثان  �مل�صيح 

تعريفات  �إىل ظهور  ما هو  حقيقي وما هو ز�ئف  �لتمييز بني  كيفية  دفعت ق�صية 

�لالهوتي  للجدل  �لكني�صة  حموًر�  مو�صوع  ي�صبح  ومل  حقيقي.  هو  ملا  �أو�صح 

�لقرن  �ل�صاد�ض  فقبل  �الإ�صالح.  زمن  ف  كان  مثلما  و��صع  نطاق  على  �لر�صمي 

و�لتباحث،  للنقا�ض  جمااًل  كونها  من  �أكرث  به  ُم�َصلًما  �صيًئا  �لكني�صة  كانت  ع�رش، 

فهي  كانت تعترب و�صيطة �لنعمة �لتي ي�صتند عليها بقية علم �لالهوت. وقد ��صتخدم 

حقيقة  عمق  �إىل  لالإ�صارة  �لكني�صة«  »�رش  عبارة  �لروماين  �لالهوت  �لكاثوليكي 

روما  كني�صة  تربط  وفعلًيا،  بالكامل.  غورها  �صرب  ميكن  �لبتة  ال  �لتي  �لكني�صة، 

�دعاءها باأنها �لكني�صة �لقيقية �ملنظورة  باخلالفة �لر�صولية، �أي خالفتها للر�صول 

بطر�ض باعتباره �أ�صقف روما. 

�لقرن  ف  غريه  و�آخرين  �لر�ديكالية  لوثر  مارتن  �نتقاد�ت  ظهور  مع  لكن 

�أحد  ي�رشح  كما  حتمًيا،  ذ�تها  �لكني�صة  طبيعة  حول  �لنقا�ض  ع�رش،  �صار  �ل�صاد�ض 
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�لرتتيب  من  ولي�ض  �الإجنيل،  من  �الإ�صالح  »لقد  جعل  ويقول:  �لالهوت  علماء 

�لكن�صي، �المتحان �لذي ُيظهر �لكني�صة  �لقيقية«)4(. وقد �صكك كالفني ف �دعاء�ت 

كني�صة روما باأنها هي �لكني�صة �لقيقية على �أ�صا�ض  �خلالفة �لر�صولية قائاًل: »خا�صة 

ف تنظيم �لكني�صة، ال يوجد ما هو �أ�صخف من ن�صب �أ�صباب  �حتكار �لتعليم �إىل خالفة 

�الأ�صخا�ض وحدها«)5(. ولذلك، ومنذ ذلك �لني، �صارت “عالمات” �أو  معايري 

�لكني�صة �ل�صحيحة بوؤرة �رشورية للنقا�ض. 

�لتي ذكر  �أوج�صربج،  �إميان  �إقر�ر  دة  ُم�صوَّ 1530، كتب ميالنكتون  ف عام 

�الإجنيل  تعليم  يتم  فيها  �لتي  �لقدي�صني  جماعة  هي  »�لكني�صة  �ل�صابع:  �لبند  ف  فيها 

�لو�صول  والأجل  �صليمة.  ب�صورة  �لفر�ئ�ض  �ملقد�صة  ومُتار�ض  �صليمة،  ب�صورة 

لهذه �لوحدة �لقيقية للكني�صة يكفي �أن تكون  لدينا وحدة ف �ملعتقد فيما يخ�ض تعليم 

 Loci “ بعنو�ن  كتاب  ميالنكتون  وف  �ملقد�صة«)6(.  �لفر�ئ�ض  وممار�صة  �الإجنيل 

كرر  ميالنكتون   ،1543 عام  �لالهوت  ف  �الأ�صا�صية  )�ملو��صيع   ” Communes

و�ال�صتخد�م  �لنقي،  �الإجنيل  هي  �لكني�صة  متيز  �لتي  �لعالمات  »�إن  وقال:  �لفكرة 

 �ل�صليم للفر�ئ�ض �ملقد�صة«)7(.  ومنذ ع�رش �الإ�صالح، �عترب �لربوت�صتانتيون بحكم 

للفر�ئ�ض  �ل�صحيح  و�ال�صتخد�م  باالإجنيل  �لكر�زة  �أي   – هاتني  �لعالمتني  �لعادة 

عية.  �ملقد�صة – مميزتني للكني�صة  �لقيقية عن �لكنائ�ض �لز�ئفة �ملدَّ

ف عام 1553 �أ�صدر توما�ض كر�منر �الثنني و�الأربعني بنًد� لكني�صة �إجنلرت�. 

وقت  حتى  �إليز�بيث  �تفاق  من  كجزء  ر�صمًيا  �لبنود  هذه  ُيعلن  عن  مل  حني  وف 

الحق من �لقرن، �إال �أنها ُتظهر  فكر ذلك �مل�صلح �لربيطاين �لعظيم ب�صاأن �لكني�صة. 

�مل�صيح  بنًد�(: »كني�صة  نف�صه بني  �لت�صعة و�لثالثني  �لبند  19 )وهو  �لبند رقم  ويقول 

�لله  بكلمة  �لوعظ  يتم  و�ملخل�صني،  وفيها  �الأمناء  �لب�رش  من  جماعة  هي  �ملنظورة 

نه  �مل�صيح ب�صاأن هذين  �لنقية، وممار�صة �لفر�ئ�ض �ملقد�صة كما ينبغي، بح�صب ما عيَّ

�لعن�رشين �ل�رشوريني، �أي: �لوعظ بكلمة �لله، وممار�صة �لفر�ئ�ض«)8(. 
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وف موؤلف جون كالفني بعنو�ن “ Institutes of the Christian Religion ” )مبادئ 

�لقيقية  وتلك  �لز�ئفة  �لكني�صة  بني  �لتمييز  ق�صية  كالفني  تناول  �لديانة  �مل�صيحية(، 

“�أينما  �لتا�صع:  �ملقطع  �الأول، وف  �لف�صل  �الآتي ف  �لر�بع.  فقد كتب  �لكتاب  ف 

نرى وعًظا وكر�زة نقية بكلمة �لله  و��صتماًعا نقًيا لها، ف�صاًل عن ممار�صة �لفر�ئ�ض 

�ملقد�صة بح�صب قو�نني �لله وو�صاياه، فال ريبة  �أن هناك توجد كني�صة �لله”)9(.  

ُز �لكني�صة، وهي  ومنذ ذلك �لني، �أ�صيفت ف كثري من �الأحيان عالمة ثالثة مُتيِّ

باأنها  و��صع  نطاق  على  �الإقر�ر  من  �لرغم  على  وذلك  �ل�صليم،  ممار�صة  �لتاأديب 

م�صمولة د�خل �لعالمة  �لثانية – �أي �ملمار�صة �ل�صليمة للفر�ئ�ض �ملقد�صة)10(.   ويقول 

�إقر�ر �الإميان �لبلجيكي )1561(، ف  �لبند رقم 29: 

 »هذه هي �لعالمات �لتي ُتعَرف من خاللها �لكني�صة �لقيقية: �إن كانت تتم فيها 

�لنقية للفر�ئ�ض  �لكر�زة  بالتعليم �لنقي لالإجنيل، و�إن كانت حُتاِفظ على �ملمار�صة 

�لتاأديب  كان  �إن  ا  و�أي�صً بها،  و�أو�صى  �مل�صيح  �صها  �أ�صَّ �صليم  كما  نحو  على  �ملقد�صة 

�لكن�صي مُيار�ض ملعاقبة �خلطية.  باخت�صار، �إن كان كل �صيء ُيد�ر وفًقا لكلمة �لله 

�لنقية، مع رف�ض كل ما هو مناق�ض لها، و�إن  كان ُيعرتف بي�صوع �مل�صيح ب�صفته 

ر�أ�ض �لكني�صة �لوحيد«)11(.  

�لقيقية  يلي: »�لوعظ و�لكر�زة  �لعالمات كما  �إدموند كلوين هذه  �أوجز  وقد 

بكلمة �لله،  ومر�عاة �لفر�ئ�ض �ملقد�صة ب�صكل �صليم، و�ملمار�صة �الأمينة و�ل�صحيحة 

للتاأديب �لكن�صي«)12(  – �أي �ملناد�ة باالإجنيل ومر�عاة �لفر�ئ�ض �ملقد�صة – هما عالمتان 

تاأ�صي�صيتان وحافظتان  للكني�صة، �لتي هي منبع �لق �الإلهي و�لوعاء �جلميل �لذي 

يحتويه ويعلنه. تولد �لكني�صة من  خالل �لكر�زة �ل�صليمة بالكلمة، وُت�صبط �لكني�صة 

وتتميَّز عن �لكيانات �الأخرى من خالل  �ملمار�صة �ل�صليمة للمعمودية وع�صاء �لرب. 

هناك �فرت��ض م�صبق ف هذه �لعالمة �الأخرية  مبمار�صة �لتاأديب �لكن�صي(. 
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الكنيسة اليوم تعكس ما في العالم

�أقبل  فاأنا  �لكني�صة،  متيز  �لتي  �لعالمات  ف  �لنظر  �إعادة  عي  يدَّ ال  �لكتاب  هذ� 

�لفهم  �لربوت�صتانتي �لقدمي عن �لكني�صة �لقيقية �لتي ُتعَرف وتتميز عن تلك �لز�ئفة 

ف  لكن  �ملقد�صة.  للفر�ئ�ض  �ل�صحيح  و�لتطبيق  للكلمة  �ل�صحيح  خالل  �لوعظ  من 

�أف�صل من  �لكنائ�ض ب�صحة  تتمتع بع�ض  �ملحلية �لقيقية،  د�خل جمموعة  �لكنائ�ض 

�لكنائ�ض  مُتيِّز  �لتي  �لعالمات  بع�ض  ي�صف  �لكتاب  فاإن  هذ�  وبالتايل،  �الأخرى. 

ال  فهو  ولهذ�  �عتالاًل.  �الأكرث  �لقيقية  من  تلك  �أف�صل  ب�صحة  تتمتع  �لتي  �لقيقية 

ُم  ي�صعى لذكر كل ما ينبغي ذكره عن �لكني�صة. بتعبري  الهوتي، هذ� �لكتاب ال ُيقدِّ

تعليًما �صاماًل عن عقيدة �لكني�صة )�إكليزيولوجي، �أي علم  در��صة �لكني�صة(. وبتعبري 

جمازي، هو �أقرب �إىل و�صفة طبية منه �إىل دورة در��صية ف علم  �لت�رشيح �لعام 

جل�صد �مل�صيح. 

بالتاأكيد ال توجد كني�صة كاملة، لكن ن�صكر �لله �أن �لكثري من �لكنائ�ض غري �لكاملة 

لي�ض كذلك، وهذ�  منها  �الأكرب  �لعدد  �أن  �أخ�صى  هذ�  لكن مع  تتمتع  ب�صحة جيدة. 

مَل  �لكامل.  �لله  كلمة  و�صلطان  �لكامل  �مل�صيح  الهوت  على  �لتي  توؤكد  تلك  ي�صمل 

�لو�صع بهذ� �ل�صكل؟

مبختلف  مرتبط  �ليوم  �لكنائ�ض  من  �لكثري  �صحة  �عتالل  �أن  �لبع�ض  يقول 

كارل  عربَّ  لقد  �لكني�صة.  بها  �بُتليت  �لتي  و�لثقافية  و�الأحو�ل  �ملجتمعية  �لظروف 

ف  �جلديدة«  »�لوثنية  من  تاريخي  غري  نوع  ذ�تي  وجود  من  ذعره  عن  بر�تن 

 Dining with the « به  �لتحري�صي بع�ض �لكنائ�ض)13(. و�فرت�ض �أو�ض جيني�ض ف كتيِّ

Devil ” )ع�صاء مع �ل�صيطان( �أن �مل�صكلة تكمن ف �لعلمنة، �أي  نزع �ل�صفة �لدينية. 

وكتب �أن �لكنائ�ض �ملحافظة الهوتًيا نف�صها، �لتي تعار�ض �لعلمنة عن  وعي ، ُتَعد 

مع ذلك معاقل دون �أن تدري لن�صخة من �مل�صيحية ال دينية وعلمانية، و�أن “�أكرث 

�الأرقام،  �صاأن  تعظيم  هما  �أمريكا  �لعلمنة ف  ب�صهولة ف   �ِصَمتني ميكن مالحظتهما 
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وتبجيل  �لتقنية”)14(.  

هيئات  هي  هذ�  ف  �للوم  عليها  ُيلقى  �لتي  �صيوًعا  �الأكرث  �لفد�ء  كبا�ض  وبع�ض 

�إخالل  من  ر�آه  عما  �صيًئا  لنا  مولر  ريت�صارد  وقد و�صف  �خلد�م  و�لرعاة.  �إعد�د 

كليات �لالهوت بو�جبها �لذي  �ئتمنها �لله عليه: 

 »اإن كليات الاله�ت مذنبة بتهمة خلقها لعدة اأجيال من رجال الدين واملعلمني 

اجلاهلني  ب�صكل اأ�صا�صي مببادئ مهمتهم الاله�تية، لكنهم م�صتعدون للجدال 

)دفاًعا عن اأنف�صهم(  ب�صاأن عدم وج�د �صلة بني الدرا�صة الأكادميية واخلدمة 

العملية. والنتيجة امل�ؤ�صفة هي اأنه يف  كثري من اجل�انب ُفِقَد الدوُر املركزي 

والثقايف للكني�صة يف الغرب، وجرى تنحية رجال الدين  الأثرياء ثقافًيا وفكرًيا 

القادرين  على  العمليات  املمار�صني ومديري  لإف�صاح املجال ملجم�عة من 

ال�صياق  للكني�صة يف  الاله�تية  الر�صالة  فهم  فيما عدا  تقريًبا  اأي �صيء  عمل 

املجتمعي  املعا�رص«)15(. 

ف  �لكن�صية  و�لقيادة  �لكتابي  �لوعظ  ال�صتعادة  خطة  يعترب  �إًذ�،  �لكتاب،  هذ� 

�مل�صيحية  �ملوؤمنني و�صط �صباب  �لكنائ�ض وجماعات  نور  �لكثري من  فيه  زمٍن خبا 

�الفرت��صية و�لرمزية، وما نتج  عنها من �صخافات وبر�جماتية. وقد تدهور هدف 

�أن  �لعدد، مفرت�صة  �لنمو ف  �لله  �إىل جمرد  �إجنيلية كثرية جًد� من متجيد  كنائ�ض 

�لنمو �لعددي، بغ�ض �لنظر عن كيفية حتقيقه، ال بد �أنه  ميجد �لله. 

ا، من جر�ء �نحد�ر روؤيتنا، وهي �ملذهب  وتربز م�صكلة الهوتية بل وعملية �أي�صً

�لعملي �لعاجز،  �لذي ينتج عن هذ�: 

»ل� كان هدف الكني�صة ه� النم� العددي، فاإن ال��صيلة لفعل هذا هي اأن جتعل 

النا�س  ي�صعرون فيها بالراحة. لكن حني يكت�صف ه�ؤلء وج�د و�صائل اأخرى 

جتعلهم ي�صعرون  بالراحة، �صيرتك�ن الكني�صة التي مل يع�دوا بحاجة اإليها.

وفقدان  بل  لهم  مالئمتها  عدم  بذار  للنا�س  امُلالِئمة  الكني�صة  تبذر  وهكذا 

لهذه  الكني�صة  ا�صتعادة  كيفية  هي  الي�م  الأكرب  الق�صية  �صارت  لقد   ه�يتها. 
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الن�صبة الكبرية من  م�اليدها املدلَّلني الذين ولدتهم يف فرتة ازدهار امل�اليد؟ 

ملعرفة  القرتاع  ويتم  هذا؟  وال��صائل  لتحقيق  واملناهج  التقنيات  هي  وما 

ما  على  لتاأمني  ح�ص�لهم  الكنائ�س  وتتناف�س  ل�ن،  املدلَّ ه�ؤلء  يطلبه  ما 

يريدون«)16(.  

�إن �لوثنية �لديثة، و�لعلمنة ، و�ملذهب �لعملي )�لرب�جماتية(، و�جلهل، جميعها 

م�صكالت  خطرية تو�جه �لكنائ�ض �ليوم. لكني على قناعة باأن �مل�صكلة �الأ�صا�صية تكمن 

ف طريقة فهم  �ملوؤمنني لطبيعة كنائ�صهم. فاإن كنائ�ض كثرية جًد� ت�صيء فهم �الأولوية 

هذ�  د�خل  �لله  �لذي مينحه  �لتجديد  �لله ولطبيعة  يعطونها  الإعالن  �أن  ينبغي  �لتي 

�الإعالن نف�صه. وهكذ� ال بد �أن  يكون �إعادة تقييم هذين �الأمرين جزًء� من �أي حل 

مل�صكالت كنائ�ض �ليوم. 

نماذج شائعة من الكنائس

توجد �ليوم ثالثة مناذج من �لكنائ�ض ف �لطائفة �لتي �أنتمي لها )طائفة �ملعمد�نيني 

هذه  ِمل  جُنْ �أن  وميكننا  ا.  �أي�صً �الأخرى  �لطو�ئف  من  �لكثري  �جلنوبية(،  وف 

�لنماذج ف: �لنموذج �لليرب�يل،  و�لنموذج �خلا�صع لرغبات مرتاديه، و�لنموذج 

�لتقليدي. 

فريدريخ  �الأملاين  �لالهوتي  �أن  نعترب  �أن  ميكننا  جيًد�،  �الأمر  نو�صح  ولكي 

�صاليرماخر هو �الأب  �لروحي للنموذج �لليرب�يل. ففي �صعيه الأن يكون ناجًحا ف 

�لكر�زة، حاول �إعادة �صياغة  �الإجنيل مب�صطلحات معا�رشة. 

كما جند �لهدف ذ�ته ف �لنموذج �خلا�صع لرغبات مرتاديه و��صًحا ف خدمة 

�الأخرى  �لكثرية  و�لكنا�ض  كريك«  »ويلو  بكني�صة  و�أعو�نه  بيل  هايبلز  وكتابات 

�لكني�صة وت�صكيلها،  �لليرب�ليني الإعادة �صياغة  �صعو� على  غر�ر  فقد  بها.  �ملرتبطة 

مع و�صع هدف �لكر�زة د�ئًما ف �العتبار،  متَّجهني من �خلارج �إىل �لد�خل، مرة 

�أخرى ف حماولة لتو�صيح مو�كبة �الإجنيل للمجتمع  �خلارجي. 
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�أما �الأب �لروحي للكنائ�ض �الإجنيلية �لتقليدية، فيمكن �أن نعتربه بيلي جر�هام 

ا  �أي�صً �ل�صابق(.  �أو  �لايل  �جليل  ف  �الآخرين  �لكثريين  �أحد  �لكارزين  رمبا  )�أو 

�لد�فع هنا هو �لنجاح ف  �لكر�زة، مع �عتبار �لكني�صة �ملحلية جتمًعا كر�زًيا ثابًتا. 

وف حقيقة �الأمر، ت�صبه �لكني�صة  �الإجنيلية »�لتقليدية« ف �أمريكا �لنموذج �خلا�صع 

لرغبات مرتاديه �إىل حد كبري، لكنها فقط  تنتمي لثقافة �أقدم، �أي تلك �لتي كانت 

موجودة من خم�صني �إىل مئة عام م�صت. وهكذ�، بداًل  من هزليات ويلو كريك، 

مت �عتبار خدمة  First Baptist Women’s Trio  هي �ل�صيء �لذي  يجذب غري �ملوؤمنني 

�إىل د�خل �لكني�صة.  

وف حني توجد �ختالفات عقائدية مهمة بني هذه �الأنو�ع �ملختلفة من �لكنائ�ض، 

�إال �أنها  ت�صرتك ف �لكثري من �ل�صفات، فجميعها تفرت�ض �أن �ملوؤ�رش �لرئي�صي للنجاح 

�الجتماعية  �خلدمات  فاإن  لها.  و�ال�صتجابة  �ملجتمع  لثقافة  �ملو�كبة  �لو��صحة  هو 

للكني�صة �لليرب�لية،  ومو�صيقى �لكني�صة �خلا�صعة لرغبات مرتاديها، وبر�مج �لكني�صة 

�عتبارها  ميكن  حتى  �الآن  وتعمل  جيًد�،  تعمل  �أن  ال  بد  كلها  �لتقليدية،  �الإجنيلية 

ناجحة ف مو�كبة �ملجتمع. وبناء على  نوع �لكني�صة، ميكن �أن يعني �لنجاح �إطعام 

�أكرب عدد ممكن، �أو �إ�رش�ك �أكرب عدد  ممكن، �أو خال�ض �أكرب عدد ممكن، لكن 

�الفرت��ض �لذي ت�صرتك فيه �لثالثة �أنو�ع من  �لكنائ�ض هو �أن ثمر �لكني�صة �لناجحة 

هو �صيء ظاهر �أمام �لعيان بكل و�صوح. 

�لكتابي و�لتاريخي على حد  يبدو هذ� �الفرت��ض خطرًي� للغاية من �ملنظورين 

�صو�ء. فاإننا،  كتابًيا، جند �أن كلمة �لله حتوي وفرة من �الأمثلة و�ل�صور عن بركة 

متاأخرة. فاإن �لله، الأجل  مقا�صده غري �ملعلومة، ميتحن ويجرب �لكثريين نظري 

و�رشب  �أيوب،  جتارب  فاإن  ي�صوع  نف�صه.  وحتى  و�إرميا،  ويو�صف،  �أيوب، 

جميعها  ي�صوع  و�صلبه،  ورف�ض  به،  و�ال�صتهز�ء  �إرميا  و�صجن  وبيعه،  يو�صف 

يدعونا ف  باالأ�رش�ر. وهو  يتحرك ويتعامل بطرق خفية مكتنفة  �لله  باأن  رنا  ُتذكِّ

 �الأ�صا�ض �إىل عالقة معه مبنية على �لثقة، ولي�ض على �لفهم �لكامل له ولطرقه. كما 
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متتلئ  �الأمثال �لتي �رشدها ي�صوع بق�ص�ض عن ملكوت �لله �لذي يبد�أ ب�صكل �صغري 

على عك�ض  �ملتوقع، لكنه ينمو ف �لنهاية �إىل �صيء عظيم وجميد. فاإننا ال بد لنا �أن 

ندرك كتابًيا �أن حجم  ما تر�ه عيوننا نادًر� ما يكون و�صيلة جيدة لتقدير عظمة �صيء 

ما ف عيني �لله. 

فحني  �عة.  َخدَّ �ملظاهر  �أن  نتذكر  �أن  بنا  فحري  �لتاريخي،  �ملنظور  من  �أما 

يت�صبع جمتمع ما  بامل�صيحية وباملعرفة �لكتابية، وتنت�رش نعمة �لله �لعامة، بل وحتى 

نعمته �خلا�صة، على نطاق  و��صع، ميكن �أن يعترب �أحدهم هذ� باأنه بركة و��صحة. 

لة على  رة ومبجَّ وقد ي�صهد �جلميع بوجود �أخالقيات  كتابية، وقد تكون �لكني�صة مقدَّ

نطاق و��صع. وقد يكون تعليم �لكتاب  �ملقد�ض موجوًد� حتى ف �ملد�ر�ض �لعلمانية. 

ف مثل هذ� �لو�صع، ي�صعب �لتمييز بني �لظاهر  و�لقيقي. 

لكن ف زمن يترب�أ من �مل�صيحية ويرف�صها �رشيًعا وعلى نطاق و��صع، ويعترب 

�لكر�زة �أمًر� غري  م�صموح به، بل وُي�صنفها على �أنها جرمية كر�هية �أو عن�رشية، 

نرى �لثو�بت تتغري. فمن ناحية،  �لثقافة �لتي ُيفرت�ض بنا �لتو�فق معها كي نكون 

�أن  ب�صكل وثيق مع  �لعد�ئية نحو �الإجنيل، حتى  مو�كبني لها، �صارت مت�صافرة 

�لتو�فق معها ال بد �أن يوؤدي �إىل خ�صارة �الإجنيل نف�صه. ومن  ناحية �أخرى، يبدو 

�زدهار �مل�صيحية �لرمزية )�ال�صمية( �أكرث �صعوبة. وف مثل هذ� �لو�صع، ال  بد �أن 

منيل �آذ�ننا مرة �أخرى �إىل �لكتاب �ملقد�ض، ونعيد �لتفكري ف مفهوم �خلدمة �لناجحة 

 باأنها لي�صت بال�رشورة تلك �لتي تثمر ف �لال، بل تلك �الأمينة ب�صكل و��صح جتاه 

كلمة �لله. 

م�صيحية  غري  جمتمعات  ف  ليخدمو�  ذهبو�  �لذين  �لعظماء  �ملر�صلني  �أن  والبد 

“حقول قد  �أية  �أماكن مل يكن و��صًحا فيها  �إىل  �أدركو� هذ�  �الأمر. فحني ذهبو�  قد 

ت للح�صاد”، بل  كل ما وجدوه هو �أعو�م �أو حتى عقود من �لرف�ض، ال بد  �بي�صَّ

�أن د�فًعا �آخر هو ما جعلهم ي�صتمرون  هناك. لقد كان ويليام كاري �أميًنا ف �لهند، 
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�أثبت  �أميًنا ف بورما، لي�ض الأن  جناحهما �لفوري و�ل�رشيع  و�أدونري�م جون�صون 

�أمينني الأن روح  �أنهما مو�كبان بو�صوح لثقافة تلك �ملجتمعات، لكنهما  كانا  لهما 

ا ف  �لغرب �لعلماين  �لله بد�خلهما �صجعهما على �لطاعة و�لثقة. وحري بنا نحن �أي�صً

�أن ن�صتعيد �صعورنا بالر�صا و�الكتفاء مبثل هذه �الأمانة �لكتابية، وال   بد �أن  ن�صتعيد 

هذه �الأمانة خا�صة ف حياتنا مًعا كموؤمنني ف كنائ�صنا. 

الحاجة إلى نموذج مختلف

�لذي نحتاجه  �لنموذج  �الأمر، هذ�  للكني�صة. وف حقيقة  نحتاج منوذًجا خمتلًفا 

هو منوذج قدمي.  وعلى �لرغم من كوين �أكتب هذ� �لكتاب عنه، ل�صت متاأكًد� متاًما 

ماذ� ينبغي �أن �أُطلق عليه:   «منوذج حقيقي؟« �أم »منوذج تاريخي؟« �أم »منوذج 

كتابي؟« .

بحاجة  نحن  �ملجتمع.  ثقافة  لكنائ�ض و�عية الختالفها عن  بحاجة  بب�صاطة  نحن 

�الأمانة  بل  �مللحوظة،  �لنتائج  هو  لي�ض  لنجاحها  �لرئي�صي  يكون  �ملوؤ�رش  لكنائ�ض 

�مل�صيحية  �جلو�نب من  تلك  ��صتعادة  ت�صاعدنا على  نحتاج  لكنائ�ض  �ملثاِبرة.  �لكتابية 

�لتي تتميز وتختلف عن �لعامل،  و�لتي تعزز �لوحدة بيننا. 

�جلديد  �لكني�صة  منوذج  عن  كاملة  �صورة  يكون  �أن  يلي  مما  �ملق�صود  ولي�ض 

)�لقدمي( هذ�، بل  هو و�صفة منا�صبة ُت�صلِّط �ل�صوء على حاجتني �أ�صا�صيتني ف كنائ�صنا: 

�لكر�زة و�لوعظ بالر�صالة،  وقيادة تالميذ. 

الكرازة والوعظ بالرسالة

�لعالمات �خلم�ض �الأوىل �لد�لة على �لكني�صة �لتي تتمتع بال�صحة، �لتي �صنتناولها 

العالمة  ف هذ�  �لكتاب، تعك�ض �الهتمام بالوعظ من كلمة �لله با�صتقامة. تخت�ض 

الأوىل بالوعظ  نف�صه، فهي دفاع عن �أولوية �لوعظ �لتف�صريي كانعكا�ض ملركزية 

كلمة �لله. 
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مركزي  دور  للكلمة  �الإميان؟  خلق  �أد�ة  هي  وملاذ�  مركزية؟  �لكلمة  تعد  ملاذ� 

جميع  من  بد�ية  �لله،  وعد  لنا  تقدم  فهي  �إمياننا،  مبو�صوع  الأنها  متدنا  وفعال 

�أنو�ع �لوعود �لفردية )ف كل  �لكتاب �ملقد�ض(، وحتى �لوعد �الأعظم، و�لرجاء 

�الأعظم، ومو�صوع �إمياننا �الأعظم، �أي �مل�صيح  نف�صه. فكلمة �لله تقّدم ما ينبغي �أن 

نوؤمن به. 

�أي �لالهوت �لكتابي. فال  �إطار هذه �لر�صالة:  الثانية  العالمة  ثم �صنتناول ف 

بد �أن نفهم  �لق �الإلهي ككيان كامل ومرت�بط، ياأتينا �أواًل وقبل كل �صيء كاإعالن 

من �لله عن نف�صه.  فاإن �الأ�صئلة �ملطروحة عن هوية �لله و�صفاته، ال ميكن �عتبارها 

على �الإطالق عدمية �ل�صلة  بحياة �لكني�صة �لعملية. ذلك الأن تبنينا ملفاهيم خمتلفة عن 

�لله �صيقودنا لعبادته  بطرق خمتلفة، و�إن كان �لبع�ض من تلك �ملفاهيم خاطًئا، فتلك 

ا �أن تكون خاطئة. هذ� مو�صوع رئي�صي ف  �لطرق �لتي نتعامل بها معه  ميكن �أي�صً

�لكتاب �ملقد�ض، حتى و�إن كان يتم  جتاهله و�إهماله بالكامل ف هذه �الأيام. 

العالمة الثالثة، نتناول ُلب �لر�صالة �مل�صيحية ف �صعينا للح�صول على فهم كتابي 

�ل�صار  �خلرب  باعتبارها  بت�صويقها  �لكنائ�ض  تقوم  �أخرى  ر�صائل  من  لالإجنيل.  فكم 

�ملخلِّ�ض عن ي�صوع  �مل�صيح؟ ومع ذلك ما مدى وعينا لكيفية فهمنا نحن لالإجنيل، 

كونها  مع  ر�صالتنا،  هل  معرفته؟  ف  الآخرين  وكيفية  تدريبنا  له،  تعليمنا  وكيفية 

�أم  ذ�تي،  خال�ض  ر�صالة  ف  �الأ�صا�ض  هي  م�صيحية،  بف�صائل  �خلارج  من  نة  ُمزيَّ

�أنها حتوي ما هو �أكرث من هذ�؟ هل يحتوي �إجنيُلنا على جمرد  حقائق �أخالقية عامة 

لياتنا �ليومية، �أم يحتوي ف �أ�صله على �أعمال تاريخية، وخال�صية خا�صة،  يقوم 

بها �لله مرة و�حدة و�إىل �الأبد، ف �مل�صيح؟

�لفهم  وهي  الرابعة،  العالمة  �أي  �لر�صالة،  ��صتقبال  فكرة  �إىل  هذ�  بنا  ياأتي 

�لرعاة  على  �صعوبة  �الأكرث  �ملهام  فاإن  �أحد  �مل�صيح.  قبول  �أّي  لالهتد�ء  �لكتابي 

�أحد  د لهم  �أكَّ �أن ميحو� �ل�رشر �لذي ت�صبب فيه �ملهتدون �لز�ئفون،  �لذين قد  هي 
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�لكارزين ف ُعجالة ودون تفكري باأنهم حًقا موؤمنون. مثل هذ�  �لت�رشف، �لذي 

قد يبدو ظاهرًيا �أنه ترفق وحمبة، قد يوؤدي �إىل �ندفاع ق�صري �ملدى من  �لما�ض، 

و�الندماج، و�الهتمام، لكن �إن مل ُيثمر �الهتد�ء �لظاهري تغيرًي� ف �لياة، يبد�أ 

دة �لتي �صعت الإقناع �أولئك �الأ�صخا�ض  �ملرء ف �لتعجب من تلك �لق�صوة غري �ملتعمَّ

باأنهم مبجرد �ل�صالة َمّرًة لقبول �لله، فبهذ� قد ��صتك�صفو� بالكامل كل �لرجاء �لذي 

يقدمه �لله لهم ف �لياة. وقد  نرتكهم �صحايا ظنهم باأنه »�إن كان هذ� قد ف�صل، فاإن 

�مل�صيحية �إًذ� لي�ض لديها �ملزيد لتقدمه  يل، ال مزيد من �لرجاء، وال مزيد من �لياة، 

فقد حاولت، ومل ُيجِد �الأمر نفًعا«. نحتاج �أن تفهم  �لكنائ�ض ما ُيعلمه �لكتاب �ملقد�ض 

عن �الهتد�ء وتقوم بتعليمه. 

ت�صتعر�ض العالمة اخلام�صة فكرة �لفهم �لكتابي للكر�زة. فاإن كنا ف كر�زتنا 

فاإننا ب�صورة كارثية  ا ما موؤمًنا،  �أن جنعل �صخ�صً باأنف�صنا ميكن  �أننا   نفرت�ض �صمًنا 

برود�ض،  جون  كتب  وقد  و�الهتد�ء.  �الإجنيل  عن  �ملغلوط  فهمنا  ننقل  لالآخرين 

�لتا�صع ع�رش، كاتاكيزم )كتاب يحوي  �لقرن  �لعهد �جلديد  �ل�صهري، وكارز  معلم 

ي�صبق  �لتايل: »هل  �ل�صوؤ�ل  فيه  �أ�صئلة  و�إجابات(، وطرح  كتابًيا ف �صورة  تعليًما 

بالقيقة  �لذي  هو  �جلديد  فاإن  �لقلب  »ال،  و�أجاب:  �جلديدة؟«  �لوالدة  �الإميان 

يتوب ويوؤمن«)17(. فقد �أدرك برود�ض �أننا ال بد �أن نكون  �رشكاء �لروح �لقد�ض 

كي  يقوم  �لله  روح  على  نتَّكل  ذ�ته  �لوقت  ف  لكن  �الإجنيل  م  فنقدِّ كر�زتنا،  ف 

�أو  كني�صتك  ممار�صات  �أن  جتد  هل  و�لهد�ية.  و�الإقناع،  �لقيقي،  بالتبكيت  هو 

ممار�صاتك  �أنت �لكر�زية متما�صية مع هذ� �لق �لعظيم؟

قيادة التالميذ

�ملجموعة �الأخرى من �مل�صكالت �ملتو�جدة ف كنائ�ض هذه �الأيام تتعلق بالتحكم 

جهة  من  مب�صكالت  تتعلق  عام،  وب�صكل  �مل�صيحية.  �لهوية  و�صمات  �جليد  بحدود 

قيادة �لتالميذ. 
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�أي  للتلمذة،  �لكامل  �لعمل  �إطار  ق�صية  ال�صاد�صة  العالمة  ف  �صنتناول  �أواًل، 

بدرجة  �ملوؤمنون  جتاهل  �ملا�صي،  �لقرن  ففي  �لكن�صية.  �لكتابي  للع�صوية  �لفهم 

ف  غارقة  كنائ�صنا  �إن  �مل�صيح.  لتبعية  �جلماعية  عن  �لطبيعة  �لكتابي  �لتعليم  كبرية 

�لرنج�صية �ملتمركزة حول �لذ�ت، وتعظيم  مفِرط من �صاأن �لفرد خمباأ �صمنًيا ب�صكل 

لطيف د�خل كل �صيء فيها بد�ية من »��صتبيانات  �ملو�هب �لروحية«، �إىل »�لكنائ�ض 

�مل�صتهدفة« �لتي »لي�صت للجميع«. وحني نقر�أ ر�صالة يوحنا  �الأوىل �أو �إجنيل يوحنا، 

نرى �أن ي�صوع مل يق�صد قط �أن نكون موؤمنني دون غرينا، و�أن  حمبتنا لالآخرين 

�لذين ال ي�صبهوننا متاًما ف كل �صيء ُتبني �إن كنا نحب �لله حًقا �أو ال. 

تعاين �لعديد من �لكنائ�ض �ليوم من م�صكالت تخت�ض بالتعريف �الأ�صا�صي ملا يعنيه 

�أن تكون  تلميًذ�، وهكذ� ف�صوف ن�صتطلع مًعا ف العالمة ال�صابعة �لفهم �لكتابي عن 

�لتاأديب �لكن�صي.  هل هناك �صلوك معني ال يجب �أن ت�صمح به �لكني�صة؟ هل توجد 

�ت على �هتمام  �أية تعاليم ف كنائ�صنا »تتعدى  �خلطوط �لمر�ء«؟ هل توجد موؤ�رشِّ

عها؟ هل نقدم �لدليل على �أننا  كنائ�صنا باأي �صيء �آخر �أهم من بقائها  كموؤ�ص�صة وتو�صُّ

تعود  �أن  �إىل  بحاجة  نحن  �لعار  به؟  �إلاق  �أو  الإكر�مه  �إما  ونحيا  �لله  ��صم  نحمل 

�لكنائ�ض ملمار�صة �لتاأديب �لكن�صي مبحبة، وبانتظام، وبحكمة. 

�إن  �مل�صيحيني.  و�لنمو  �لتلمذة  مو�صوع  مًعا  ن�صتعر�ض  الثامنة،  العالمة  ف 

�لكر�زة �لتي ال ينتج  عنها تلمذة لي�صت كر�زة غري مكتملة فح�صب، بل هي كر�زة 

مفهومة ب�صكل خاطئ متاًما.  و�لل لهذ� لي�ض قيامنا باملزيد من �لعمل �لكر�زي، 

بل �أن نقوم به ب�صكل خمتلف. ل�صنا ف  حاجة �إىل �أن نتذكر �أن نخرب �لنا�ض �أن ياأتو� 

�إىل �لكني�صة فح�صب بعد �أن ن�صلي �صالة  �الإميان معهم، بل نحتاج �أن نخربهم �أن 

يح�صبو� جيًد� ح�صاب �لنفقة قبل �أن يتلو� تلك  �ل�صالة! 

�لكتابي  �لفهم  ال�صتعادة  �لاجة  على  �ل�صوء  التا�صعة  العالمة  ُت�صلط  و�أخرًي�، 

�ل�صحيح عن �لقيادة  ف �لكني�صة. �إن موقع �لقيادة ف �لكني�صة ال بد �أال مُيَنح جتاوًبا 
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مع مو�هب طبيعية، �أو  منا�صب، �أو عالقات عائلية، �أو كامتنان وتقدير ل�صنو�ت 

طويلة من �خلدمة بالكني�صة. بل ال  بد من ��صتثمار �لقيادة ف �لكني�صة فيمن يبدو �أنهم 

ُيظهرون ف حياتهم �ل�صخ�صية �لعمل  �لبنائي و�لتقدي�صي للروح �لقد�ض، وفيمن هم 

ا ف حياة  �لكني�صة ككل.  قادرون على تعزيز هذ� �لعمل �أي�صً

ف �الآخرين به.  �لذي يتحقق حني نعلنه ونعرِّ �لله  غاية من هذ� كله هي جمد 

فقد �أر�د �لله عرب  �لتاريخ �أن يعلن عن نف�صه ويكون معروًفا، ولهذ� �أنقذ �إ�رش�ئيل 

�لع�رش�ت  �لبابلي.  �ل�صبي  من  �أخرى  مرة  �خلروج،  و�أنقذهم  �صفر  من م�رش ف 

من �لن�صو�ض �لكتابية ُتخرب عن رغبة �لله ف  �الإعالن عن نف�صه )على �صبيل �ملثال 

خروج 7: 5؛ تثنية 4: 34-35؛ �أيوب 37: 6 -7؛ مزمور 22:   21-22؛ 106: 

8؛ �إ�صعياء 49: 22-23؛ 64: 4؛ حزقيال 20: 34-38؛ 28: 25-26؛ 36: 11؛ 

37: 6؛  يوحنا 17: 26(. فهو قد خلق �لعامل وفعل كل �صيء الأجل مدح جمده، 

وهذه �لغاية هي �صالة، وحق  م�رشوع له. 

�لله وجمده. و�أ�صار  �أن ُيطِلق على هذ� �لعامل م�رشح جالل  وقد �عتاد كالفني 

�صاغ  وقد  �لله.  جمد  هي  ذروته  مهيًبا  ع�صكرًيا  موكًبا  باعتباره  �آخرون  للتاريخ 

مارك رو�ض �الأمر هكذ�: 

»اإننا اأحد اأدلة الله الرئي�صية يف ق�صيته... وقد كانت اأوىل اهتمامات ب�ل�س 

بهذا  الله وُتظهره، مربئة  الكني�صة جمد  تعلن  اأن  1-  16( هي   :4 اأف�ص�س  )يف 

عي ك�ن الله غري جدير  �صخ�صه من جميع افرتاءات العامل  ال�صيطاين التي تدَّ

باأن نحيا لأجله... لقد ا�صتاأمن الله كني�صته على جمد  ا�صمه«)18(.

�لله،  �صورة  على  خملوقون   – غريهم  �أو  �لكنائ�ض  ف  قادة  �صو�ء   – �جلميع 

�لبارة ف  �لله �الأدبية و�صخ�صيته  �أن  نكون �صوًر� حية تعك�ض طبيعة  بد  وهكذ� ال 

جميع �أنحاء �لكون كي ينظرها  �جلميع، خا�صة ف �حتادنا بالله من خالل �مل�صيح. 
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هذ� هو �إًذ� ما يدعونا �لله �إليه، وهذ� هو  �ل�صبب �لذي الأجله يدعونا. فهو يدعونا كي 

نن�صم نحن �إليه �أفر�ًد�، وكنائ�ض، لي�ض ملجدنا نحن  بل ملجده هو. 

هذا الكتاب

فاإن  بارنا،  ج�رج  يقول  وكما  �لعظات.  من  �صل�صلة  من  م�صتق  �لكتاب  هذ� 

�إيجاًز�،  و�أكرث  وعفوية،  عملية،  و�أكرث  �لفهم،  ف  �أ�صهل  بطبيعة  �لال  �لعظات 

ومليئة بقدر �أكرب من �لق�ص�ض  عن �ختبار�ت �لو�عظني �ل�صخ�صية، كما ينبغي فيها 

�إتاحة م�صاركة �مل�صتمعني)19(.  ومل يكن  بارنا وحده من تبنى هذ� �ملوقف باقرت�حه �أن 

نفعل �صيًئا ما للتخفيف من �لوعظ من طرف  و�حد، ومنا�صدة �لعقل فقط، وخا�صة 

 picking up the “ لوعظ �لتف�صريي. وقد �قرتح دافيد هيلب�رن �ل�صيء  نف�صه ف كتابه�

()20(.    لكن ��صمحو� يل �أن  �أفرت�ض �صيًئا �آخر، وهو �أن  pieces ” )�إ�صالح ما تك�رشَّ

ًر� فح�صب لكنه هام فعلًيا.  فاإن كنا ف وعظنا  �لوعظ من طرف و�حد لي�ض �أمًر� مربَّ

نقف مكان �لله، مقدمني كلمته بروحه �إىل �صعبه، فبالطبع �صيكون من  �ملالئم �أن 

يكون �لوعظ من طرف و�حد. وهذ� ال يعني �أنه ينبغي �أال يخ�صع باملرة للت�صاوؤل 

لكلمة  �لو�حد  »�ملعنى  �صفة  ت�صلنا  نف�صها،  �لعظة  �أنه ف  نق�صده  ما  بل   و�لفح�ض، 

�لله« من خالل  مونولوج ال يهدف �إىل ��صتدر�ر �هتمامنا �أو م�صاركتنا، بل يطالبنا 

باال�صتجابة. ولهذ� ال بد من  �الإبقاء على هذه �ل�صفة. غري �أن هذ� ال يعني �أن �لعظة 

ال بد �أن تكون مملة، �أو مبهمة، �أو  نظرية عن عمد. و�أمتنى �أن يجد �لقارئ من 

خالل هذه �لعظات �ملتخفية ف �صورة ف�صول ف  هذ� �لكتاب، �صيًئا ما من �اللتحام 

من  للمجتمع  �ل�صياق  �لثقاف  مع  ا  و�أي�صً �لعظمى  �ملقد�ض  �لكتاب  حقائق  مع  �جلاد 

حولنا ف هذه �الأيام. 
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مصادر أخرى

 

للدراسة في مجموعات:  • 

Built upon the Rock: The Church, a seven-week inductive Bible study from 

  9Marks  

للتطبيقات الراعوية:  • 

The Deliberate Church, by Mark Dever and Paul Alexander  

للتوزيع على أعضاء الكنيسة:  • 

What Is a Healthy Church?, by Mark Dever



العالمة الأوىل

الوعظ التفسيري

ال�عظ التف�صريي

الدور املركزي لكلمة الله

دور كلمة اهلل يف منحنا احلياة

دور كلمة اهلل يف الوعظ  

دور كلمة اهلل يف التقدي�س

دور الوعظ بكلمة اهلل





العالمة الأوىل

الوعظ التفسيري

هكذ� �فتتحت عظتي ف �صباح يوم �أحد من �صهر يناير، لي�ض منذ �أمد طويل: 

»اإًذا، كيف حالكم الي�م؟ هل حظيتم بن�م كاٍف الليلة املا�صية؟ هل واجهتم 

كانت  هل  ال�صباح؟  هذا  ال�صيارة  ل�ق�ف  منا�صب  اإيجاد  مكان  يف  �صع�بة 

املداخل وا�صحة جلًيا؟ هل مت الرتحيب  بكم عند دخ�لكم؟ هل بدا لكم املبنى 

َل ا�صم  الكني�صة �صع�بة اأكرب اأمامكم من  كَّ ا، هل �صَ لطيًفا واأنيًقا؟ واأت�صاءل اأي�صً

جهة اتخاذكم قرار دخ�لها؟ اأو لعل هذا كان جزًءا من  �صبب اتخاذكم القرار 

بالدخ�ل؟

النا�س مرحبني وودودين؟ هل واجهتم �صع�بة يف  وحني دخلتم، هل كان 

ت��صيل اأطفالكم؟  وما راأيكم يف الزجاج املل�ن؟ اأعرف اأن املنظر من م�قعي 

ه� الأف�صل، لكن األي�س جميال؟  بعد كل هذا، اأظن اأنه قد يك�ن تقليدًيا للغاية 

بالن�صبة لكم. 

من  هنا  يجري  ما  كل  م�ا�صعكم  من  جيًدا  ترون  هل  مريحة؟  املقاعد  هل 

اأن�صطة؟ هل ترون  ب��ص�ح؟ هل ت�صمع�ن جيًدا؟ هل اجل� هنا دافئ ب�ص�رة 

منا�صبة الآن؟ اأت�صعرون بالراحة؟

وماذا عن ن�رصة الكني�صة؟ هل ترون اأنها لطيفة، ووا�صحة، ومبا�رصة؟ اأهي 

غري معقدة ب�صكل  زائد عن احلد، لكن رمبا تك�ن ر�صينة اأكرث من الالزم؟ 

هل لحظتم كل الإعالنات  امل�ج�دة بها؟ وهل راأيتم كل الربامج املذك�رة يف 

بطاقة الكني�سة؟ الكثري من الربامج، األي�س  كذلك؟ رمبا اأكرث حتى مما قراأمت 
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قباًل. بالطبع هي �صهلة القراءة، لكني اأظن اأن حجم  الطباعة �صغري اإىل حد 

ا هي ل حت�ي اأية �ص�ر، اأق�صد اأنها من الن�ع  اجلاف  ما، األي�س كذلك؟ اأي�صً

قد  كذلك؟  األي�س  الكني�صة،  عن  بالكثري  هذا  يخربكم  ورمبا  للغاية،  واملعقد 

تظن�ن  اأنها رمبا تك�ن من ن�ع الكنائ�س التي يف�صل�ن فيها كتابة األف كلمة 

خري من �ص�رة  واحدة، األي�س هذا �صحيًحا؟

اإىل  الذهاب  حتب�ن  الذي  الن�ع  من  هم  هل  ح�لكم؟  يجل�ص�ن  عمن  وماذا 

ل  اأنكم  لدرجة  ال�صديد  بالت�تر  ت�صعرون  اأنكم  اأعلم  برفقته؟  نعم،  الكني�صة 

تنظرون ح�لكم الآن، لكنكم  تعلم�ن من هم. ما راأيكم اإًذا؟ هل هم يف املرحلة 

العمرية املنا�صبة؟ هل ينتم�ن اإىل الِعرق  املنا�صب؟ اأو اإىل الطبقة الجتماعية 

املنا�صبة؟ هل ي�صبه�نكم متاًما؟

وماذا عن فرتة العبادة حتى الآن؟ ما اأعنيه ه� هل كان من ال�صعب النتقال 

فقط،  واحًدا  كتاًبا  ت�صتخدم  الكنائ�س  معظم  اأن  تعلم�ن  كتاَبي  الرتاتيل؟  بني 

اأن ت�صتخدم�ا الكتاب الأخ�رص الل�ن،  اأنتم الي�م لديكم  كتابان، فعليكم  وها 

لي�س  ذلك  جيدة، ومع  معرفة  ذا  لكم  القائد  بدا  هل  الل�ن.  البني  اأحياًنا  ثم 

ا؟ مل تكن هناك الكثري  عارًفا بكل �صيء؟ هل كان كف�ءا، ولكن لي�س  متغطر�صً

اأن  هذا حدث يف هذا  اأظن  األي�س كذلك؟ ل  من الإعالنات يف وقت اخلدمة، 

كت قل�بكم وعق�لكم؟ رة؟ هل حرَّ ال�صباح. هل كانت ال�صل�ات م�ؤثِّ

من غري املعتاد اإىل حد ما هذه الأيام اأن نقراأ قدًرا كبرًيا من كلمة الله يف 

الكني�صة، األي�س  كذلك؟ فاأنتم يف اأغلب الأحيان ل ترون هذا يحدث. 

بالطبع، باحلديث عن امل��صيقى، )تعلم�ن اأننا ل نزال نحاول التفاق على 

اأو  الع�رصية  امل��صيقى  بني  ما  الختيار  نحاول  ترون  كما  الأ�صياء،  بع�س 

ية. كما ه�  التقليدية، الكال�صيكية اأو الأكرث حداثة، الليت�رجية اأو الأكرث  عامِّ

احلال بالن�صبة لأية كني�صة اأخرى يف اأمريكا يف هذا ال�صباح، رمبا يك�ن  هناك 

البع�س ممن اأت�ا اإىل هذه الكني�صة يف املا�صي، وهم يف هذا ال�صباح خارجها 

خمتلفة.  م��صيقية  جتربة  يف  يرغب�ن  لأنهم  اأخرى  عن  كنائ�س  يبحث�ن 
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وتعلم�ن رمبا ل يزال البع�س  هنا لأنهم يحب�ن هذه التجربة امل��صيقية.  

وماذا عن التقدمة ؟ هل ت�صدق�ن هذا؟ فقد قام�ا بالفعل بجمع التقدمة علًنا 

ا! هذا ه� ال�صيء الذي يخربونك يف كلية الاله�ت  من الزوار ومن  اجلميع اأي�صً

هذه الأيام األ تفعله اأبًدا. كيف  �صعرمت حيال ذلك؟ هل �صعرمت اأن الكني�صة مليئة 

منكم حني  ياأخذوا  اأن  فقط  الذي  يريدون  الأم�ال،  بني عن  املنقِّ بحفنة من 

تاأت�ن؟

ما الذي تفعل�نه هنا؟ �ص�اء كنتم تاأت�ن اإىل هذه الكني�صة منذ خم�صني عاًما، 

اأو كانت هذه هي  املرة الأوىل لكم- ملاذا تاأت�ن؟

والآن، بالطبع، تعلم�ن ما هي الفقرة التالية، والتي رمبا تك�ن قد بداأت 

للجل��س  فيها  التي ت�صطر  الفقرة  للبع�س، هذه هي  العظة!  بالن�صبة  بالفعل: 

مقابلة  اأو  الرتنيم،  من  املزيد  اأي  ل   -  املف�صَّ اجلزء  منتظًرا  انتهائها  حلني 

بع�س النا�س بعد هذا والتحدث اإليهم. 

ا ت�صعر  بالفعل، ال�اعظ مهمته �صعبة، األي�س كذلك؟ فه� عليه اأن يك�ن �صخ�صً

ب�صه�لة  الت�ا�صل والتحدث معه والت�رصف معه بحرية وثقة بقدر ما. لكنه 

ا يف حاجة لأن يبدو  تقًيا، لكن لي�س بتق�ى زائدة عن احلد. يلزمه اأن  اأي�صً

يك�ن وا�صع الطالع، على األ يك�ن  اطالعه هذا زائًدا عن احلد. يلزمه اأن 

اأن  األأ تك�ن ثقته  زائدة عن احلد. يلزمه  يك�ن واثًقا من نف�صه، لكن على 

يك�ن متحنًنا، لكن لي�س ب�صكل زائد عن احلد. ويلزم اأن  تك�ن عظته جيدة، 

ومرتابطة، وم�صلية، وم�ؤثرة، وبالطبع ق�صرية ب�ص�رة كافية. 

ثمة اأ�صياء كثرية ينبغي اأن ت�صعها يف اعتبارك يف اأثناء تقييمك لكني�صة ما، 

جًدا  كثرية  اأ�صياء  هناك  هذا؟  للتفكري يف  حًقا  ي�ًما  هل  ت�قفت  كذلك؟  األي�س 

وخمتلفة ينبغي التفكري فيها. وكما  يقرتح الأمريكي�ن هذه الأيام، هكذا علينا 

م الكنائ�س، فهذا يحدث ط�ال ال�قت.  علينا اأن ن�صاأل اأنف�صنا ما الذي  اأن ُنَقيِّ

يجعل من كني�صة ما كني�صًة جيدًة حًقا. 
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هذا  تخ�س  الكتب  من  تنتهي  ل  وك�مات  كثرية  رف�فا  مكتبي  يف  لدي 

و�صتنده�ص�ن  حًقا؟  جيدة  ما  كني�صة  يجعل  ما  الذي  بالتحديد:  ال�ص�ؤال 

ترتاوح  فهي  الأج�بة.  يف  للتن�ع  والختالف  ال�ا�صع  القدر  من  كثرًيا 

بني امل�دة واللطف، والتخطيط املايل لبناء حمامات جيدة،  والأج�اء 

املحيطة املريحة، وامل��صيقى الناب�صة باحلياة، واحل�صا�صية يف التعامل 

لالأطفال،  مثرية  واأن�صطة  كبري،  �صيارات  ووج�د  م�قف  الزوار،  مع 

وخيارات مدرو�صة جيًدا ملدر�صة  الأحد، وبرجميات منا�صبة للكمبي�تر، 

الكني�صة. �صتجدون  ال�ا�صحة والتجان�س  بني اجلماعات يف  الالفتات  ثم 

باعتبارها  هذه  الأ�صياء  كل  ت�ؤيد  التي  واملبيعة  املكت�بة  الكتب  خمتَلف 

امِلفتاح اإىل كني�صة جيدة. 

تعرف�ا  اأن  يلزمكم  �صحيحة؟  الكني�صة  يجعل  الذي  ما  تظن�ن؟  ماذا  اإذن، 

اأن  ما ميكنك  كني�صة  الأنحاء عن  تفت�س يف  زائًرا،  كنت  الي�م  اإن  الإجابة. 

اإليها ب�ص�رة منتظمة، وميكنك  اأن تلتزم بها، فاأنت بحاجة لأن ت�صع  تاأتي 

هذا ال�ص�ؤال يف اعتبارك. واإن كنت بالفعل ع�صً�ا هنا،  فاأنت بحاجة للتفكري 

هنا  على  تنتقل من  واإن مل  هنا.  تنتقل من  قد  تعلم،  فكما  ال�ص�ؤال-  هذا  يف 

ل كني�صة �صحيحة. اإن كنت �صتظل يف  الإطالق، فاأنت بحاجة ملعرفة ما ُي�صكِّ

الكني�صة  وتك�ن جزًءا من عملية بنائها وت�صكيلها، األ حتتاج ملعرفة ما الذي 

حتاول بناءه؟ وكيف  تريده اأن يك�ن؟ وما تريد اأن يهدف اإليه؟ وما ينبغي 

اأن يك�ن اأ�صا�صًيا؟

الأ�صئلة. فكما قلت قباًل، �صيخربك اخلرباء  انتبه جيًدا كيف جتيب عن هذه 

يف من� الكني�صة اأن  الإجابة ت�صمل كل �صيء بدًءا من �رصورة اأن تك�ن لغتك 

خالية من امل�صطلحات الدينية وحتى اإخفاء متطلبات ع�ص�ية الكني�صة.

ماذا تظن�ن؟ هل اأماكن رعاية الأطفال الآمنة، واحلمامات النظيفة الالمعة، 

وامل��صيقى  املثرية، وجمم�عات امل�ؤمنني املت�صابهة، هي حًقا الطريق لنم� 

الكني�صة و�صحتها؟ هل هذا حًقا  ه� ما يجعل من الكني�صة كني�صة ناجحة؟«.
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عالمات   9 بعنو�ن:  �لكتاب  هذ�  �صارت  �لتي  �لعظات  �صل�صلة  بد�أُْت  وهكذ� 

للكني�صة �ل�صحيحة. و�لغر�ض من هذ� �لكتاب هو �أن ن�صاأل وجنيب عن هذ� �ل�صوؤ�ل: 

»ما �لذي مُييِّز  �لكني�صة �لناجحة حًقا؟«.

�أن  وميكنكم  حة،  بال�صِّ َتْنَعُم  �لتي  �لكني�صة  مُتيِّز  عالمات   9 باقرت�ح  هنا  قمت 

جتدوها  مذكورة على �لتو�يل ف قائمة �ملحتويات. هذه �لعالمات �لت�صع، بالطبع، 

لي�صت هي وحدها  �صفات �لكني�صة �ل�صحيحة، وهي لي�صت بال�رشورة �أهم ما ميكن 

�أن ُيقال عن �لكني�صة. على  �صبيل �ملثال، �صوف �أمر مرور �لكر�م على مو�صوَعي 

�ملعمودية و�ل�رشكة، مع �أنهما جانبان  �أ�صا�صيان للكني�صة �لكتابية، �أو�صى بهما �مل�صيح 

نف�صه. غري �أن هذ� �لكتاب لي�ض تعليًما  كاماًل عن عقيدة �لكني�صة، فهو ي�صلط �ل�صوء 

�لكنائ�ض  ندر وجودها ف  قد  �لكني�صة  �ل�صحيحة،  نة حيوية لياة  معيَّ على جو�نب 

هذه �الأيام. وعلى �لرغم من �أن �ملعمودية و�لع�صاء  �لرباين كثرًي� ما ُي�صاء فهمهما 

�أو تطبيقهما، مل يختفيا من غالبية �لكنائ�ض، لكن �لكثري من  �ل�صفات �لتي �صنتناولها 

ف هذه �ل�صفحات قد �ختفت بالفعل من �لكثري من �لكنائ�ض. 

بالطبع ال يوجد ما ُي�صمى بالكني�صة �ملثالية، و�أنا بالتاأكيد ال �أق�صد �أن كل كني�صة 

�صاأرعاها  يوًما �صتكون كني�صة مثالية. لكن هذ� ال يعني �أن كنائ�صنا ال ميكنها �أن تتمتع 

ب�صحة  �أف�صل، وهدف هو ت�صجيع وجود هذه �ل�صحة. 

الوعظ التفسيري

يِّز �لكني�صة �ل�صحيحة هي �لوعظ �لتف�صريي. لي�صت هذه  �لعالمة �الأوىل �لتي مُتَ

هي �لعالمة  �الأوىل فح�صب، بل هي �إىل حد كبري �أهم �لعالمات فيها جميًعا، الأنك 

�إن �أح�صنت فهمها  و�أتقنتها، �صتتبعها كل �لعالمات �الأخرى. �صي�صاعدك هذ� �لف�صل 

ينبغي على  �لذي  �أنف�صهم الأجله، وما  �لرعاة  �ض  �أن  يكرِّ ينبغي  �لذي  ما  فهم  على 

�جلماعة �أن تطالب رعاتها به. �إن دوري  �لرئي�صي، و�لدور �لرئي�صي الأي ر�ٍع، 

هو تقدمي �لوعظ �لتف�صريي. 
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هذ� �الأمر هام للغاية لدرجة �أنه لو فاتك، وجنحَت ف فهم كل �لثماين عالمات 

�الأخرى،  ف�صتكون �لعالمات �لثماين - �إىل حد ما - قد ُوجدت مبح�ض �ل�صدفة. 

هة، الأنها مل تنبع من  من �ملمكن �أن  تكون فهمتها جيًد�، ومن �ملمكن �أن تكون م�صوَّ

ا ال  يجري ت�صكيُلها وجتديُدها با�صتمر�ر من خالل هذه �لكلمة. لكن  كلمة �لله، و�أي�صً

�إن قمَت برت�صيِخ �أولويِة  كلمِة �لله، تكوُن قد و�صعَت �أهمَّ جانٍب من جو�نِب حياِة 

حة �ملتز�يدة، الأن  ِمْنَت �ل�صِّ �لكني�صة ف مو�صعِه �ل�صحيح،  وتكوُن ف �لنهاية قد �صَ

ر �أن يعمَل بروِحِه من خالل  كلمته.  �لله قرَّ

ما  عادة  �لتف�صريي؟  �لوعظ  ُيدعى  �لذي  �الأهمية  �لبالغ  �ل�صيء  هذ�  هو  ما  �إًذ� 

ا �لعظة �ملو�صوعية فت�صبه هذ� �لف�صل،  ن�رشح معناه  مبقابلته بالوعظ �ملو�صوعي. �أمَّ

�ملقد�ض  �لكتاب  معيًنا من  ا  ن�صً تاأخذ  ال  لكنها  ما  وتتحدث عنه،  تاأخذ مو�صوًعا  �إذ 

مو�صوًعا لها. تبد�أ �لعظة  �ملو�صوعية بق�صية معينة يرغب �لو�عظ ف �لوعظ عنها. 

قد يكون �ملو�صوع هو �ل�صالة �أو  �لعدل �أو تربية �الأطفال �أو �لقد��صة �أو حتى �لوعظ 

د �لو�عظ  �ملو�صوع، يبد�أ ف جمع عدة ن�صو�ض من �أجز�ء  �لتف�صريي. وبعد �أن ُيَحدِّ

ا تو�صيحية. وبهذ� يتم  خمتلفة ف �لكتاب �ملقد�ض، ويربطها مًعا،  م�صيًفا �إليها ق�ص�صً

جمع �ملادة ون�صجها مًعا حول هذ� �ملو�صوع. لذلك، ال  ُتبنى �لعظة �ملو�صوعية على 

ن�ض و�حد من كلمة �لله بل تدور حول �لفكرة �أو �ملو�صوع �لذي مت  �ختياره. 

�أَختار �أن �أعظ عن مو�صوع  ميكن للعظة �ملو�صوعية �أن تكون تف�صريية، فقد 

ا ما من كلمة �لله يتناول هذ� �ملو�صوع بالتحديد. وقد �أعظ م�صتخدًما  ما، ثم �أختار  ن�صً

عدة ن�صو�ض  تتناول �ملو�صوع نف�صه. لكنها تبقى عظة مو�صوعية، الأن �لو�عظ 

َيْعَلُم ما يريد �أن يقوله، ثم  يذهب �إىل �لكتاب �ملقد�ض لريى ما ميكن �أن يجده عن 

مُت هذه �ملادة ف �صكل عظة، كنت �أعلم �إىل  مو�صوعه. على �صبيل �ملثال، حني  قدَّ

حد كبري ما �أريد قوله حني بد�أت .  لكن حني �أعظ ب�صكل تف�صريي، فالال عادة ال 

تكون هكذ�. ف �أثناء �إعد�دي للعظة  �لتف�صريية �لعادية، كثرًي� ما �أنده�ض من �الأ�صياء 

�صل�صلة  �أختار  �أثناء در��صتي له.  فاأنا، ب�صكل عام، ال  �لن�ض ف  �أجدها ف  �لتي قد 



�لعالمــة �الأوىل 55

من �لعظات �لتف�صريية الأين �أرى �لاجة �إىل �لتحدث ف  مو�صوعات معينة حتتاج 

�لكني�صة ل�صماعها. لكن ف �ملقابل �أفرت�ض �أن �لكتاب  �ملقد�ض بكامله مرتبط بحياتنا 

من  كثري  معينة،  لكن ف  �أ�صفار  �إىل  يقودين  قد  �لله  �أن  �أثق  و�الآن،  �لوقت.  كل 

�الأحيان عند در��صتي لن�ض ما، وقر�ءتي له ف �أوقات خلوتي ف �الأ�صبوع  �لذي 

�صوف  �أين  �أثق  يوم �جلمعة،  ب�صكل جاد  �أثناء در��صته  للعظة، وف  تقدميي  ي�صبق 

�أجد �أ�صياء  فيه مل �أكن �أتوقعها على �الإطالق، و�أحياًنا �أُفاَجاأ بالفكرة �لرئي�صية �لتي 

يطرحها �لن�ض،  وبالتايل مبا ينبغي �أن تكون �لفكرة �لرئي�صية لعظتي. 

ال يتوقف �لوعظ �لتف�صريي عند جمرد تقدمي تف�صري �صفهي لن�ض ما ف كلمة �لله، 

بل هو  �لوعظ �لذي ياأخذ فكرة �لعظة من فكرة ن�ض معني من كلمة �لله. وهذه هي 

لها �أمام �صعب �لله. هذ� يختلف عما �أفعله ف  �خلال�صة. يفتح �لو�عظ كلمة  �لله وُيف�صِّ

هذ� �لف�صل، لكن هذ� ما �أنوي فعله  عادة حني �أعظ على �ملنرب ف يوم �الأحد)1(.  

�الإميان  م�صبًقا  يفرت�ض  فاإنه  للكلمة.  �خلا�صع  �لوعظ  هو  �لتف�صريي  �لوعظ 

يتعدى  ا  �أي�صً لكنه  �لله،  كلمة  حًقا  هو  �ملقد�ض  �لكتاب  �أن  �لله،  �أي  كلمة  ب�صلطان 

لي�ض  �لله،  لكلمة  باالإ�صغاء  �لتز�م  هو  بالوعظ  �لتف�صريي  فااللتز�م  هذ�.  بكثري 

ملجرد �لتاأكيد على كونها كلمة �لله بل الأجل  �خل�صوع �لقيقي لها. �إن �أنبياء �لعهد 

�لقدمي ور�صل �لعهد �جلديد مل ُيَكلَّفو� مبهمة �صخ�صية  باأن يذهبو� ويتكلمو�، بل ُكلِّفو� 

ا قد �أُعِطي �لوعاظ  �مل�صيحيون �ليوم �صلطاًنا من  بر�صالة معينة لي�صلموها. هكذ� �أي�صً

لون كلماته.  وبقدر ما يتميز بع�ض  �لله ليتكلمو� طاملا �أنهم يتكلمون بر�صالته وُيَف�صِّ

بل  مدعوون  يذهبو� ويعظو�،  باأن  فقط  لي�صو� مدعوين  لكنهم  بالرثثرة،  �لوعاظ 

ب�صكل خا�ض الأن يذهبو� ويعظو� بالكلمة. 

يقبل �لعديد من �لرعاة �صلطان كلمة �لله برتحاب ، وُيِقرون باإميانهم بع�صمة 

�لكتاب  �ملقد�ض وُخُلوه من �خلطاإ، لكنهم �إن مل يعظو� عملًيا وب�صورة منتظمة وعًظا 

تف�صريًيا، فاأنا على  قناعة باأنهم لن يعظو� �لبتة باأكرث مما عَرفوه حني بد�أو� يعظون 
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�جلماعة  �لله ويعظ  كلمة  مقطًعا من  ياأخذ  �أن  �لو�عظ  ميكنه  ذلك الأن  �أول مرة. 

ميكنك  �ملعني.  �ملقطع  ذلك  فكرة  مل  يكن  ذلك  لكن  هام،  مو�صوع  ف  وي�صجعهم 

�الآن، وتغلق عينيك،  وتفتحه على مو�صع ما، وت�صع  �ملقد�ض  بكتابك  مُت�صك  �أن 

�إ�صبعك على �آية ما، ثم تفتح عينيك وتقر�أ �الآية، وميكنك �أن  تنال بركة عظيمة منها 

ل  د �لله �أن يقوله عرب ذلك  �لن�ض. �إن ما ُي�َصكِّ لنف�صك. لكنك رمبا مل تتعلم بعد ما ق�صَ

ا �أهمية ق�صوى ف فهم  �لكتاب �ملقد�ض:  ل �أي�صً �أهمية ق�صوى ف جمال �لعقار�ت ُي�َصكِّ

ا ما من كلمة �لله حيث هو ف  مو�صعه،  �ملوقع ثم �ملوقع ثم �ملوقع. فاأنت تفهم ن�صً

 به. 
َ

�أي تفهمه ف �ل�صياق )�أي �لقرينة( حيث �أُوِحي

ل ذهنه ب�صورة متز�يدة وفًقا لكلمة �لله. ويجب �أاّل ي�صتخدم  على �لو�عظ �أن ُي�َصكِّ

�أحدهم ب�صورة منتظمة  يعظ  يريد قوله. حني  �أنه  بالفعل  َيْعَلُم  ملا  �لله  ذريعة  كلمة 

بطريقة لي�صت  تف�صريية، فاإن �لعظات متيل �إىل �أن تكون فقط عن �ملو��صيع �لتي تهم 

�لو�عظ نف�صه.  كنتيجة لذلك، ي�صمع �لو�عظ وجماعة �ملوؤمنني ف �لكني�صة من كلمة 

�لله ما كانو� يعتقدونه قبل  �أن يفتحو� �لن�ض، وال جديد ي�صاف �إىل فهمهم. وال يعد 

ل م�صدر حتفيز  لهم.  �لكتاب �ملقد�ض ُي�َصكِّ

ف �لتز�منا باأن نعظ عظة تف�صريية من ن�ض ما ف �صياقه، �أي �أن نقرر �أن فكرة 

هذ� �لن�ض هي  فكرة عظتنا، ينبغي �أن ن�صمع من �لله �أ�صياء مل نكن ننوي �أن ن�صمعها 

حني بد�أنا در��صتنا  للن�ض؛ الأن �لله يفاجئنا �أحياًنا. فمنذ توبتك و�هتد�ئك وحتى �آخر 

�أال جتد مر�ًر�  يعنيه كونك موؤمًنا؟  ما  �ألي�ض هذ�  �لقد�ض،  �لروح  �إياه  �صيء علمك 

وتكر�ًر� �أن �لله، فيما يبد�أ ف  ك�صف حقيقة قلبك وحق كلمته لك، ُيحفِّزك ويقنعك 

ا ما مب�صئولية  باأ�صياء مل تكن لديك �أية فكرة عنها  منذ عام م�صى؟ حني تكلِّف �صخ�صً

�إىل  ُيبدي  �لتز�ًما عملًيا جتاه �ال�صتماع  �لكني�صة، وهو ال  �لروحي على  �الإ�رش�ف 

�إال  تنمو  باأن  لها  غري  �صامح  �لكني�صة،  منو  تعيق  بذلك  فاأنت  وتعليمها،  �لله  كلمة 

مل�صتوى �لر�عي. و�صتت�صكل �لكني�صة تدريجًيا بح�صب فكر هذ� �لر�عي  ولي�ض بح�صب 
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فكر �لله. وما نريده نحن، ونتوق �إليه نحن �ملوؤمنون، هي كلمات �لله. نريد �أن 

 ن�صمع ونعرف ف �أرو�حنا ما قاله �لله نف�صه. 

الدور المركزي لكلمة اهلل

على �لوعظ �أن يكون د�ئًما )�أو ف �أغلب �الأحيان( تف�صريًيا، الأن مركزيته يجب 

�أن تكون  كلمة �لله، وهي �لتي توجهه. ف �لو�قع، على �لكنائ�ض �أن ت�صع كلمة �لله 

هة لها. لقد �ختار �لله �أن ي�صتخدم كلمته ليعطي  ف مركزها، لتكون  �لكلمة هي �ملَوجِّ

حياة، وهذ� هو �لنمط �لذي  نر�ه ف �لكتاب �ملقد�ض وف �لتاريخ. 

�أثناء ح�صوري حفل ��صتقبال، حتول جمرى �لديث �إىل كتاب  ذ�ت مرة ف 

عن  كلمة  �ألقي  �أن  و�صك  على  كنت  �إذ  قر�أته،  قد  موؤخًر�،  وكنت  ُن�رش  قد  كان 

مو�صوع هذ� �لكتاب. وكان م�صيفي،  �لذي كان من �لروم �لكاثوليك، قد قر�أه 

ا ليكتب فيه مقاال نقديا. ف�صاألته عن ر�أيه ف  هذ� �لكتاب.  �أي�صً

�أكرث  �لكاتب  تكر�ر  هو  ي�صوبه  كان  ما  لكن  جًد�،  جيًد�  كان  »نعم،  فاأجاب: 

من مرة لذلك  �خلطاإ �لربوت�صتانتي �لقدمي، وهو �أن �لكتاب �ملقد�ض هو �لذي خلق 

�لكني�صة، بينما نعلم  جميعنا �أن �لكني�صة هي �لتي خلقت �لكتاب �ملقد�ض«. 

�إىل حد ما، فقد كان هو �مل�صيف، و�أنا  ح�صًنا، حينها وجدت نف�صي ف ماأزق 

يلتمع  بكامله  �لربوت�صتانتي  �الإ�صالح  �أقول؟ ور�أيت  �أن  ماذ�  ع�صاين  كنت �صيًفا. 

�أمامي! 

رف�صه  عن  يعربِّ  �أن  ��صتطاع  قد  �لرجل  هذ�  كان  �إن  باأنه  قر�ري  فاتخذت 

�أريد.  كما  و�أميًنا  مبا�رًش�  �أكون  �أن  �إًذ�  ��صتطاعتي  ففي  ب�رش�حة وب�صكل  مهذب، 

�مل�صتطاع:  بقدر  لطيفة  ب�صورة  ا  �أن  �أكون معار�صً قلت ب�رش�حة، حماواًل  ولهذ� 

»هذ� �صخيف!« وتابعت: »مل يخلق �صعب �لله قط  كلمة �لله، بل من �لبدء كانت كلمة 

�لله هي �لتي تخلق �صعبه! فمنذ تكوين 1، حني خلق �لله  بكلمته حرفًيا كل �صيء مبا 
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ف ذلك �صعبه، مروًر� بتكوين 12 حني دعا �بر�هيم بكلمة وعد  منه ليخرج من �أور 

�لكلد�نيني، و�صواًل �إىل حزقيال 37، حيث �أعطى �لله لزقيال روؤيا لينقلها  ل�صعب 

�صتحدث  �إىل �لياة، و�لتي  �لعظمى  �لقيامة  �لبابلي بخ�صو�ض  �ل�صبي  �إ�رش�ئيل ف 

بكلمة  �لله، �إىل �إر�صال كلمة �لله ف ي�صوع �مل�صيح على نحو خارق، �لكلمة �لذي 

لطاملا  بالكلمة.  تاأتينا  �لروحية  �أن �لياة  نقر�أ  ثم رومية   10، حيث  �صار ج�صًد�، 

�لله مل  ف�صعب  �لعك�ض من ذلك،  بكلمته، ومل يكن  �الأمر قط على  �صعبه  �لله  خلق 

يخلقو� قط كلمة �لله«.

�أتذكر ذلك  �أتذكر بالتحديد ما حدث ف بقية تلك �ملحادثة، لكني  �أن  ال ميكنني 

�جلزء  بو�صوح �صديد الأنه �صاعدين ف بلورة �ملركزية �ملطلقة لكلمة �لله. 

مركزية  عن  به  يخربنا  ما  ونرى  �لكتابية  �الأ�صفار  كل  عرب  �مل�صار  هذ�  لنتبع 

كلمة �لله ف حياتنا،  ثم نتاأمل ما �لذي يعنيه هذ� بالن�صبة لطبيعة �لوعظ و�أهميته ف 

�لياة،  �لكلمة ف منحنا  نقاط: دور  �أربع  ز  على  �أركِّ �أن  �أريد  هذ�  كنائ�صنا. وف 

ودور كلمة �لله ف �لوعظ، ودور �لكلمة ف تقدي�صنا،  وبالتايل، �لدور �لذي ينبغي 

�أن يقوم به �لو�عظ بكلمة �لله ف �لكني�صة. 

دور كلمة اهلل يف منحنا احلياة

1 نرى �لله بكلمته  لنبد�أ من �لبد�ية، من حيث يبد�أ �لكتاب �ملقد�ض. ف تكوين 

�لق�صة  3، نرى  �أ�صكال �لياة فيه. هو قال فكان. وف تكوين  يخلق  �لعامل وكل 

�ملحزنة عما حدث  بعد هذ�، �أي �ل�صقوط. وهناك نرى �أبوينا �الأولني �أخطاآ، وملا 

�لله  نعمة  لكن ف  �لله عن نظرهما حرفًيا.  �لله،  وغاب  ُطِرد� من حم�رش  �أخطاآ 

نظريهما،  عن  يغيب  بد�أ  �لله  من  �أن  �لرغم  فعلى  رجاء.  كل  يفقد�  مل  �لعظيمة، 

�إال �أنه ف رحمته �أر�صل لهما �صوته حتى ميكن �أن ي�صمعا كلمة  �لوعد. ف تكوين 

�لكلمة  تلك  �صي�صحقها.  �ملر�أة  ن�صل  �أن  َرها من  �لله �لية، وحذَّ لعن   ،15-14 :3

 كانت هي �أول كلمة رجاء ح�صل عليها �آدم وحو�ء عقب حادثة خطيتهما. 
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�أور  من  للخروج  �لله  بكلمة  ُدعي  قد  �إبر�هيم  �أن  جند   ،12 تكوين  وف 

 ،12 تكوين  �الأوىل من  �الأعد�د  �مل�صجلة ف  �لله،  �لكلد�نيني. وكانت  كلمة وعد 

هي �لقوة �جلاذبة، وهي �لوعد  �جلاذب، �لذي حرفًيا دعا �بر�هيم للخروج من 

مرئيني،  �أي �صارو�  �لله،  ُخلق  �صعب  وهكذ�  �لله.  لي�صري ور�ء  �لكلد�نيني  �أور 

قد  وهكذ�  باخلروج  و�تباعها.  �أي  لها،  و�ال�صتجابة  تلك  �لوعد  لكلمة  باال�صتماع 

ُخلق �صعب �لله بكلمة �لله. 

مل يقم �إبر�هيم يوًما بتاأ�صي�ض جلنة ما ل�صناعة كلمة �لله، ال، بل قد ُجعل �أًبا ل�صعب 

بالله  بها، ووثق  �آمن  قد  �خل�صو�ض وهو  �إليه على وجه  �أتت  �لله  الأن  كلمة  �لله 

م�صدًقا قوله. ثم بعد هذ�  نقر�أ كيف �أن �أوالد �بر�هيم تكاثرو� و�نت�رشو� ف �أر�ض 

�ملوعد، ثم نزلو� �إىل م�رش، حتى  ��صُتعبدو� ف �لنهاية هناك لقرون. وف �لوقت 

�لذي بدت فيه تلك �لعبودية د�ئمة، ماذ� فعل  �لله؟ �أر�صل كلمته. ف خروج 3: 4، 

يفوق  �أمًر�  عليقة  حمرتقة  روؤية  كانت  لقد  �إياه.  د�عًيا  مو�صى،  مع  عمله  �لله  بد�أ 

�لعادة، لكن هذه �لُعلَّيقة بحد ذ�تها مل تكن لتخرب مو�صى باأي �صيء.  فحتى �لد�ر�صني 

�ملتعلمني �أنف�صهم يختلفون فيما ترمز �إليه هذه �لعليقة. لكن �مِلفتاح هو �أن  �لله حتدث 

�لله  تاأِت كلمة  �لعليقة، و�أعطى مو�صى كلماته، ودعاه بكلمته. مل  مع مو�صى من 

 ملو�صى ون�صله فح�صب، بل الأمة ��رش�ئيل باأكملها، د�عية �إياهم ليكونو� �صعًبا له. 

�لله  ل�رشيعة  وبقبولهم  ل�صعبه،  �رشيعته  يعطي  �لله  جند   ،20 خروج  ف  ثم 

نت �صعب �إ�رش�ئيل ب�صفته �صعب �لله  �صارو� �صعبه. �إًذ� كانت  كلمة �لله هي �لتي كوَّ

�خلا�ض. 

ا  وف م�صريتنا عرب �لعهد �لقدمي، نرى كلمة �لله تلعب دوًر� موؤثًر� �أ�صياًل و�أي�صً

يًز�، �إذ �أن  �لبع�ض �صمعوها و�آخرون رف�صو� �صماعها. لناأخذ على �صبيل �ملثال  مُمَ

�إِيِليَّا... َقاِئاًل:  �إِىَل  بِّ  اٍم َكِثرَيٍة َكاَن َكاَلُم �لرَّ يَّ
�أَ ق�صة �إيليا ف 1ملوك 18: »َوَبْعَد 

�أن  وجند   .)1 )عدد  َوْجِه  �الأَْر�ِض«.  َعَلى  َمَطًر�   
َ

ْعِطي َفاأُ الأَْخاآَب  َوَتَر�َء  �ْذَهْب 
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3800  مرة  من  �أكرث  وردت  مياثلها  وما  �إىل«  �لرب  كالم  )�أتى(  »كان  عبارة 

�صعب  �صعبه. وكان  ويقود  ن  ُيكوِّ كان  فيما  �لرب  كلمة  �أتت  فقد  �لقدمي.  �لعهد  ف 

�لله هم  �أولئك �لذي �صمعو� كلمات وعد �لله وجتاوبو� باإميان. كانت كلمة �لله ف 

�لعهد �لقدمي، د�ئًما  تاأتي كو�صيلة لالإميان. فقد كانت، ب�صكل ما، �ملو�صوع �لثانوي 

يِل؛ فنحن نوؤمن بالله، لكن هذ�  وَّ
لالإميان، فاإن �لله هو بالطبع  مو�صوع �إمياننا �الأَ

د  د. وكيف لنا �أن ُنحدِّ ال يعني �لكثري �إن كان ذلك �ملو�صوع  غري معروف �أو حمدَّ

من هو �لله وما �لذي يدعونا لنعمله؟ فاإما �أن نختلق  هذ�، �أو يخربنا �إلهنا به. لكننا 

نوؤمن �أن �لله قد �أخربنا حًقا، ونوؤمن باأن �لله قد حتدث بنف�صه  بالفعل، وكلمته ميكن 

�لوثوق بها و�العتماد عليها بكل �الإميان �لذي ميكننا �أن ن�صعه ف  �لله نف�صه.  

وهكذ� نرى ف �لعهد �لقدمي �أن �لله قاد �صعبه بكلمته. 

هل ترى �الآن �صبب كون كلمة �لله مركزية باعتبارها �أد�ة خللق �الإميان؟ فهي 

تعر�ض �أمامنا  �لله ووعوده لنا، بدًء� من جميع �أنو�ع �لوعود �لفردية عرب كل �لعهد 

�لقدمي و�لعهد �جلديد،  و�صواًل �إىل �لوعد �الأعظم، و�لرجاء �الأعظم، ومو�صوع 

�إمياننا �الأعظم، �مل�صيح نف�صه. ُتَبنيِّ لنا  كلمة �لله ما �لذي علينا �أن نوؤمن به. 

بالن�صبة للموؤمن، ُتعد �رشعة �ل�صوت )�أي �لكلمة �لتي ن�صمعها( ب�صكل ما �أعظم 

من �رشعة  �ل�صوء )�أي �الأ�صياء �لتي ميكننا �أن نر�ها بالفعل(. فاالأمر يبدو وكاأننا، 

ف هذ� �لعامل �ل�صاقط،  ندرك ونعرف �مل�صتقبل باآذ�ننا �أواًل ولي�ض باأعيننا. 

ف �لروؤيا �لعظيمة �لتي ر�آها حزقيال ف �الأ�صحاح �ل�صابع و�لثالثني، نرى بكل 

 و�صوح �أن �لياة تاأتي بكلمة �لله: 

ِط اْلُبْقَعِة َوِهَي  بِّ َواأَْنَزَلِني يِف َو�صْ ، َفاأَْخَرَجني ِبُروِح الرَّ بِّ »َكاَنْت َعَليَّ َيُد الرَّ

ا َعَلى َوْجِه اْلُبْقَعِة،  يِن  َعَلْيَها ِمْن َحْ�ِلَها َواإَِذا ِهَي َكِثرَيٌة ِجدًّ َمالآَنٌة ِعَظاًما، َواأََمرَّ

َيا هِذِه اْلِعَظاُم؟«  َفُقْلُت: »َيا  ا. َفَقاَل يِل: »َيا اْبَن  اآَدَم، اأَحَتْ َواإَِذا ِهَي َياِب�َصٌة ِجدًّ

ُتَها اْلِعَظاُم  يَّ
اأْ َعَلى هِذِه اْلِعَظاِم َوُقْل َلَها: اأَ بُّ اأَْنَت َتْعَلُم«. َفَقاَل يِل: »َتَنبَّ ُد الرَّ يِّ �صَ
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بُّ ِلهِذِه اْلِعَظاِم: هاأََنَذا اأُْدِخُل  ُد الرَّ يِّ : هكَذا َقاَل  ال�صَّ بِّ َمِعي َكِلَمَة الرَّ اْلَياِب�َصُة، ا�صْ

ًما َواأَْب�ُصُط َعَلْيُكْم ِجْلًدا  ًبا  واأَْك�ِصيُكْم حَلْ ُع َعَلْيُكْم َع�صَ َفَتْحَيْ�َن. َواأَ�صَ ِفيُكْم ُروًحا 

.»» بُّ َواأَْجَعُل ِفيُكْم ُروًحا، َفَتْحَيْ�َن َوَتْعَلُم�َن اأَينِّ اأََنا  الرَّ

)عدد 6-1( 

هذه و�حدة من �صمن �لروؤى �مل�صجعة! فاإن كنَت قد ُدِعيَت يوًما لرعاية كني�صة 

تبدو كاأنها  �أو�صكت على �أن تلفظ �أنفا�صها �الأخرية، �أو �إن كنت ت�صتطيع �أن تتذكر 

�أن  ميكنك  حينها  �خلال�ض،  جتد  �أن  قبل  �لروحي  فقد�ن  �الأمل  حيال  م�صاعرك 

تدرك جيًد� ملاذ� يبعث هذ� �لن�ض  �لعظيم على �لرجاء. 

نرى ف �الأعد�د 7-10 ما يحدث حني ي�صتجيب حزقيال ف طاعة للروؤيا: 

ْ�ٌت، َواإَِذا َرْع�ٌس، َفَتَقاَرَبِت اْلِعَظاُم  اأُ َكاَن �صَ تَنبَّ
اأُْت كَما اأُِمرُت. َوَبْيَنَما اأََنا اأَ »َفَتَنبَّ

ْلُد عَلْيَها  ِب َواللَّْحِم َك�َصاَها، وُب�ِصَط اجْلِ ُكلُّ َعْظٍم اإِىَل  َعْظِمِه. وَنَظْرُت َواإَِذا ِباْلَع�صَ

َوُقْل  اآَدَم،  َيااْبَن  اأْ  َتَنبَّ وِح،  ِللرُّ اأْ  َفَقاَل يِل: »َتَنبَّ ِفيَها  ُروٌح.  َوَلْي�َس  َفْ�ُق،  ِمْن 

َياِح الأَْرَبِع َوُهبَّ َعَلى ه�ؤَُلِء  : َهُلمَّ َيا ُروُح ِمَن  الرِّ بُّ ُد الرَّ يِّ وِح: هكَذا َقاَل ال�صَّ ِللرُّ

وُح، َفَحُي�ا  َوَقاُم�ا َعَلى  اأُْت َكَما اأََمَرين، َفَدَخَل ِفيِهِم الرُّ اْلَقْتَلى ِلَيْحَيْ�ا«. َفَتَنبَّ

ا«. ا ِجدًّ اأَقَداِمِهْم َجْي�ٌس َعظيٌم ِجدًّ

��رش�ئيل  بيت  هي  �لعظام  هذه  �أن  ويقول  �لروؤيا،  هذه  لزقيال  �لله  يف�رش  ثم 

بكامله، �لذين  يقولون: »َهَلَك َرَجاوؤَُنا« )عدد 11(، لكن �إجابة �لله ال�رش�ئيل، كما 

14(. وكيف  )عدد  فَتْحَيْوَن«  ِفيُكْم  ُروِحي  �لياب�صة، هي:   »و�أَْجَعُل  للعظام  كانت 

لكي  حزقيال  �لله  دعا  بجالء،  ح  �لفكرة  نو�صِّ ولكي  بكلمته.  �صيفعله  هذ�؟  �صيفعل 

�أحيا  �لياب�صة، ومن خالل ذلك  �لوعظ بالكلمة،  �إىل تلك �لزمة من �لعظام  يعظ 

�لله �لعظام. لقد جعل �لله حزقيال يتحدث بكلمة �لله لهم فيما كانو�  �أمو�ًتا، وبقيامه 

بهذ�، دبَّت فيهم �لياة! 
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تعك�ض روؤيا �لعظام �لياب�صة �لطريقة �لتي دعا �لله بها حزقيال كي يتحدث �إىل 

ا �لطريقة �لتي حتدث �لله بها �إىل �خلالء فخلق  �أمة لن ت�صمع له.  وهي تعك�ض �أي�صً

�إىل  �لله  كلمة  �أتت  حني  حدث  ما  مماثل  نحو  على  كلمته.  ونتذكر  ب�صلطان  �لعامل 

 » �ْلَعامَلُ َيْعِرْفُه  َومَلْ  ِبِه،  �ْلَعامَلُ  َن  َوُكوِّ  ، ِف  �ْلَعامَلِ »َكاَن  �مل�صيح:  �صخ�ض  ف  �لعامل 

)يوحنا 1: 10(. ومع ذلك، ومن خالل تلك �لكلمة،  �أي من خالل �لرب ي�صوع، 

بد�أ �لله ف خلق جمتمعه �جلديد على �الأر�ض. 

�أمر �لله حزقيال �أن يتكلم �إىل �لعظام �لياب�صة، فدبَّت �لياة من خالل �لروح 

منحت  �أنفا�صه،  �أي  هذه،  �لله  وكلمة  �لكلمات،  عرب  �لروح  فقد  �نتقل  َف�ض(.  )�لنَّ

و�لكالم،  و�لروح،  و�الأنفا�ض،  �لياة،  �لوثيق  بني  �لر�بط  ترى  هل  �لياة. 

رنا هذ� باأوقات من زمن خدمة ي�صوع.  على �صبيل �ملثال، حني »َجاُءو�  و�لكلمة؟ ُيذكِّ

َثا«.  �أَِي �ْنَفِتْح.  َماِء، َو�أَنَّ َوَقاَل َلُه: »�إِفَّ ْعَقَد... َوَرَفَع َنَظَرُه َنْحَو �ل�صَّ مَّ �أَ �صَ �إَِلْيِه ِباأَ

�أُْذَناُه« )مرق�ض7: 32، 34-35(. تكلََّم ي�صوع �إىل رجل �أ�صم،  َوِلْلَوْقِت �ْنَفَتَحْت 

 فانفتحت �أذناه، �أي عادت �لياة �إىل �أذنيه! ودعا ي�صوع �صعبه لنف�صه بالطريقة �لتي 

َد�ِخِلُكْم،  ِف  َجِديَدًة  ُروًحا  ْجَعُل  َو�أَ َجِديًد�،  َقْلًبا  »َو�أُْعِطيُكْم  قائاًل:  بها  حزقيال  تنباأ 

ٍم« )حزقيال 36: 26(.  ِمُكْم َو�أُْعِطيُكْم َقْلَب َلْ َجِر ِمْن َلْ َو�أَْنِزُع َقْلَب  �ْلَ

هذ� هو �لو�قع �ملجيد �لذي �ختربناه نحن �ملوؤمنون. وكما قلت قباًل الأحد �لعاملني 

من �صهود  يهوة، �إننا نحن �ملوؤمنون َنْعَلُم �أننا من �أنف�صنا وف ذو�تنا �أمو�ت روحًيا، 

و�أننا نحتاج �إىل �لله  ليبث حياته فينا. نحن نحتاج �إليه كي ميد يده وينزع بقوة قلوبنا 

قلوًبا  نحوه،  باملحبة من  فينا  قلوًبا جديدة لمية مملوءة  �لعتيقة �لجرية، وي�صع 

لينة وطيِّعة لكلمته. وهذ� هو بالتحديد ما  يفعله ي�صوع �مل�صيح من �أجلنا. فهو يخلق 

نوًعا خمتلًفا من �لب�رش، �أنا�ًصا ُيظِهرون حياة �لله فيهم  حني ي�صمعون كلمته، وحني 

ي�صتجيبون لها بنعمته. 

هذ� ياأتي بنا �إىل �ل�صورة �لفائقة �ل�صمو لكلمة �لله �لتي تاأتي بالياة: 
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ُكلُّ  اللَه...  اْلَكِلَمُة  َوَكاَن  اللِه،  ِعْنَد  َكاَن  َواْلَكِلَمُة  اْلَكِلَمُة،  َكاَن  اْلَبْدِء   »يِف 

َياُة  َواحْلَ َياُة،  احْلَ َكاَنِت  ِفيِه  َكاَن.  ا  ْيٌء مِمَّ مَلْ  َيُكْن �صَ ِه  َوِبَغرْيِ َكاَن،  ِبِه  ْيٍء  �صَ

َكاَنْت ُن�َر النَّا�ِس« )ي�حنا 1: 1، 4-3(. 

لتلك  منوذًجا  َم  قدَّ في�صوع  ونهائية،  كاملة  ب�صورة  �لله  كلمة  �أتتنا  �مل�صيح  ف 

تالميذه  �أخربه  حني  خدمته،  م�صتهل  عند  الأنه  ذلك  ف  خدمته.  �لعظمى  �لقيقة 

�أن �لكثريين كانو� يطلبونه الأنهم  �أر�دو� منه �أن ي�صنع معجز�ت وي�صفيهم، �أجاب 

َخَرْجُت«  ِلهَذ�  الأَينِّ  ا،  �أَْي�صً الأَْكِرَز  ُهَناَك  �مْلَُجاِوَرِة  �ْلُقَرى  �إِىَل  »ِلَنْذَهْب  ي�صوع: 

)مرق�ض 1: 38(. و�إن تابعنا �لقر�ءة ف �إجنيل مرق�ض، جند �أن  ي�صوع عِلَم �أنه قد 

ا من �أجل خطايانا )�نظر 10: 45(،  لكن  جاء ف �الأ�صا�ض كي يبذل نف�صه فدية عنَّ

لكي يتم فهم هذ� �لدث، كان ال بد له �أن ُيَعلَِّم �أواًل. 

لقد كانت كلمة �لله هي �لتي كرز بها بطر�ض يوم �خلم�صني ف �أعمال2. و�أتي �لله 

بالياة من  خالل كلمته، حني �صمع رجال ون�صاء �لق عن �لله، وعن خطاياهم، 

وعن �لتدبري �لذي �أر�صله  �لله ف ي�صوع. وحني �صمعو� �لر�صالة، ُنِخ�صو� ف قلوبهم، 

َجاُل  �الإِْخَوُة؟« )�أعمال2: 37(. وهكذ� َخَلَقت كلمة  َها �لرِّ يُّ
َنُع �أَ و�رشخو�: »َماَذ� َن�صْ

�صت �لكني�صة بالكلمة.  �لله �صعب �لله، وتاأ�صَّ

ال �أق�صد هنا �أن �أعطي �نطباًعا باأن �مل�صيحية هي جمرد حفنة من �لكلمات، بل 

بالري �أن  للكلمات �أهمية. �إذ نرى �لله ف �لكتاب �ملقد�ض يعمل، لكنه ال يتوقف 

عند هذ� �لد،  فهو بعد �أن يعمل، يتكلم، ويف�رشِّ ما فعله حتى ميكننا �أن نفهمه. �لله 

�ملَخلِّ�صة  �أفعاله  لنا  يف�رش  كي  يتكلم،  بل  نف�صها،  باأن  تتحدث عن  الأفعاله  ي�صمح  ال 

�لعظيمة. 

لنتناول  بها.  خلقنا  �لتي  �لطريقة  مع  تتالءم  لله  �لتي  »�ل�صفهية«  �لطبيعة  هذه 

�أن ننجح  على �صبيل �ملثال  عالقاتنا �الإن�صانية: كيف نعرف بع�صنا �لبع�ض؟ ميكننا 

ف معرفة بع�صنا �لبع�ض من  خالل �ملر�قبة فقط. �أما �الأزو�ج و�لزوجات فيمكنهم 
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ا من خالل  �لميمية �جل�صدية. بيد �أن هناك جانًبا عميًقا من  �أن يعرفو� بع�صهم بع�صً

معرفتنا بع�صنا لبع�ض ميكن �أن ياأتي فقط  من خالل نوع ما من �لتو��صل �ملعرف. 

�إًذ� �لكلمات مهمة بالن�صبة لعالقاتنا. 

والأننا ف�صلنا �أنف�صنا عن �لله بخطايانا، فال بد لله، �إن كنا نبغي �أن نعرفه، �أن 

�ل�صابقني، كارل.ف.هـ. هرني،  كني�صتنا  �أع�صاء  �أحد  ملوؤلَّف  ولهذ�  كان  يتكلم. 

فة من �صتة جملد�ت بعنو�ن:  �أهمية عظمى. ففي هذه �لر�ئعة  �الأدبية �ل�صخمة �ملوؤلَّ

�لرجل  ح هذ�  )�لله  و�الإعالن و�ل�صلطان(، يو�صِّ   God, Revelation and Authority 

هذه �لنقطة بالتحديد: �أن �لله لن ُيعَرف �إن مل  يتكلم، وما كنا لنعرفه لو مل يكن قد 

تكلَّم بكلمة ميكننا �العتماد عليها. ال بد �أن يعلن  �لله عن نف�صه. هذ� هو �لق�صد من 

�لكتاب �ملقد�ض. وب�صبب خطايانا، مل يكن ف �إمكاننا �أن  نعرف �لله بو�صيلة �أخرى؛ 

فاإما �أن يتحدث �أو نظل تائهني �إىل �الأبد ف ظلمة تكهناتنا. 

»�إًِذ�   17 رومية10:  مثاًل  لنتناول  كله،  �جلديد  �لعهد  ف  بو�صوح  هذ�  نرى 

رَبُ )ُي�صَمع( ِبَكِلَمِة �للِه )كلمة �مل�صيح(«. �إن  رَبِ )ب�صماع  �لر�صالة(، َو�خْلَ �الإِمَياُن ِباخْلَ

�لله خلقنا كي نعرفه،  �أن  �مل�صيح« هذه هي ر�صالة �الإجنيل  �لعظيمة، وهي  »كلمة 

�إال �أننا �أخطاأنا و�نف�صلنا عنه. ولذلك فاإن �لله ف حمبته  �ل�صديدة قد جاء ف �صخ�ض 

ي�صوع �مل�صيح، �لذي عا�ض حياة بال عيب، �آخًذ� ج�صدنا، وحاماًل  �أ�صقامنا وعيوبنا، 

ا ب�صفته بدياًل عن كل من يلجاأون �إليه  ويثقون  �إىل حد موته على �ل�صليب، خ�صو�صً

وهو  لذبيحته،  قبوله  على  �صهادًة  �الأمو�ت  بني  من  �أقامه  �لله  و�أن  ما،  يوًما  فيه 

�الآن  يدعونا الأن نتوب ونوؤمن به، كما �آمن �بر�هيم بكلمة �لله حني جاءته ف �أور 

�لكلد�نيني منذ  قرون عديدة. 

بِّ  ْفَت ِبَفِمَك ِبالرَّ َك �إِِن �ْعرَتَ قبل هذ� مبا�رشة كتب بول�ض ف رومية10: 9 »الأَنَّ

َت«. َي�ُصوَع )�أن ي�صوع  رب(، َو�آَمْنَت ِبَقْلِبَك �أَنَّ �للَه �أََقاَمُه ِمَن �الأَْمَو�ِت، َخَل�صْ

�إن �الإميان و�العتماد على �لق �الإلهي باأن �لله �أقام ي�صوع �مل�صيح هو طريق 

�لله  �أن  �أخرى  مرة  نرى  وهكذ�  �لله.  �صعب  �إىل  وطريق  �الن�صمام  �خلال�ض، 



�لعالمــة �الأوىل 65

لطاملا خلق �صعبه باأن تكلم  بكلمته، و�أعظم كلماته هي �مل�صيح، كما قال كاتب ر�صالة 

�لعرب�نيني ف م�صتهل ر�صالته: 

يِف  َكلََّمَنا  َكِثرَيٍة،  َوُطُرق  ِباأَْنَ�اٍع  َقِدمًيا،  ِبالأَْنِبَياِء  الآَباَء  َكلََّم  َما  َبْعَد  »َاللُه، 

ا َعِمَل  ِذي ِبِه اأَْي�صً ْيٍء، الَّ ِذي َجَعَلُه َواِرًثا ِلُكلِّ �صَ اِم الأَِخرَيِة يِف  اْبِنِه، الَّ يَّ
هِذِه الأَ

نَي«. )عربانيني1: 2-1(  اْلَعامَلِ

نحن �ملوؤمنون نعي�ض ف زمن ما بعد �ل�صقوط وما قبل �ملدينة �ل�صماوية. نحن 

ف زمن حيث  �الإميان مركزي، وهكذ� ال بد للكلمة �أن تكون مركزية؛ الأن روح 

ن �صعًبا بو�صائل �أخرى، وهذ�  �لله �لقدو�ض يخلق �صعبه  بكلمته! رمبا ميكن �أن ُنكوِّ

ن �صعًبا متحًد� حول  هو �الإغو�ء �الأعظم �لذي تتعر�ض  له �لكنائ�ض. ميكننا �أن ُنكوِّ

عرق ما، �أو حول ن�صاط ترتيل متكامل.  ميكننا �أن جند �صعًبا يتحم�ض مل�رشوع بناء 

�أو لهوية طائفية معينة. وميكننا �أن نخلق �صعًبا  يجتمع حول �صل�صلة من جمموعات 

ميكننا  ا  �أي�صً ويحظون  باالهتمام.  حمبوبون  باأنهم  �جلميع  ي�صعر  حيث  �لرعاية، 

�أو حول فر�ض  �جتماعية  متحًد� حول م�رشوع خدمي جمتمعي،  �صعًبا  نخلق  �أن 

�لكاريبي  جلزر  بحرية  رحالت  حول  �أو  �ل�صن،  ف  �ل�صغري�ت  لالأمهات  متاحة 

لغري  �ملتزوجني، �أو حول جمموعات للرجال. حتى �أننا ميكننا �أن نخلق �صعًبا متحد� 

حول �صخ�صية  �لو�عظ. وبالطبع ميكن لله �أن ي�صتخدم هذه �الأ�صياء جميعها. لكن ف 

�لنهاية، ال ميكن  ل�صعب �لله، �أو كني�صة �لله، �أن ُتخلق �إال بكلمة �لله. 

�أين  هو  فعلته  ما  »كل  �أجاب:  كم�صلح،  �إجناز�ته  عن  لوثر  مارتن  �ُصئل  حني 

علَّمت كلمة �لله،  ووعظت بها، وكتبتها، ومل �أفعل �صيًئا غري هذ�... فالكلمة �أمتت 

�لعمل كله«)2(.    �إن كلمة �لله  تعطي حياة. 

دور كلمة اهلل يف الوعظ  

ُتعد �أكرب معاجلة و�أو�صعها ف �لعهد �جلديد ملا ال بد للمجتمع �مل�صيحي �أن يكون 

وقد  كورنثو�ض.  الأهل  �الأوىل  �لر�صالة  من   14-11 ف  �الأ�صحاحات  هي  عليه 
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ِلبنيان  ٍء 
ْ

�َصي ُكلُّ  »ْلَيُكْن   26  :14 ف  ف  �لر�صالة  �لرئي�صي  �هتمامه  بول�ض  �أوجز 

�لكني�صة«. وعلى مدى �لر�صالة �الأوىل الأهل  كورنثو�ض، ُيَعد هذ� هو معيار بول�ض 

�لذي به يقرر ما ال بد �أن يتم ف �لكني�صة. وبالتايل ال بد  من تطبيق معيار �لبنيان 

ذ�ته ب�صكل خا�ض على ذلك �ل�صيء �لذي قلنا �إنه مركزي بالن�صبة  للجماعة �مل�صيحية، 

و�أن  �أكرب؟ ال بد  ب�صورة  �لكني�صة  �صيبني  �لذي  هو  �أي وعظ  �لوعظ. ولكن،  �أي 

تكون �الإجابة هي �لتعليم �لذي يف�رشِّ وي�رشح كلمة �لله ل�صعب �لله. 

بالتاأكيد لي�ض كل وعظ كتابًيا. فقد قال جون برود�ض ذ�ت مرة ف لهجة �صاخرة: 

»�إن �أ�صيبت  بع�ض �لعظات مبر�ض �جلديري، فاإن �لن�ض لن يلتقط هذه �لعدوى 

�لغذ�ء  هو  يكون  �أن  بد  ال  �لتف�صريي  �لوعظ  �أن  �صك  ف  ي�صاورك  هل  �أبًد�«)3(.   

�لوعظي �لرئي�صي ف كني�صتك؟ حني  �أعطى �لله ملو�صى �لتوجيهات �لتي تخ�ض �مللوك 

�لذي كانو� عتيدين �أن ميلكو� على �إ�رش�ئيل،  هل تتذكر ما طالبهم �لله به؟ ف تثنية 

َلَكِتِه،  َيْكُتُب ِلَنْف�ِصِه ُن�ْصَخًة ِمْن هِذِه   مَمْ
ِّ

17: 18-20 نقر�أ: »َوِعْنَدَما َيْجِل�ُض َعَلى ُكْر�ِصي

اِم َحَياِتِه،  يَّ
نَي، َفَتُكوُن َمَعُه،  َوَيْقَر�أُ ِفيَها ُكلَّ �أَ ِويِّ يَعِة ِف ِكَتاٍب ِمْن ِعْنِد �ْلَكَهَنِة �لالَّ ِ �ل�رشَّ

�ْلَفَر�ِئ�َض  يَعِة  َوهِذِه  ِ �ل�رشَّ هِذِه  َكِلَماِت  َجِميَع  َوَيْحَفَظ  �إِلَهُه  بَّ  �لرَّ  
َ

ِقي َيتَّ �أَْن  َيَتَعلََّم   
ْ

ِلَكي

�أَْو �ِصَمااًل«.  يًنا  ِة مَيِ يَّ �إِْخَوِتِه، َوِلَئالَّ َيِحيَد َعِن �ْلَو�صِ َقْلُبُه َعَلى  ِلَيْعَمَل ِبَها، ِلَئالَّ َيْرَتِفَع 

ُتُه، َوِف  بِّ َم�رَشَّ  وما �لذي كان مييز �لرجل �لبار ف مزمور 1؟ »ِف َناُمو�ِض �لرَّ

َناُمو�ِصِه َيْلَهُج  َنَهاًر� َوَلْياًل« )�لعدد 2(. هذ� �لتلذذ ُيرجع �صد�ه مقطًعا بعد �الآخر من 

َعْدِلَك«  �أَْحَكاِم  َعَلى  ْحُتَك  �َصبَّ َهاِر  �لنَّ ِف  �ٍت  َمرَّ »�َصْبَع  و�لتا�صع  ع�رش:  �ملئة  �ملزمور 

يَعُتَك  167(، »�رَشِ )�لعدد   »� ِجدًّ َها  ِحبُّ
َو�أُ َنْف�ِصي  �َصَهاَد�ِتَك،  164(، »َحِفَظْت  )�لعدد 

باأن  ُن�صلِّم  �لله،  بكلمة  �لتلذذ  �مل�رشة  وهذ�  لهذه  174(. وبروؤيتنا  )�لعدد  ِتي«  َلذَّ  
َ

ِهي

كلمة �لله ال بد �أن تكون هي �لو�جب �لر�ئع �مللقى على  عاتق �لوعظ �مل�صيحي. 

�لكلمة  �صارت  حيث  متعلم،  مثقف  عامل  ف  نعي�ض  نحن  ذلك،  على  عالوة 

�ملطبوعة ماألوفة لنا  جميًعا، وحيث مت تق�صيم كلمة �لله �إىل �أ�صحاحات و�أعد�د، ومت 

ترجمتها، وجعلها متاحة  ب�صهولة. مَل ال ن�صتفيد من ذلك ف وعظنا؟ ففي ع�صور 
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يوحنا  وعظ  �ملز�يا،  تلك  من  �لقليل  �لو�عظني  �صوى  لدى  يكن  مل  حني  قدمية، 

ذهبي �لفم، و�أغ�صطينو�ض، و�آخرون �صال�صل متتالية  من �لعظات عرب �أجز�ء من 

 Third ( كلمة �لله. فقد قال يوحنا ذهبي �لفم، ف عظته �لثالثة با�صم »�لغني  ولعازر

Sermon: Lazarus and the Rich Man ( : »لقد �عتدت �أن �أخربكم مبو�صوع  �لعظة 

فر ف �الأيام �لتي ت�صبق  �لتي �صاأقدمها قبل عدة �أيام، حتى يت�صنى لكم �أن تن�صغلو� بال�صِّ

 �لعظة، و�أن مترو� على �لن�ض باأكمله، و�أن تتعلمو� ما قيل عنه، وما مل يتحدث 

�أكرب للتعلم حني ت�صمعون ما �صاأقوله بعد  �أذهانكم ب�صكل  عنه �لن�ض،  وهكذ� تعدو� 

هذ�«)4(. 

وف �لتز�م ذهبي �لفم باأن يقدم ل�صعبه كلمة �لله، كان يحذو حذو مو�صى، �لذي كلفه 

يرثون  مب�صئولية تعليم �ل�صعب �لنامو�ض و�ل�رشيعة )�نظر خروج 18: 19 ــ20(، 

ا يحذو  حذو يو�صيا �لذي »َقَر�أَ ِف �آَذ�ِنِهْم )�أي �ل�صعب( ُكلَّ َكاَلِم  وكان مو�صى �أي�صً

ا  « )2 �أخبار �الأيام 34: 30(. وكان يو�صيا �أي�صً بِّ ِذي ُوِجَد ِف َبْيِت �لرَّ �ِصْفِر �ْلَعْهِد �لَّ

يَعِة  ْفِر، ِف �رَشِ يحذو حذو عزر� و�لالويني �لعائدين من �ل�صبي �لذين»َقَر�أُو� ِف �ل�صِّ

و� �مْلَْعَنى، َو�أَْفَهُموُهُم �ْلِقَر�َءة« )نحميا 8: 8(.  ُ �للِه، ِبَبَياٍن، َوَف�رشَّ

�صعب  بالن�صبة الجتماع  �أمًر� مركزًيا  �لله  تعليم كلمة  �لنمط �خلا�ض بكون  هذ� 

ا ف زمن �مل�صيح، فقد كانت �ملجامع ف �أيام ي�صوع تقر�أ كلمة �لله ف  �لله ��صتمر  �أي�صً

دور�ت قر�ءة ملدة عام  �أو عامني، وكان قارئو �لكلمة يف�رشون �لن�ض، كما فعل 

ي�صوع ف لوقا 4. ومن �مل�صتحيل �أن  نحدد مدى تطابق منوذج �لكنائ�ض �الأوىل مع 

مناذج �جتماعات �ملجامع ف ذلك �لوقت  بالتحديد، �إال �أن جمموعة �لعظات �لباقية 

حتى �الآن من يوحنا �لذهبي �لفم وو�عظني  م�صيحيني قد�مى �آخرين، تفرت�ض �أن 

يوجد  نحو و��صع. وف  �لعهد �جلديد،  منت�رًش� على  �لتف�صريي كان  �لتتبعي  �لنمط 

�صات �لعظات(، وهذه �لعظات تبني  وجود �هتمام  عدد قليل من �لعظات )�أو ُملخَّ

�الهتمام  �الأ�صا�صي  كان  لكن  للم�صتمعني،  �لثقاف  بالو�صع  �ل�صلة  وثيقة  تكون  باأن 

�الأكرب هو �أن تكون متاأ�صلة ف كلمة �لله. بالطبع مل يحظ �مل�صيحيون �الأو�ئل  ببع�ض 
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للفح�ض  متاًحا  �لله  كلمة  ن�ض  وجود  مثل  نحن،  عليها  ح�صلنا  �لتي  �المتياز�ت 

�لتف�صريي  �لوعظ  تقنيات  �عتمدت  فقد  ولذلك  �لعظة،  �أثناء  ف  و�الطالع  حتى 

�أن عظة  �لقر�ءة. لكن يبدو  �لذ�كرة مثل تكر�ر  على �الأغلب على و�صائل  لتقوية 

تاأمل، وتف�صري، وتطبيق  بطر�ض ف يوم �خلم�صني كانت ف  جوهرها عبارة عن 

ا  ي�رشف كاتب ر�صالة  الأجز�ء من يوئيل 2، ومزمور 16، ومزمور 110. �أي�صً

�لعرب�نيني مقاطع مطولة للتعليم عن مزمور 95 )�أ�صحاح 3-4( ومزمور   110 

)�أ�صحاح 7(. 

نعظ  �أن  �الأف�صل  من  لكن  بالق،  نعظ  �أن  �جليد  من  �أنه  نرى  هذ�،  كل  ف 

�أن يح�صلو� على �لق  �لذي ميكنهم  بطريقة بها يتمكن  �لنا�ض من معرفة �مل�صدر 

منه. وكما قال �ض.�أ.ب.كر�نفيلد،  �أ�صتاذ �لالهوت �ل�صابق بجامعة درم: »لطاملا 

�آمنت �أنه ميكن ملمار�صة �لوعظ عرب �أ�صفار  كتابية مقطع بعد مقطع، بالرتتيب، �إن 

مت �تباعه بتعقل وبح�ض مرهف، �أن يكون نافًعا  ب�صورة �صخمة للكني�صة«)5(.

هذ� �لقول �صحيح �صو�ء كانت �لن�صو�ض من �لعهد �لقدمي �أو من �لعهد �جلديد، 

ا طويلة.  و�صو�ء كانت  فر�دى، �أو ن�صو�صً

�أُِحبُّ كثرًي� ما قاله هوجز �أولد عن جون ماك �آرثر ووعظه �لتف�صريي: »�أمامنا 

و�عظ ال ميلك  �صيًئا من �ل�صخ�صية �جلذ�بة، �أو �ملظهر �جليد، �أو �ل�صحر �خلا�ض. 

وال  �خلطابة،  فن  ف  �ملتطورة  �جلذب  و�صائل  �صيًئا  من  لنا  يقدم  ال  و�عظ  �أمامنا 

�أحد قد يفرت�ض �أنه من �أعالم فن �خلطابة.  لكن ما يبدو �أنه ميتلكه هو �صهادة عن 

�ل�صلطان �لقيقي، فهو يقر بكون �لكتاب �ملقد�ض هو  كلمة �لله، وحني يعظ، فاإن 

�لنا�ض ي�صمعون بالفعل كلمة �لله. لي�ض �الأمر هو �أن كلمات جون  ماك �آرثر الفتة 

�لنا�ض  ي�صتمع  ولهذ�  فائق،  ب�صكل  �ملثرية  هي  �لله  كلمة  �أن  ما  بقدر  ب�صدة  لالنتباه 

 �إليه«)6(. 
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دور كلمة اهلل يف التقدي�س

ا دور كلمة �لله ف تقدي�صنا؛ فال بد لكلمة �لله �أن تكون مركزية  علينا �أن نتناول �أي�صً

�لكلمة لكي يخلق �الإميان ف  �لله ي�صتخدم  ف  حياتنا كاأفر�د وككني�صة، الأن روح 

د�خلنا وي�صبب  منونا. لن نتبحر ف هذه �لنقطة بتاأين كما فعلنا ف �لنقطة �ل�صابقة، 

لكنها و��صحة متاًما ف  كلمة �لله. وكما كان رد ي�صوع على �إبلي�ض، مقتب�ًصا من �صفر 

ْبِز  َوْحَدُه َيْحَيا �الإِْن�َصاُن، َبْل ِبُكلِّ َكِلَمٍة َتْخُرُج ِمْن َفِم  �لتثنية، حني قال: »َلْي�َض ِباخْلُ

ا نعلم تلك �لكلمات �ل�صهرية �يل قالها  �للِه« )متى 4: 4، مقتَب�صة من تثنية 8: 3(.  �أي�صً

�ٌج ِلِرْجِلي َكاَلُمَك َوُنوٌر ِل�َصِبيِلي«   )مزمور 119: 105(.  كاتب �ملزمور: »�رِشَ

حني ننظر �إىل تاريخ �إ�رش�ئيل ويهوذ� ف �لعهد �لقدمي، نرى مر�ًر� وتكر�ًر� 

يهوذ�  �نحد�ر  �أيام  ف  يو�صيا،  �مللك  حكم  �أثناء  ففي  ف  �لتقدي�ض.  �لله  كلمة  قوة 

)2�أخبار �الأيام 34(، مت  �كت�صاف �صفر �ل�رشيعة – �أي كلمة �لله �ملكتوبة- وقرئت 

هذه �ل�رشيعة على م�صامع يو�صيا  �مللك، وكان رد فعله هو �أن مزق ثيابه ف توبة، 

ثم بعد هذ� قر�أ كلمة �لله على م�صامع �ل�صعب.  وحني خرجت كلمة �لله للعلن، جرت 

�صحوة قومية، فاإن �لله ي�صتخدم كلمته لتقدي�ض �صعبه  ولكي يجعلهم �أكرث ت�صبًها به. 

للكهنة،  �لتي �صالها كرئي�ض  ي�صوع، ف �صالته  �لرب  ا ما علمه  �أي�صً هذ� هو 

ا كتب بول�ض  �أي�صً ُهَو َحٌق«. )يوحنا17: 17(.  َكاَلُمَك  َك.  ِف  َحقِّ �ْصُهْم  قائاًل: »َقدِّ

اَها ِبَغ�ْصِل �مْلَاِء  يَّ ًر� �إِ �َصَها، ُمَطهِّ  ُيَقدِّ
ْ

�أن »�مل�صيح �أحب �ْلَكِني�َصَة َو�أَ�ْصَلَم  َنْف�َصُه الأَْجِلَها، ِلَكي

ِباْلَكِلَمِة« )�أف�ص�ض 5: 25، 26(. 

حتدينا  ف  ت�صتمر  �أن  ا  �أي�صً نحتاجها  لكننا  نخل�ض،  كي  �لله  لكلمة  بحاجة  نحن 

ف  ت�صتمر  فيما  �الإر�صاد  ا  �أي�صً بل  فح�صب،  �لياة  متنحنا  ال  فاإن  كلمته  وت�صكيلنا. 

ت�صكيلنا على �صورة �لله �لذي  يتحدث �إلينا. 

التينية  عبارة  �لكاثوليكية  �لرومانية  �لكني�صة  لدى  كان  �الإ�صالح،  زمن  ف 

�صارت مبثابة �صعار  معروف وهي:  semper idem، و�لتي تعني »د�ئًما كما نحن«. 
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 ecclesia  :وهو »د�ئًما«  كلمة  يحوي  �صعار  �مل�صلحة  لديها  �لكنائ�ض  ا  �أي�صً ح�صًنا 

reformata, semper reformanda  secundum verbum Dei ”، و�لذي يعني: »�لكني�صة 

�مل�صلحة، �لتي هي د�ئًما م�صلحة بح�صب  كلمة �لله«. فاإن �لكني�صة �ل�صحيحة هي تلك 

�لكني�صة �لتي ت�صتمع لكلمة �لله، وت�صتمر ف هذ�،  ود�ئًما تت�صكل وتت�صكل من جديد 

من خالل هذه �لكلمة، وبا�صتمر�ر تغت�صل ف �لكلمة  وتتقد�ض بالق �الإلهي. 

والأجل �أن نكون �صحيحني فردًيا كموؤمنني، وجماعًيا ككني�صة، ال بد �أن ن�صتمر 

ف �أن  نت�صكل بطرق جديدة و�أعمق، وذلك من خالل �أجندة �لله ف حياتنا، ولي�ض 

كلمته،  خالل  من  له  م�صابهة  �أكرث  يجعلنا  �لله  فاإن  �خلا�صة،  خالل  �أجند�تنا  من 

غا�صاًل، ومنع�ًصا، وم�صكاًل  �إيانا من جديد. 

هذ� ياأتي بنا �إىل نقطة ر�بعة هامة. 

دور الواعظ بكلمة اهلل

ف  و�صعه  ينبغي  �لذي  �الأهم  �لدور  فاإن  جيدة،  كني�صة  عن  تبحث  كنت  �إن 

�العتبار هو دور  �لو�عظ بكلمة �لله. ال يهمني �إىل �أي حد تظن �أن �أع�صاء �لكني�صة 

ودودون، وال يهمني ما  تظنه ب�صاأن جودة �ملو�صيقى، فاإن تلك �الأ�صياء ميكن �أن 

�أن تبحث عنه ف كني�صة ما هو �لتز�م  �أهم �صيء على �الإطالق  ميكن  تتغري، لكن 

ذلك  �لو�عظ،  من  �أي  من  �ملقدمة،  �الآتية  �لكلمة  مركزية  جتاه  �لكني�صة  جماعة 

�ل�صخ�ض �لذي �أعطي موهبة ب�صكل خا�ض من �لله وُدعي لتلك  �خلدمة. 

��صت�صهد �أو�ض جين�ض ف كتابه “ Dining with the Devil ” )ع�صاء مع �ل�صيطان(، 

مبقال من  جملة نيويوركر يرثي حال �لكثري من �لوعظ ف هذه �الأيام �لذي هو على 

غر�ر»ما يطلبه  �مل�صتمعون«، فيقول:  

»بدًل من اأن يلتفت ال�اعظ اإىل العامل، يلتفت اإىل اآراء �صعبه، حماوًل  اكت�صاف 

ما يبغي اجلمه�ر �صماعه، ثم يبذل اأق�صى ما يف و�صعه لن�صخ  ذلك، مقدًما 
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املنتج النهائي اإىل ال�ص�ق الذي فيه يحاول اآخرون فعل  ال�صيء نف�صه. اأما 

اجلمه�ر، الذي يت�جه اإىل ثقافتنا الكن�صية ليعرف  عن العامل، فيكت�صف اأنها 

ا لهذا العامل«)7(. ل حت�ي �ص�ى انعكا�صً

لي�ض هذ� ما يفرت�ض �أن يكون عليه �الأمر، فاإن �لو�عظني لي�صو� مدعوين كي 

كل  يعلمون  بالفعل  �لنا�ض  فاإن  �لنا�ض،  �آر�ء  بح�صب  و�نت�صار  �صعبية  يعظو� مبا  له 

�لو�صايا  ببع�ض  ل�صنا مدعوين كي نكرز ونعظ فقط  بها  هذ�؟  ياأتي  �أي حياة  هذ�. 

و�لتف�صري�ت  �لتعليقات  �أو  �لتاريخية،  ببع�ض  �لدرو�ض  �أو  �الأدبية،  و�لت�صجيعات 

�الجتماعية )على �لرغم من �أن كل تلك �الأ�صياء  قد تكون جزًء� من عظة جيدة(، 

بل كي نعظ بكلمة �لله لكني�صة �لله، ولكل �صخ�ض من  خليقته، وهذه هي �لكيفية �لتي 

بها يعطي �لله �لياة. كل �صخ�ض يقر�أ هذ� �لكتاب – عالوة على  �لكاتب نف�صه - قد 

�لله. و�الأمر �ملخيف بخ�صو�ض  طبائعنا  �أخطاأ ف حق  �أخطاء، وقد  تنج�ض ولديه 

�ل�صاقطة هي �أننا نلهث ونطمع ف و�صائل نربر بها خطايانا �لتي �رتكبناها ف حق 

يد�فع عن  �أن  �أن يعرف كيف ميكنه  يريد  فينا ب�صورة فردية  �لله.  وكل �صخ�ض 

نف�صه �أمام �تهامات  �لله. ولذلك نحن ف حاجة ما�صة الأن ن�صمع كلمة �لله تقدم لنا 

باأمانة ، حتى ال ن�صمع ما نريده  فح�صب، بل ما قاله �لله بالفعل. 

تذكر �أن كل هذ� له �أهمية الأن روح �لله �لقدو�ض يخلق ويكون �صعبه من خالل 

كلمته. 

ل جلنة«. هل هذ� �صحيح؟ بالطبع  ولهذ� �ل�صبب �أخرب بول�ض تيموثاو�ض �أن »ُي�َصكِّ

ال! بل �أخربه  �أن يجري »��صتطالع ر�أي«؟ ال، فاإن بول�ض مل يو�ِض �أحًد� قط باأن 

�أن »يقر�أ  �أو  �أن »ينهك نف�صه ف �لزيار�ت«؟  يجري ��صتطالع ر�أي. هل  �أخربه 

�صيء من  �أي  يفعل  باأن  تيموثاو�ض  �ل�صاب قط  بول�ض مل يخرب  فاإن  كتاًبا ما«؟ ال! 

ذلك. 
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ِباْلَكِلَمِة«  »يْكِرْز  �أن  وو��صح،  مبا�رش  ب�صكل  تيموثاو�ض،  بول�ض  �أخرب  لقد 

ا  �أي�صً �ل�صبب  ولهذ�  �لعظمى.  �الإلز�مية  �لو�صية  هي  2(،  هذه   :4 )2تيموثاو�ض 

�ملت�صاوي  بالتوزيع  �آخرين  لل م�صاكل خمت�صة  �أن يجدو�  �لقدمي  عزم �لر�صل ف 

اَلِة  للمعونات �ملالية ف كني�صة �أور�صليم، لكي يت�صنى لهم  هم �أن »يو�ظبو� َعَلى �ل�صَّ

َوِخْدَمِة �ْلَكِلَمِة«. )�أعمال 6: 3-49(. مَل هذه �الأولوية �ملعطاة خلدمة  �لكلمة؟ الأن 

هذه �لكلمة هي »كلمة �لياة« )فيلبي 2: 16(. فاإن �ملهمة �لعظمى للو�عظ هي �أن 

  »يقدم كلمة �لياة« الأنا�ض هم بحاجة �إليها لنفو�صهم. 

�الإلهي  �لق  لتو�صيل  و�صائل  �إىل  بحاجة  �أننا  تقرتح  �ليوم  �النتقاد�ت  بع�ض 

للنخبة،  وخماَطبة  �صلطوية  و�أقل  �إبد�ًعا،  و�أكرث  ومنطقية،  �أقل  عقالنية  تكون 

و�أكرث �صعبية وم�صاركة،  �أف�صل من تلك �لو�صيلة �لعتيقة �لتي تنطوي على وقوف 

ِثه �إىل  �الآخرين ف مونولوج )حديث فردي(. فهم  �صخ�ض و�حد ف �لطليعة وحَتدُّ

ومع  ليتورجي.  ورق�ض  وحو�ر�ت  متبادلة  فيديو  ملقاطع  حاجة  ف  �إننا  يقولون 

ذلك فهناك ما هو �صائب وجيد بخ�صو�ض هذه �لو�صيلة �لعتيقة  يجعلها مالئمة، بل 

ورمبا مالئمة ب�صكل خا�ض، لثقافتنا �ليوم. �إذ ف هذه �لثقافة �لذ�تية  �الإنعز�لية �لتي 

فيها كل �صخ�ض �صار من�صغاًل بحاله، وف هذه �لثقافة �ملعادية لل�صلطة �لتي فيها  �صار 

كل �صخ�ض مرتبًكا بل ويربك من حوله، من �ملالئم لنا �أن جنتمع مًعا ون�صغي �إىل 

�صخ�ض  يقف ف مكان �لله، معطًيا �إيانا كلمته، ف حني ال ن�صاهم نحن ب�صيء �صوى 

يوجد رمز  ذ�تها ومنها،  �أي ف  �لعملية،  لها. وف هذه  �إليها  و�النتباه  با�صتماعنا 

هام. 

�لعظات.  تنتهي  للعيان، وحني  �الإميان جمااًل  يف�صح  �صياأتي يوم حني  بالتاأكيد 

ودعني �أخربك �أنه  ال �أحد يتلهف ويتوق لهذ� �ليوم �أكرث مني ومن غالبية �لو�عظني 

من �إخوتي، ذلك �ليوم حني ال  نعود بحاجة �إىل �الإميان الأننا ميكننا �أن نرى �لرب 

- وهذه هي ذروة �لكتاب �ملقد�ض، »َوُهْم  �َصَيْنُظُروَن َوْجَهُه« )روؤيا 22: 4(، حينئذ 

ميكن طرح ع�صا �الإميان �لقدمية تلك، فيما  نرك�ض لرن�ه باأعيننا. 
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لكننا مل ن�صل �إىل ذلك بعد، فنحن ال زلنا نعمل وجنتهد حتت نتائج خطايا �أبوينا 

�الأولني  وخطايانا �ل�صخ�صية. ففي ذلك �ليوم، �صيف�صح �الإميان �ملجال للعيان، لكن 

بالن�صبة للوقت  �لايل فنحن ف زمن خمتلف – لكن بنعمة �لله لي�ض هذ� زمن ياأ�ض 

ا �إمياًنا، فاإننا ف ع�رش �الإميان. وهكذ�،  كامل، فاإن �لله يعطينا  كلمته ويعطينا �أي�صً

�إ�رش�ئيل،  و�صعب  و�إبر�هيم،  نوح  مثل  �لذين  �صبقونا،  �الأو�ئل  �آبائنا  مثل  مثلنا 

و�لر�صل �لقد�مي، نحن ن�صتند على كلمة �لله. 

ما �لذي يعنيه كل هذ� لكنائ�صنا؟ هذ� يعني �أن �لوعظ بالكلمة ال بد �أن يكون مركزًيا 

ب�صورة  مطلقة. فاإن �لوعظ �ل�صحيح و�لتف�صريي هو ف �لغالب نبع وم�صدر �لنمو 

الأية كني�صة. دع  خدمة تف�صريية جيدة تتاأ�ص�ض، و�صاهد ما �صيحدث. دعك مما يقوله 

�خلرب�ء، و�صاهد �لتحول  �لذي �صيجري ف حياة �جلوعى، فيما يتحدث �إليهم �الإله 

لوثر،  مارتن  �ختبار  �الأمر ف  كان  كلمته.  وكما  وقوة  �صلطان  �لي من خالل 

ف  وهو  للخال�ض،  هو  �لو�صيلة  �لله  بكلمة  �جليد  و�الهتمام  �النتباه  هذ�  مثل  فاإن 

�إِْذ َكاَن  �ْلَعامَلُ ِف ِحْكَمِة  ُه  �لغالب ما يكون بد�ية �الإ�صالح. وكما قال بول�ض: »الأَنَّ

ِبَجَهاَلِة  �ْلِكَر�َزِة«.  �مْلُوؤِْمِننَي  ُيَخلِّ�َض  �أَْن  �للُه  ��ْصَتْح�َصَن  ْكَمِة،  ِباْلِ �للَه  َيْعِرِف  مَلْ  �للِه 

)1كورنثو�ض 1: 21(. 

هذ� ال يعني �أن مثل هذه �خلدمة �صتحظى د�ئًما ب�صيت جيد، و�صتباَرك بازدياد 

�خلدمة  هذه  �أن  هو  هذ�  من  �ملق�صود  لكن  �صيعتمدون.  ومبن  �ل�صامعني  �إليها  عدد 

�لذي  بالطعام  �لله  �أوالد  �صتمد  و�أنها  ومالئمة،  على  �صو�ب  �صتكون  ما  د�ئًما 

بِّ  ْبِز َوْحَدُه َيْحَيا  �الإِْن�َصاُن، َبْل ِبُكلِّ َما َيْخُرُج ِمْن َفِم �لرَّ يحتاجونه، فاإنه »َلْي�َض ِباخْلُ

َيْحَيا �الإِْن�َصاُن«. )تثنية 8: 3(. 

�أن  �أنت تعلم  �إًذ�  �لهاتفية؟  تتلقى �لكثري من �ملكاملات  هل تعمل ف وظيفة حيث 

�الآخر  �لبع�ض  و�أن  �الت�صال،  معاودة  �أبًد�  منك  ت�صتدعي  هذه  �ملكاملات ال  بع�ض 

ي�صتدعي منك معاودة  �الت�صال ، لكن ف وقت ما ف �الأ�صبوع �أو �ل�صهر �ملقبل. لكن 
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بع�ض تلك �ملكاملات لها  طبيعة ت�صتدعي �أن ت�صتمع �إىل �لر�صالة فتعلم �أنك حتتاج �أن 

تتلقاها ف �لال. وماذ� �إن هاتفك  �لرب نف�صه؟ �أظن �أنك �صرتك�ض ب�صدة لتلقى هذه 

�ملكاملة. نحن نقول �إننا نوؤمن باأن �لكتاب  �ملقد�ض هو حًقا كلمة �لله، �أي �إن �لله يتكلم 

�إلينا، ومع ذلك ففي كثري من �الأحيان نتجاهلها  وننحيها جانًبا ونرف�ض �أن ن�رشف 

وقًتا للتفكري فيها، وف �ملقابل ُتبتَلع حياتنا باأ�صياء �أخرى  مثل �خلروج لتناول �لع�صاء 

مع �صديق، �أو م�صاهدة �لتلفاز، �أو قر�ءة كتب �أخرى غري �لكتاب  �ملقد�ض. ال �صيء 

من هذ� �صيء ف حد ذ�ته، لكن ما �لذي يعنيه حني نقول �إن �لكتاب  �ملقد�ض هو كلمة 

�لله؟ هذ� يعني �أننا ال بد �أن ن�صمعها وننتبه �إليها. 

يقولون  �لذي  �أولئك  �لغريبة، بل وحتى  �الأيام  �لنا�ض ف هذه  �لكثري جًد� من 

�إن �لكتاب  �ملقد�ض هو كلمة �لله، ال ينوون �أن يتبعوها. �إًذ� لي�ض باالأمر �ملفاجئ �أن 

ن�صمع �أن 35% من  �مل�صيحيني �ملدعوين مولودين ثانية يقولون �إنهم ال ز�لو� يبحثون 

عن معنى للحياة - وهذه هي  �لن�صبة �ملئوية نف�صها �ملوجودة بني غري �مل�صيحيني. �أي 

منفعة لك �أن تظن �أن لديك كلمة  �لله، �إن مل تلتفت �إليها، و�إن مل تقر�أها وت�صلي بها 

وتخ�صع حياتك لها؟

على �لوعظ �أن يكون به بع�ض �ملحتوى، وبع�ض �ل�صفافية ف �ل�صورة. فاإن 

من ي�صتمعون  للوعظ ال بد �أن يعلمو� �أنهم ي�صمعون وعًظا بكلمة �لله، وعلى �أع�صاء 

�لكني�صة �أن ي�صجعو�  �لو�عظني، وي�صلو� الأجلهم، وينقبو� عن مثل هذ� �لنوع من 

�لوعظ، وي�صكرو� �لله الأجله حني  ياأتيهم. من �جليد �أن نعظ بالق، و�أن نعظ به 

بحيث يرى �لنا�ض م�صدر �لق �لذي ي�صمعونه.  ذلك هو ما يحتاجه �ملوؤمنون �أكرث 

من �أي �صيء �آخر. 

�إًذ� ما �لذي يجعل من كني�صة ما كني�صة �صحيحة بالفعل؟

يحتاج �لنا�ض �إىل ما هو �أكرث من موقف لل�صيار�ت، �أو مقاعد، �أو ترحيب، �أو 

بر�مج، �أو رعاية  لالأطفال، �أو مو�صيقى، باالإ�صافة �إىل كل ما �صاألتكم عنه ف بد�ية 
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هذ� �لف�صل، بل ويحتاجون  �إىل ما هو �أكرث من �لو�عظ نف�صه، فهم يحتاجون �إىل ما 

ْبِز َوْحَدُه َيْحَيا �الإِْن�َصاُن، َبْل ِبُكلِّ َكِلَمٍة  يوَعظ به – �أي كلمة �لله. هذ� الأنه »َلْي�َض ِباخْلُ

َتْخُرُج ِمْن َفِم �للِه«. )متى 4: 4(. 
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 مصادر أخرى

للدراسة في مجموعات: • 

Hearing God’s Word: Expositional Preaching, a six week inductive Bible 

study from 9Marks 

للدراسة بتعمق: • 

Preach: Theology Meets Practice, by Mark Dever and Greg Gilbert 

للمزيد من التأمل: • 

Reverberation: How God’s Word Gives Light, Freedom, and Action to His 

People, by Jonathan Leeman



العالمة الثانية 

الالهوت الكتابي  

اإله الكتاب املقد�س اإله خالق

اإله الكتاب املقد�س اإله قدو�س

اإله الكتاب املقد�س اإله اأمني

اإله الكتاب املقد�س اإله حمب

اإله الكتاب املقد�س اإله �صاحب �صيادة





العالمة الثانية

الالهوت الكتابي

�أتذكر �أين كنت ذ�ت يوم جال�ًصا ف حلقة در��صية تعليمية حني قمت باإبد�ء مالحظة 

عن �لله كما هو ف �لكتاب �ملقد�ض. وهنا �أجابني بيل، وهو طالب �آخر بال�صف، ف 

ر ف �لله على نحو  �أدب  ولباقة ممتزجني ف �لوقت ذ�ته ب�رش�مة، �أنه يحب �أن يفكِّ

ا حكيًما، لكن ال يتدخل فيما ال يعنيه؛ وروؤوًفا،  خمتلف. �إنه يود �أن  يرى �لله �صخ�صً

لكن ال ي�صيطر �لبتة؛ و�أنه  د�ئًما ما يكون و��صع �ليلة، لكنه ال ُيقاطع �أو يعرت�ض 

�لبتة. ثم �أ�صاف بيل: »هذ� هو �لله كما  �أحب �أن �أفكر فيه«. 

قلت:  فقد  ينبغي،  كان  مما  ما  حد  �إىل  حدة  �أكرث  �آنذ�ك  فعلي  ردة  كانت  رمبا 

»�أ�صكرك يا  بيل الإخبارنا بالكثري عن نف�صك، لكن �هتمامنا �الأكرب هو �أن نعرف من 

هو �لله حًقا، ولي�ض  �أن نعرف رغباتنا �ل�صخ�صية«. 

خرقي  ي�صتوعبون  كانو�  فيما  �ل�صمت،  �ل�صف  ف  �جلال�صون  �لتزم  وللحظة 

قمت  هذ�  بعد  ثم  �أق�صده.  كنت  ما  ا  �أي�صً ي�صتوعبون  كانو�  �الأدب،  وفيما  لدود 

باإبد�ء بع�ض عبار�ت �لتقدير  من نحو بيل، ثم ��صتطردنا ف نقا�صنا حول طبيعة �لله 

و�صخ�صيته كما هما معلنتان ف �لكتاب  �ملقد�ض. 

كيف يبدو �لله ف �عتقادك؟ وال �أ�صاألك هنا كيف ترغب �أن يبدو �لله، لكن كيف 

 تنجح ف �جلمع بني �إله �لكري�صما�ض و�إله �لدينونة �لعظيمة ف �ليوم �الأخري؟ رمبا 

يبدو هذ�  �لنقا�ض برمته كالًما فارًغا بالن�صبة للبع�ض؛ فما جدوى �أن �أنِفق �أية طاقة 

و�أنا �أحاول معرفة ما يعتقده خمتلف �لب�رش عن كائن غري منظور؟
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ميكنني �أن �أتفهم جيًد� �لفكر �ملت�صكك* حيال �أهمية  طبيعة �لله، �إذ تبدو �ملعتقد�ت 

�لدينية بالفعل عدمية �ل�صلة بعاملنا بطرق   عديدة. فاإننا ن�صاهد  على �صا�صات �لتلفاز 

�أتباع �لكني�صة �لكاثوليكية ف روما يتملقون �لبابا، ف حني يتجاهلون  تعاليمه حول 

قباًل  ُيعَرفون  كانو�  �لذين  �جلنوبيون،  �ملعمد�نيون  �أما  و�الإجها�ض.  �لمل  منع 

وملو�صيقى  �ملخدر�ت،  ولتعاطي  �رشعية،  غري  بطريقة  �جلن�ض  ملمار�صة   ب�صجبهم 

�ملقامرة  �أو  �خلمر،  �رشب  �أو  �لرق�ض،  �إىل  تقود  �أن  خ�صية  رول   –  �آند  �لروك 

بالنامو�ض  �اللتز�م  ال�صتمر�ر  �أنهم  معار�صون  على  رون  ي�صوَّ �الآن  �صارو�   –

�الأدبي، وعلى �أنهم ت�صالو� ف هذه �الأيام مع �ملبد�إ  �الأخالقي: »كل �الأ�صياء حِتلُّ 

يل«. 

يالئم عدم �الكرت�ث باملعتقد �الإمياين �صيق �صدر جمتمعنا �لايل بالتفا�صيل. 

ففي  �ملجتمع �ليوم، مت ��صتئنا�ض �ملعتقد�ت �الإميانية وتكييفها بحيث مل نعد نتجادل 

حولها، حتى  �أن �لكثريين مل يعودو� يكرتثون لها. وف �لنهاية، وح�صبما نعتقد، 

عن  وقتية  تعبري�ت  �أو  عابرة،  مو�صات  جمرد  من  �ملعتقد�ت  �لكثري  �صارت 

لة على هو�هم، ولعقائد  رغبات فردية. و�صار �الأمريكيون  مبتدعني لديانات مف�صَّ

�إميانية متنوعة �الأ�صناف ت�صبه »�لبوفيه  �ملفتوح« : »�صاآخذ �لقليل من هذ� �ل�صكل من 

�لهندو�صية، و�لقليل من هذ� �ل�صكل من �مل�صيحية،  و�لقليل من هذ� من جدتي«، حتى 

ي�صنع كل و�حد دياناته �خلا�صة. و�ليوم يوؤمن �لنا�ض باأن ما  هو حق هو بب�صاطة ما 

يرغبون �أن يكون حًقا. 

كذلك �أعيد ت�صكيل معتقد�ت م�صيحية لطاملا مت تبنيها و�الإميان بها بخ�صو�ض كل 

 �صيء، بدًء� من طبيعة �لله وو�صواًل �إىل �ملبادئ �الأخالقية. وفقدت هذه �ملعتقد�ت 

�مل�صيحية  جعل  ذريعة  حتت  عنها  و�لتخلي  نبذها  مت  فقد  لدى  �لكثريين؛  �أهميتها 

* مذهب �مليل �إىل �لت�صكيك ف  �ملعتقد�ت. وهو يعني �أن معرفة �أمور معينة معرفة حقيقية هي �أمر 
د. ]�ملرتجم[. غري موؤكَّ



�لعالمــة �لثانيــة 81

م�صت�صاغة و�أكرث مو�ءمة،  و�أكرث قبواًل عند م�صتمعي هذ� �لزمان. 

�إىل �أي مدى ُيعترب ما توؤمن به من معتقد�ت وثيق �ل�صلة بحياتك �ليومية؟ وحني 

�ل�صلو�ت  كلمات  �نتباهك  ��صرتعت  مدى  �أي  �إىل  �لكني�صة،  ف  مرة  �آخر   جل�صَت 

�لتي �صمعتها؟  �إىل �أي حد �ن�صغل فكرك بكلمات �لرتنيمات �لتي رمنتها؟ وماذ� عن 

ف  ته  ْ رمنَّ �أو  قلته  ما  كان  �إن  حًقا  يهمك  هل  �لله؟  كلمة  �صمعتها  من  �لتي  �لكلمات 

�لكني�صة حقيقًيا؟

ما مقد�ر �أهمية �لق على �أية حال؟ �إن كنُت �أذهب بالفعل �إىل �لكني�صة، و�إن 

�أو حتى  وقتي  من  �أعطي  كنت  و�إن  بالت�صجيع،  و�أ�صعر  و�جتماعًيا،  كنت  ودوًد� 

من �أمو�يل للتو�جد  هناك، فما قدر �أهمية ذلك حًقا �إن كنت ف �أعماقي ال �أ�صدق ما 

يقوله �لنا�ض من حويل، �أو  رمبا حتى ما �أقوله �أنا؟

ب�صلة  يل  ميت  �لذي  �ل�صيت  �لذ�ئع  �لوحيد  �ل�صخ�ض  كان  علمي،  قدر  على 

قر�بة هو  �صمويل ف. ب. مور�ض، خمرتع �صفرة �لتلغر�ف �لتي حتمل ��صمه**. 

�إن  �أجد�د و�لدتي �لقد�مى )وال تقل يل   وبح�صب ما قيل يل، فهو كان قريًبا الأحد 

1999م، وبعد م�صي  �أو �أخو�ت!( وف فرب�ير من عام  �إخوة  �أبويه مل يكن  لهما 

�أكرث من ت�صعني عاًما على  ��صتخد�م �صفرة مور�ض، �نح�رش ��صتخد�مها ف �أن تكون 

منت  على  بنظام  �إياها  م�صتبدلني  �ل�صفن،  �ملالحي  بني  للتو��صل  �لر�صمية  �لو�صيلة 

�إطار  �ل�صفينة يت�صل باالأقمار �ل�صناعية. بالتاأكيد يلزم  �أن يكون لدينا نوٌع ما من 

�لعمل تبحر �ل�صفن مبوجبه، �صو�ء كان �لنجم �لقطبي )جنم  �ل�صمال( �أو نظام حتديد 

 .) GPS ( ملو�قع عرب �الأقمار �ل�صناعية�

ا باالأفر�د و�لكنائ�ض.  تت�صل �أهمية مثل هذه �الأُُطر ، لي�ض بال�صفن فح�صب بل �أي�صً

�الأ�صمل  �لرو�ية  �الأدبية  �لكتابات  عليه  تطلق  ما  منتلك  �أن  �إىل  حاجة  نحن  ف 

** �أي �صفرة مور�ض ]�ملرتجم[
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بل  نو�جه جتاهاًل  �الأيام  هذه  ولكننا ف  �إطار عام.  �أو  �أي  معنى   ،metanarrative 

وعد�ًء جتاه مثل هذه �ملعاين و�الأطر  �ل�صاملة. هذ� �لعد�ء لي�ض بال�صيء �جلديد �لذي 

ظهر مع حلول ع�رش ما بعد �لد�ثة، بل كان  يحوم حولنا منذ فرتة طويلة. فمنذ 

 The Open Society“     لعظيم� فه  موؤلَّ بوبر  كارل  كتب  عاًما،  يزيد عن خم�صني  ما 

�الأخري  �ض  �لف�صل  و�أعد�وؤه()1(، وقد خ�صَّ �ملنفتح  �ملجتمع  )�أي   ”and Its Enemies

لهذ� �لكتاب الإنكار فكرة وجود �أي معنى للتاريخ على �الإطالق. وقد كان  بوبر 

على قناعة بخطورة �لتاأكيد على وجود �أي معنى �أو ق�صد للتاريخ، وهذ� الأنه كان 

َر �لنازيون  يهودًيا من  �لنم�صا، كان قد هرب من �الحتالل �لنازي لفيينا. وقد برَّ

ف ذلك �لني، مثلهم مثل  �ملارك�صيني، �أفعالهم مبفرد�ت ما ر�أوه من معنى وق�صد 

ف �لتاريخ. 

– �أي الهوت  �لكتابي  �أفكر ملًيا ف كتاب بوبر وف مو�صوع �لالهوت  وفيما 

�لكتاب  بكامله - �أرى �ُصخرية �صيطانية ف �دعاء ما بعد �لد�ثة بكون �ملعاين �ل�صاملة 

�صيًئا قمعًيا.  فاإن معتنقي هذ� �لفكر يعتقدون �أن �ملعاين و�الأطر �لكربى »�إجمالية«، 

�ليوم  و�لكثريون  نظرها.  وجهة  من  �صيء  كل  نرى  باأن  جتعلنا  تقمعنا  �أنها  �أي 

يطلقون على جميع هذه »�ملعاين �الأ�صمل   ) metanarratives (« لفظة قمعية. �إال �أن تلك 

»�ملعاين �الأ�صمل« �الإلهية ال  َتْقَمع، بل حُترر! 

لقد حتدثنا ف �لف�صل �ل�صابق عن �أهمية �لوعظ �لتف�صريي، لكن �هتمامنا �الأ�صا�صي 

ا على حمتوى  ال  ينبغي �أن يقت�رش على �لكيفية �لتي نتلقى بها �لتعليم، بل ين�صب �أي�صً

ما نتعلمه  على وجه �خل�صو�ض. ينبغي �أن نرغب ف رعاة يعظون من كلمة �لله، 

ما  �إن كان  د  �لرعاة، وُنحدِّ يقوله هوؤالء  ما  �إىل  �أن  ن�صتمع جيًد�  ا  �أي�صً ينبغي  لكننا 

عون فح�صب �أنهم يعظون  يقولونه متو�فًقا مع كلمة �لله �أم ال. ال  يلزمنا و�عظون يدَّ

من �لكلمة، بل يلزمنا رعاة تتما�صى عظاتهم  ب�صورة و��صحة مع ما تعلمه حًقا كلمة 

�لله. وهذ� ي�صكل �أهمية خا�صة حني يتعلق �الأمر مبا يتم  تعليمه عن طبيعة �لله نف�صه 

فهمها  هي  �لكني�صة  �ل�صحيحة  متيز  �لتي  �لرئي�صية  �لعالمات  �أحد  فاإن  و�صخ�صيته. 
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�لكتابي �ل�صحيح عن �لله من حيث �صخ�صيته وطرقه ف �لتعامل معنا. 

�لكتاب  لق�صة  �لرئي�صية  �خلطوط  �كت�صاف  �إىل  �لف�صل  هذ�  ف  �صن�صعى  لذلك، 

َفِهمنا هذه �خلطوط  – �أي �إطارها �الأ�صمل، �إن جاز �لقول. فاإن  �ملقد�ض  �لعظيمة 

�لرئي�صية ب�صورة  �أو�صح، حينئذ �صنفهم �إله �لكتاب �ملقد�ض ب�صورة �أو�صح. ولدينا 

خم�ض كلمات توجز لنا ما  يعلِّمه �لكتاب �ملقد�ض عن �لله: هو �إله خالق، وقدو�ض، 

و�أمني، وحمب، و�صاحب �صيادة. 

تاأمل كل و�حدة من هذه �لقائق فيما ن�صتك�صف مًعا كيفية عر�ض �لكتاب �ملقد�ض 

�أي منها غري حقيقي ف  �إن كان  ي�صكله  �لذي قد  �لفارق  �أن تتخيل   لها، ثم حاول 

حياتك. 

إله الكتاب المقدس إله خالق

من بد�ية �لكتاب �ملقد�ض نرى �أن �لله �إله خالق، فاإننا نعرف �أنه خلق �لعامل، 

ا لنف�صه ف هذ� �لعامل.  وخلق  �صعًبا خا�صً

�ل�صامية  �مل�صاعر  من  جمموعة  �أنه  على  �ملقد�ض  �لكتاب  ت�صوير  يتم  �أحياًنا 

�الأخالقية.  لكن �إن كنت قد قر�أت �لكتاب �ملقد�ض حًقا، ف�صتعلم �أنه مليء بالتاريخ. 

فاإن قدًر� كبرًي�  منه عبارة عن ق�صة طويلة تدور حول ما يجري من �أحد�ث مع �لله 

ومع �لعامل �لذي خلقه.  �أعلم �أن �لبع�ض يديرون روؤو�صهم بعيًد� ف �للحظة �لتي 

ومده�صة.  ر�ئعة  ق�صة  �ملقد�ض  �لكتاب  لكن  تاريخ  »تاريخ«،  كلمة  فيها  ي�صمعون 

فهي تبد�أ من �لعدم، ثم ي�صري هذ� �لعدم �صيًئا.  وهذ� هو �أروع �صيء ميكن ت�صوره 

على �الإطالق. ثم بعد �أن �صار �لعدم �صيًئا، خلق �لله  �خلليقة �جلامدة، ثم بعدها 

�خلليقة �لية. ثم ف �لنهاية خلق �لله �لرجل و�ملر�أة على �صورته. 

�أعطانا �لله ق�صة جنة عدن، ثم ق�صة �ل�صقوط. ومن هذ� �ل�صقوط ��صتمر �لال 

ف  �النحد�ر، من قايني وحتى نوح. ثم بعد هذ� نقر�أ عن �لطوفان. وبعد نوح يبد�أ 
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�النحد�ر مرة  �أخرى، حتى ن�صل �إىل زمن برج بابل. 

ل�صعب  �لله  خلق  عن  جًد�  �ملميَّزة  �لق�صة  تلك  تبد�أ  وهنا  �إبر�هيم.  �لله  يدعو  ثم 

خا�ض  لنف�صه. ويخترب هذ� �ل�صعب فرتة وجيزة من �لرخاء و�الزدهار، لكن بعد 

ليقود رحلة  ياأتي مو�صى  لقرون. ولكن  ��صتمرت  �إ�رش�ئيل  ف عبودية  ي�صقط  هذ� 

�خلروج، حيث ينقذ �لله �صعبه من  �لعبودية، ثم الحًقا يعطيهم �لنامو�ض. و�أخرًي�، 

يدخل �ل�صعب �أر�ض �ملوعد. 

هكذ� نرى �أن �لعهد �لقدمي ال يقدم لنا جمرد الهوت روحي نظري عن �لله، 

وال جمرد  قائمة من �الأفكار �لفل�صفية فح�صب، لكن �إعالًنا �أر�صًيا حمدًد� للغاية عن 

من هو �لله وما  هي خ�صائ�صه �ملميزة. 

ا ق�صة حتوي جميع هذه �الأفكار �لرئي�صية، لكن مع  �أي�صً لدينا ف �لعهد �جلديد 

بع�ض  �لوقفات �لهامة. ففي �لعهد �جلديد جند �صعًبا �ختري بالكامل بنعمة �لله، ويعتمد 

ب�صورة مطلقة  على وعوده. 

�أرباب عمل ما عن توفر فر�صة عمل جديدة، تتو�فد �ل�صري �لذ�تية  حني يعلن 

بكرثة  من �ملتقدمني ل�صغل هذه �لوظيفة. ويعلم �أرباب �لعمل جيًد� �أن قر�ءة �صرية 

ذ�تية مكتوبة  �صيء، و�لعمل �لفعلي مع �ل�صخ�ض �صيء �آخر. ولهذ� �ل�صبب يطلبون 

�لتفاعل �لقيقي مع �صخ�ض  يعلمو� كيف يكون  �أن  فهم  يريدون  �صهاد�ت خربة، 

بع�ض  ذ�تية عن  �صرية  �لله جمرد  لنا  يقدم  �لعهد  �لقدمي، مل  ا ف  �أي�صً معني. هكذ� 

�لقائق �لنظرية عن نف�صه، بل �أمدنا  بق�صة تدور حول كيف تبدو �لياة �لفعلية، 

و�لتفاعل �لقيقي مع �لله، ومعرفته. وحني نقر�أ  هذ� �لتاريخ، نتعلم ما �لذي يعنيه 

�أن نكون �صعب �لله، ونرى �لكثري عن �صخ�صية �لله  و�صفاته �ملميزة. 

وعن  �لله  عن  �ملقد�ض  �لكتاب  يقدمه  �لذي  �لق  فهم  �إىل  حاجة  ف  نحن  لهذ� 

�أنف�صنا.  وبالتايل، ال بد للتعليم �ل�صحيح ف كنائ�صنا �أن يت�صمن �لتز�ًما و��صًحا بتعاليم 



�لعالمــة �لثانيــة 85

�لكتاب  �ملقد�ض، حتى �إن كانت �لكثري من �لكنائ�ض تتجاهل تلك �لتعاليم. فاإن لزم 

�أن نعرف �لتعليم  �ل�صحيح �لذي يقدمه �لكتاب �ملقد�ض، ال بد من �أن ندر�ض حتى 

تلك �لعقائد �لتي قد  تكون �صعبة �لفهم �أو �لتي من �ملحتمل �أن ُت�صبِّب �خلالف، لكنها 

�أ�صا�صية لكي نفهم �لله. �إن  علم �لالهوت لي�ض جمرد م�صاألة غام�صة، �أو نظرية، �أو 

�أكادميية، لكن �لالهوت �لكتابي  عالمة من عالمات �لكني�صة �ل�صحيحة. 

يت�صح لنا من در��صتنا �ملوجزة للكتاب �ملقد�ض عن �لله �خلالق �أنه خلق �أمة معينة 

من  �لب�رش و�ختارها لتكون خا�صته. يقول �لبع�ض �إن �لله بهذ� �الختيار كان ب�صكل 

ما غري عادل.  لكن هذ� �لتعبري ال ينبغي ��صتخد�مه لو�صف �لله. وحتى �إن �أمكن 

�ل�صخ�صية  مب�صالنا  نهتم  �لذين  نحن  ��صتخد�مه!  علينا  من  ينبغي  نحن  فل�صنا  هذ�، 

نا  �إىل �أن نحكم متى يكون �لله، خالق �لكون، عاداًل  ُ �أكرث من �لالزم، وحملنا تكربُّ

�أو ظامًلا. 

�إله  �لله  �أن  �ملقد�ض بكل و�صوح و�رش�حة  �لكتاب  ل ف  �مل�صجَّ �لتاريخ  لنا  يبني 

خالق،  و�إله َيختار. وُيعلِّم �لكتاب �ملقد�ض من دون �صك �أن خال�صنا هو بالكامل 

من �لله ولي�ض من  �أنف�صنا، وهذ� على �لرغم من عدم قدرتنا ف �لوقت �لايل على 

��صتيعاب جميع ما يت�صمنه هذ�  �لق. 

�لعامل،  وخالق  �لعظيم،  و�لو�هب  �لعظيم،  �لبادئ  هو  �لله  باأن  نقر  �أن  بد  ال 

وخالق �صعبه،  ورئي�ض )ُمبدئ( �إمياننا. هكذ� هو �لله، هو �إله خالق. 

إله الكتاب المقدس إله قدوس

�إن �أردنا �أن نفهم ق�صة �لكتاب �ملقد�ض بكاملها، لي�ض علينا �أن نفهم �أن �لله خالق 

ا �أنه لي�ض �إلًها غري مباٍل �أخالقًيا، وكاأنه �صنع �صاعة،   فح�صب، بل ال بد �أن نفهم �أي�صً

وقام  بت�صغيلها، ثم تنحى عن �مل�صهد وتركها تعمل. فاإن �لله لي�ض متجاهل خلليقته. 

وحني َنقر�أ  �صفحات �لكتاب �ملقد�ض، نرى �إلًها �صغوًفا بالقد��صة. 
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حني ُتقيم كني�صتنا فري�صة �لع�صاء �لرباين، ن�صتمع �إىل �لكلمات �لتي قالها ي�صوع: 

ِديُد ِبَدِمي«. )لوقا 22: 20(. �إن لغة �لعهد هذه �صبيهة   �ْلَعْهُد �جْلَ
َ

»هِذِه  �ْلَكاأْ�ُض ِهي

بلغة �لعهد �لقدمي  بكل معنى �لكلمة. �أحياًنا يرى �لالهوتيون �أن هذه �للغة تبدو باردة 

�أو جافة، �إال �أن فكرة  �لعهد لي�صت كذلك على �الإطالق، فهي ال تقت�رش على كونها 

عالقة قانونية، لكننا ف �لعهد  �لقدمي جند �أن لغة �لعهد هي لغة �لعالقة �ل�صخ�صية. 

ولناأخذ حياتك �ل�صخ�صية مثااًل. ُتعد  �اللتز�مات �لتي تن�ض عليها �لعهود �لتي قطعتها 

من �أهم و�أعمق �لعالقات ف حياتك و�أكرثها  ح�صا�صية. وعالقة �لزو�ج باالأخ�ض 

هي عالقة عهد تدخلها �أمام �لله، متعهًد� باأن حتب وتعتني  وتعطي. وحني نقر�أ ف 

�لكتاب �ملقد�ض عن �صغف �لله بالقد��صة و�هتمامه �ل�صديد بها، فاإننا  جند هذ� �ل�صغف 

ف �صياق عهده معنا. 

�إال �أن �صغف �لله بالقد��صة ي�صبب م�صكلة ف �صعيه الإن�صاء عالقة معنا. فاإننا نحن 

�لب�رش  نخطئ بداًل من �أن نكون قدي�صني، مع �أننا مدعوون لعالقة مع �لله �لقدو�ض. 

at- “ أي كفارة(، و�لتي تعني حرفًيا�( ” atonement “ توجد ف �للغة  �الإجنليزية كلمة

one-ment ” )ومن معانيها  �لتوفيق بني �ثنني(. وهكذ� نحن ف حاجة �إىل �لكفارة الأننا 

نحتاج للت�صالح مع – �أي �لتناغم  و�لتو�فق ) at one with ( – هذ� �الإله �لقدو�ض. نحن 

�خلطاة قد ف�صلنا �أنف�صنا عن �لله، وهكذ�  نحتاج �إىل �لت�صالح معه. وكل �صخ�ض منا 

يحتاج �أن ي�صاأل نف�صه هذ� �ل�صوؤ�ل: كيف يل �أن �أقيم  عالقة مع هذ� �الإله �لقدو�ض؟

نحن نحتاج �إىل �مل�صالة الأن �خلطية تف�صلنا عن �لله )�أمثال 15: 29؛ �إ�صعياء 

10: 27(. �إن جميع �لب�رش  59: 2؛  حبقوق 1: 13؛ كولو�صي 1: 21؛ عرب�نيني 

خطاة، وفًقا ملا يقوله �لكتاب  �ملقد�ض )1 ملوك 8: 46؛ مزمور 14: 3؛ �أمثال 20: 

�لت�صدي  3:   23(، وعاجزون عن  10: 18؛ رومية  7: 29؛ مرق�ض  9؛ جامعة 

للخطية باأنف�صهم )رومية 3: 20؛ غالطية 2: 16(. وهكذ� �خلطية،  باعتبارها ك�رًش� 

للو�صايا �الإلهية، تتطلب �الإ�صالح. 
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رها  ترتبط فكرة �لكفارة ف �لعهد �لقدمي بفكرة �لذبيحة باعتبارها �لو�صيلة �لتي دبَّ

�لله  الإجر�ء هذ� �الإ�صالح، و�إ�صالح عالقتنا به. هذه �لفكرة ال تتمثل ف حماولة 

فيلم.  �أو  كتاب  ما يحدث ف رو�ية ف  ما، مثل  بركان  لل�صفقة  ال�صرت�صاء  مثرية 

�إن تعليم �لعهد �لقدمي عن  �لذبيحة ال يحوي بذل جهود ب�رشية لنيل ر�صا �لله، بل 

بالري، هو �إعالن �لله ل�صعبه عن  �لو�صيلة �لتي ميكنهم بها �أن يعرفوه، �أو �لو�صيلة 

�لتي ميكنهم بها �أن يجدو� �لطريق �ل�صحيح  للذهاب �إليه بالرغم من خطاياهم. فقد 

م لنا بنف�صه و�صيلة �مل�صالة.  تكلم �الإله �لي، وقدَّ

وهابيل  قايني  م  قدَّ �ملقد�ض.  �لكتاب  ف  متاأ�صلة  فكرة  هذه  �لذبيحة  فكرة  تبدو 

بد  �لذي كان ال   ،)12 �لف�صح )خروج  ُيذَبح خروف  �أن  ينبغي  ذبائح.  كما كان 

م ذبيحة، ثم يو�صع دمه عالمة على �لبيوت �لتي كان  �أن يكون بال عيب،  وُيقدَّ

ميثل  كان  )�لذي  �لبكر  �البن  حياة  �صينهي  كان  �لله  فقد  �ملوت؛  من  �صينقذها  �لله 

َم...«   )خروج 12: 13(. لقد كان �لغر�ض  �لعائلة بكاملها(. قال �لله: »َفاأََرى �لدَّ

�لو��صح من هذه �لذبيحة هو �إر�صاء �لله. 

ثم جند مو�صوع �لذبيحة يتكرر كثرًي� ف �صفر �لالويني، بغر�ض تعليم �ل�صعب 

ال  قدو�ًصا  �إلًها  �إن  �لله.  عن  وتف�صله  حياته،  وُتكلِّفه  �الإن�صان،  تنج�ض  �أن  �خلطية 

�لقد��صة  �أن  �لله  ل�صعب  �لذبائح  هذه  بيَّنت  وقد  خاطئ.  �صعب  ينف�صل  عن  �أن  بد 

ما  �أي طريقة  كفارة،  �إىل  ف حاجة  فهم  قدي�صني،  مل  يكونو�  والأنهم  �رشورية، 

للت�صالح مع �لله. و�أ�صارت تلك  �لذبائح �إىل ��صرتد�د عالقة �ل�صعب مع �لله. وكان 

ينبغي �أن تكون جميع �لذبائح و�لتقدمات  �إر�دية، ومكلِّفة، ومملوكة ملقدم �لذبيحة، 

وم�صحوبة باعرت�فه بخطاياه، بح�صب ما �أمر به �لله. 

�الأخرى.  �لقدمية  و�لذبائح  �لكتابية  �لذبائح  بني  هام  فارق  هناك  كان  لقد 

يكن  �ملذِنب. ومل  بل  �لذبائح  م  يقدِّ �أن  �ملمنت  يكن على  �لكتابي، مل  فبح�صب  �لفكر 

ُمها �جلاهل  بل �لعارف باالأمر. كانت حياة �لذبيحة �ليو�نية، �لتي يرمز �إليها  ُيقدِّ
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�لدم، توؤخذ بدياًل عن حياة  �الإن�صان �ملذنب �لعابد لله. وبهذ� �أظهرت هذه �لذبائح 

�لتقدمات  جميع  م  تقدَّ �أن  بد  ال  كان  �الإن�صان  حياة.  ُتكلِّف  و�أنها  �خلطية  خطورة 

بحرية �الختيار و�أن تكون مكلفة ملن يقدمها، �أي  مما ميلكه هو. ورمبا كان �لله 

بهذ� يغر�ض ف �أذهان �ل�صعب ب�صورة رمزية فكرة تقدمي �لربيء  بدياًل عن �ملذنب. 

َم  مِّ �ل�صبب  �صُ ولهذ�  �الإن�صان.  تنج�ض  �خلطية  �أن  �ل�صعب  �لذبائح  هذه  علَّمت  وقد 

ًنا  �لهيكل بحيث يكون �لدخول �إىل قد�ض �الأقد��ض مق�صوًر� على رئي�ض �لكهنة، مبيِّ

 كيف تعيق �خلطية �القرت�ب �إىل �الإله �لقدو�ض. كما �أظهرت هذه �لذبائح �رشورة 

�إن  عنها.  للتكفري  الزم  �ملوت  �أن  لدرجة  خطرًي�  �أمًر�  �خلطية  �لتطهري،  وكون 

�خلال�ض و�لغفر�ن مكلفان. 

تتجلى تكلفة �لغفر�ن ب�صكل خا�ض ف يوم �لكفارة، �أي يوم �ل�صوم �لذي �أمر 

ز يوم �لكفارة على تقدمي ذبيحة خطية خا�صة  به �لله  جميع �صعب �إ�رش�ئيل. وقد تركَّ

�لتقدمات و�لذبائح  باأن جميع  �ل�صعب  ر  ُيذكِّ �أن  عن كل �الأمة،  و�لغر�ض منه هو 

م بانتظام مل ُتكفِّر عن �خلطية ب�صكل كامل )�نظر  �الأخرى �العتيادية �لتي كانت  ُتقدَّ

الويني 16(. فقد كان رئي�ض �لكهنة،  باعتباره ممثاًل عن �ل�صعب، يدخل �إىل قد�ض 

�أمام �لله،  الأن هذه �لكفارة كان ال بد �أن  �الأقد��ض يوًما و�حًد� ف �ل�صنة للوقوف 

�أي ذبيحة  �لكهنة يحمل دم  �لتي�ض،  نف�صه. وكان رئي�ض  �لله  ُتعَمل د�خل حم�رش 

�خلطية )قارن عرب�نيني 9: 71(، ويكفر عن نف�صه �أواًل – �إذ كان يلزم �أن  يكون 

قد�ض  د�خل  �إىل  �لدم  بذلك  ياأتي  وحني  �ل�صعب.  عن  ُيكفِّر  ثم   – طاهًر�  نف�صه  هو 

 �الأقد��ض، من كان ير�ه؟ �لله وحده. وهكذ� كان �لغر�ض من هذه �لذبيحة، �أي 

�لغر�ض من  �لكفارة، �أن يت�صالح �لله مع �صعبه.  

من �ملثري لالهتمام ب�صكل خا�ض �أن ذبيحة �لكفارة هذه كانت تتكرر �صنوًيا، على 

 خالف �الأمم �الأخرى �لتي كانت ت�صيبهم نوبات �أو هي�صترييا �لذبائح كلما ر�أو� �أن 

�أنه بغ�ض  �إ�رش�ئيل قد تعلَّم من �لبد�ية  �أمورهم ال  ت�صري على ما ير�م. لكن �صعب 
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�لنظر عن ظروفهم،  جيدة كانت �أم �صيئة، ال بد لهم �أن يقدمو� هذه �لذبيحة �صنوًيا، 

رهم باأنهم  كانو� با�صتمر�ر ف حالة �خلطية، و�أن �خلطية تف�صل  كاأن �لله كان ُيذكِّ

مو� ذبيحة كاملة، و�أن �لله نف�صه هو  �لب�رش عن �لله، و�أنه لي�ض باإمكانهم �لبتة  �أن يقدِّ

ن طريقة �لدخول �إليه لغفر�ن �خلطايا.  من ُيوؤَمِّ

ما �لذي يعنيه لنا كل هذ�؟ �أظن �أن هذ� يثري �أ�صئلة عملية للغاية، مثل: �أي نوع 

من  �لب�رش نحن؟ هل نحن �أ�رش�ر بقدر �صعب �لعهد �لقدمي لدرجة �أن يتطلب �الأمر 

�أ�رش�ر؟  �أم  �الأ�صا�ض  ف  �صالون  �لب�رش  هل  �لذبائح؟  من  �لنظام  �ملعقد  هذ�  مثل 

�صوف حتدد �إجاباتنا عن هذه �الأ�صئلة  ما نعتقده ب�صاأن ما يتبغي �أن تعمله �لكني�صة . لو 

كان �لب�رش �صالون ف �الأ�صا�ض، �إًذ� يلزم �أن  تكون �لكني�صة مكاًنا يجد �لنا�ض فيه 

ت�صجيًعا، �أو رمبا تعزيًز� لتقديرهم الأنف�صهم. وعندئذ،  يحتاج �لب�رش �أن ياأخذو� ذلك 

�ل�صالح �لذي فيهم ويبنو� عليه. ولكن، �إن كان هناك �صيء ما  فينا نحن �لب�رش لي�ض 

على ما ير�م ف �الأ�صا�ض، و�إن كنا �أمو�ًتا روحًيا، ومذنبني �أمام �لله،  ومنف�صلني 

عنه، �إًذ� يلزم �أن تقوم �لكنائ�ض ب�صيء خمتلف، وهو �أن تقدم �الإجنيل بو�صوح، 

 و�أن تخرب �لب�رش كيفية �ل�صول على غفر�ن خطاياهم، وكيفية �ل�صول على حياة 

جديدة. 

�أنف�صنا.  �لله وعن  نفهمه عن  ما  يعتمد على  �لكني�صة«  باأعمال  كيفية »قيامنا  �إن 

وكي  نكون كتابيني، علينا �أن نعرف �أن �لله �إله قدو�ض، و�أننا، بالطبيعة، �أمو�ت 

ف ذنوبنا  وخطايانا، و�أننا جميًعا ن�صتحق بعدٍل ق�صا�ض �لله �لعادل. 

إله الكتاب المقدس إله أمين

ا �إله �أمني. وهذ� ياأتي بنا �إىل �أحجية �لعهد  �إن �لله �إله خالق وقدو�ض، وهو �أي�صً

�لقدمي:  ففي خروج 34: 6-7، يقول �لرب ملو�صى �أروع ما ميكن �أن يقال على 

�لعظيم  �خلالق  هو  هذ�  يقول  من  �أن  �العتبار  ف  �إن  و�صعنا  وخا�صة  �الإطالق، 

�لله  �صغف  ف  فكر  خليقته.  ف  متزًقا  قد  �صببت  خطايانا  و�أن  �لعامل،  خلق  �لذي 
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وعن  نف�صه  عن  �لربُّ  ُيعلُن  �لتايل  حيث  �لن�ض  مع  هذ�  يتو�فق  وكيف  بالقد��صة، 

�صفاته �ملميزة: 

ِب َوَكِثرُي الإِْح�َصاِن َواْلَ�َفاِء. َحاِفُظ  بُّ اإِلٌه َرِحيٌم َوَروؤُوٌف، َبِطيُء اْلَغ�صَ »الرَّ

ُيربيء  َلْن  ُه  َولِكنَّ ِة.  ِطيَّ َواخْلَ َيِة  ْع�صِ َوامْلَ الإِْثِم  َغاِفُر  اأُُل�ٍف.  اإِىَل   الإِْح�َصاِن 

 اإِْبَراًء«. 

�الإِْح�َصاِن  »َكِثرُي  �لرب  مًعا؟  يتو�فقا  �أن  �ل�صابق  �لن�ض  هذ�  كيف ميكن جلزَئي 

ِطيَِّة«، ومع ذلك  َيِة َو�خْلَ َو�ْلَوَفاِء.  َحاِفُظ �الإِْح�َصاِن �إِىَل �أُُلوٍف. َغاِفُر �الإِْثِم َو�مْلَْع�صِ

فهو »َلْن ُيربيء �إِْبَر�ًء« *** . 

وليت�صنى لنا �أن نفهم �إله �لكتاب �ملقد�ض، علينا �أن نفهم جيًد� هذ� �لن�ض، �لذي هو 

 وعد �لرجاء بفد�ء �صعب �لله. فاإن �ل�صورة �لكتابية عن �لرب لي�صت هي �صورة �إله 

غري  مكرتث، يدين ويقت�ض بتجهم و�رش��صة. فاإن �لله لي�ض قدو�ض وعادل فح�صب 

ا �أمني جتاه وعوده. فعلى  ف �لتز�مه  �لر��صخ مبقاومة �خلطية ومعاقبتها، لكنه �أي�صً

ط �لله  ووعد باأن يعلن جمده ل�صعبه، وقد كان. لكن كيف للرب  مر �لتاريخ، خطَّ

�أن »يغفر �الإثم« ومع ذلك »ال  يربيء �إبر�ًء«؟

مل يوجد حل هذ� �للغز ف �أولئك �الإ�رش�ئيليني، بل ف �لله، وف وعده، وبخا�صة 

ف  �صخ�صه �ملوعود به. ففي �لعهد �لقدمي، تطلب حتقيق هذ� �لرجاء ذبيحة كفارية، 

بديل  وموت  تاأمل  ا  �أي�صً �لرجاء  وتطلَّب  �لبار.  �لله  غ�صب  ��صرت�صاء  لت�صكني  �أي 

�لرجاء  �أن حتقيق هذ�  ا  �أي�صً يبدو  �ملذنب. وقد  للعقوبة  �مل�صتَحقة على  تنفيًذ�  بريء 

م  �لذبيحة و�لذبيحة نف�صها.  تطلب وجود عالقة ما بني مقدِّ

�أم ال، فقد كان  �إن كان م�صيا �صياأتي  ف زمن �مل�صيح، مل يكن �ل�صعب يت�صاءل 

�أمًر�  م�صلًما به. وُتظهر �الأ�صحاحات �الأوىل من كل �إجنيل من �الأناجيل �أن �ل�صعب 

***  ]�أي  لن يرتك �ملذنب دون عقاب[. 
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كانو� يبحثون  عن م�صيا، عن �ملم�صوح �لذي وعد �لربُّ مبجيئه. فقد قال �لربُّ على 

فم مو�صى �إنه �صيقيم نبًيا   )�نظر تثنية 18: 15-19(. لكن حني �أتى هذ� �لنبي، �أخذ 

اِنيَّة �مللكية فح�صب  �جلميع على حني غرة، الأنه – �أي  ي�صوع – مل يتمم �لنبو�ت �ملَ�ِصيَّ

�ملتاأمل،  �مل�صيا  عن  �لنبو�ت  ا  �أي�صً متم  بها(،  بل  يقبلون  �ل�صعب  غالبية  كان  )و�لتي 

ا و�صيتاأمل بدياًل عن �صعبه.  �لذي �صيكون مرفو�صً

ف �لو�قع، ُيعلمنا �لعهد �لقدمي و�لعهد �جلديد على حد �صو�ء �أن هذ� �مل�صيا �مللك 

34، فهو ُيظهر لنا   و�ملتاأمل هو رجاوؤنا �لوحيد. وبهذ� يحل ي�صوع �أحجية خروج 

كيف ميكن  لله �أن يغفر �إثمنا، بينما ف �لوقت نف�صه يعاقب �ملذنب. 

�مل�صيح  ي�صوع  ل�صخ�ض  لفهمنا  ليعمله جوهرًيا  �مل�صيح  ي�صوع  ملا جاء  فهمنا  ُيعَترَب 

وهويته.  فهو جاء ب�صفته �ل�صخ�ض �لذي من خالله ميكننا �أنا و�أنت ��صرتد�د عالقتنا 

�آدم،  بالله. ولهذ� فهو  ذلك �ل�صخ�ض �لذي لطاملا �نتظره �صعب �لله. فبينما �أخفق 

و�أخفق �صعب �إ�رش�ئيل،  و�صقطو� جميعهم ف �خليانة، خرج �مل�صيح من �لتجارب 

دون خطية. فها هو �لنبي �لذي وعد به  �لله على فم مو�صى، �مللك �لذي كان د�ود 

�جتمعت  �الألقاب  جميع  هذه   .7 د�نياآل  ف  �الإلهي  �الإن�صان«  و»�بن  له،  �صورة 

ف ي�صوع �لنا�رشي، فهو كلمة �لله �لذي �صار ج�صًد�، وهو بديلنا �لذي  ُتُنبِّئ عنه 

قدمًيا، وهو حمل �لله، �ملذبوح عن خطايا �صعبه. 

�إلهنا �خلالق �لقدو�ض هو  �إن ي�صوع �مل�صيح هو �لتتميم �لدقيق لوعود �لله، فاإن 

ا �إله  �أمني يفي بوعوده ب�صورة مده�صة.  �أي�صً

إله الكتاب المقدس إله محب

ل�صعب عهده  وُيكن  �إله حمبة،  �لله  �لله هي حقيقة كون  باأمانة  �ملقرتنة  �لقيقة 

حمبة  خا�صة. لقد خلقنا �لله كي نعك�ض �صورته، وكي نكون ف عهد معه. �إذن، 

ر�أينا  كما  �الإجابة،  �إبر�ًء«؟  ُيربيء  ذلك »ال  �الإثم« ومع  �أن   »يغفر  للرب  كيف 
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�صابًقا، توجد ف ي�صوع. فهو  �ل�صخ�ض �لذي، مع كونه هو نف�صه غري مذنب، َحَمَل 

ذنبنا وعوقب عليه. وهذ� هو ما علَّمه  ي�صوع لتالميذه ف لوقا 24: 

ِبِه  َة  ْخَت�صَّ امْلُ الأُُم�َر  َلُهَما   ُ ُيَف�رصِّ الأَْنِبَياِء  َجِميِع  َوِمْن  ى  ُم��صَ ِمْن  اْبَتَداأَ  »ُثمَّ 

 يِف َجِميِع اْلُكُتِب... ِحيَنِئٍذ َفَتَح ِذْهَنُهْم ِلَيْفَهُم�ا اْلُكُتَب. َوَقاَل َلُهْم: »هَكَذا  ُهَ� 

يِف  اْلَيْ�ِم  الأَْمَ�اِت  ِمَن  َوَيُق�ُم   ُ َيَتاأَملَّ �ِصيَح  امْلَ اأَنَّ  َيْنَبِغي  َكاَن  َوهَكَذا  َمْكُت�ٌب، 

ِمْن  ،  ُمْبَتَداأً  الأَُمِ ِميِع  جِلَ َطاَيا  اخْلَ َوَمْغِفَرِة  ْ�َبِة  ِبالتَّ ِمِه  ِبا�صْ ُيْكَرَز  َواأَْن  اِلِث،  الثَّ

ِليَم«« )الأعداد 27، 47-45(.  اأُوُر�صَ

»هَكَذ� ُهَو َمْكُتوٌب«، �أي هذ� هو ما تنباأ به �لرب، �أنه �صُيظهر حمبته ل�صعبه بهذه 

ر �لنبو�ت �ل�صهرية �ملوجودة ف �إ�صعياء 53:  �لطريقة  �خلا�صة. تذكَّ

وًبا  ِمَن  اًبا َم�رْصُ َلَها. َوَنْحُن َح�ِصْبَناُه ُم�صَ مَّ »لِكنَّ اأَْحَزاَنَنا َحَمَلَها، َواأَْوَجاَعَنا حَتَ

ِديُب  اآَثاِمَنا.  َتاأْ لأَْجِل  َم�ْصُح�ٌق  يَنا،  َمَعا�صِ لأَْجِل  ُروٌح  جَمْ َوُهَ�  َوَمْذُل�ًل.  اللِه 

ِفيَنا.  ِه  �صُ َوِبُحرُبِ عليه[،  وقع  ال�صالم  لنا  جلب  الذي  ]التاأديب  َعَلْيِه  اَلِمَنا  �صَ

َع َعَلْيِه  اإِْثَم َجِميِعَنا«  بُّ َو�صَ َلْلَنا. ِمْلَنا ُكلُّ َواِحٍد اإِىَل َطِريِقِه، َوالرَّ َنا َكَغَنٍم �صَ ُكلُّ

)اإ�صعياء 53: 6-4(. 

ا  هذ� هو ما فعله �مل�صيح ف حمبته! كما علَّم تالميذه قائاًل: »الأَنَّ �ْبَن �الإِْن�َصاِن �أَْي�صً

مَلْ  َياأِْت ِلُيْخَدَم َبْل ِلَيْخِدَم َوِلَيْبِذَل َنْف�َصُه ِفْدَيًة َعْن َكِثرِييَن« )مرق�ض 10: 45(. 

َف �مل�صيَح بالو�صف �لتايل:  ا َو�صَ بول�ض �أي�صً

�َرِة اللِه، مَلْ َيْح�ِصْب ُخْل�َصًة اأَْن َيُك�َن ُمَعاِدًل للِه   ]الرتجمة  ِذي اإِْذ َكاَن يِف �صُ  »الَّ

ُه  الإجنليزية: مل يح�صب ك�نه معادًل لله �صيًئا ينبغي عليه  اختال�صه واأخذه[. لِكنَّ

ْذ ُوِجَد يِف اْلَهْيَئِة  ْبِه  النَّا�ِس. َواإِ اِئًرا يِف �صِ �َرَة َعْبٍد، �صَ اأَْخَلى َنْف�َصُه، اآِخًذا �صُ

ِليِب«. )فيلبي 2: 6- 8(  ْ�َت َمْ�َت  ال�صَّ َطاَع َحتَّى امْلَ َع َنْف�َصُه َواأَ َكاإِْن�َصاٍن، َو�صَ

ف �ليوم �لثالث، قام �مل�صيح من بني �الأمو�ت، وبد�أ تالميذه ممتلئني من �لروح 

�لقد�ض  يكرزون. وف �لعظة �مل�صيحية �الأوىل، قال بطر�ض: 
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َقْد  َرُجٌل  يُّ  ِ النَّا�رصِ َي�ُص�ُع  الأَْقَ�اَل:  هِذِه  َمُع�ا  ا�صْ اِئيِليُّ�َن  الإِ�رْصَ َجاُل  الرِّ َها  يُّ
»اأَ

ِطُكْم،  َنَعَها اللُه ِبَيِدِه يِف  َو�صْ اٍت َوَعَجاِئَب َواآَياٍت �صَ َهَن َلُكْم ِمْن ِقَبِل اللِه ِبُق�َّ  َترَبْ

ْحُت�َمِة َوِعْلِمِه  �ُص�َرِة اللِه  امْلَ �ُه ُم�َصلًَّما مِبَ َخْذمُتُ اأَ َتْعَلُم�َن. هَذا  ا  اأَْي�صً اأَْنُتْم  َكَما 

اأَْوَجاَع  ا  َناِق�صً اأََقاَمُه  اللُه  ِذي  َالَّ َوَقَتْلُتُم�ُه.  َلْبُتُم�ُه  �صَ اأََثَمٍة  َوِباأَْيِدي  اِبِق،  ال�صَّ

�َصَك ِمْنُه« )اأعمال 2:   24-22(.  ِكًنا اأَْن مُيْ ْ�ِت، اإِْذ مَلْ َيُكْن مُمْ امْلَ

�لله يحفظ جميع وعوده بف�صل حمبته جتاه  �أن  بالتايل، نرى ف �لعهد �جلديد 

�صعبه �لذي  �أقام معه عهًد�. و�إن كنا �ليوم موؤمنني، فذلك الأن �لله ال يز�ل يحفظ 

تلك �لوعود. 

ما �لذي يعنيه �أن ن�صري جزًء� من �صعب عهد �لله، �أو �أن نكون موؤمنني؟ وماذ� 

يحدث  حني ي�صري �صخ�ض ما موؤمًنا؟ هل هي بب�صاطة م�صاألة �تخاذ قر�ر؟ �أو تالوة 

�صالة معينة؟ هل  يلزمنا �أن نتوب؟ هل يلزمنا �أن نوؤمن؟ و�إن ُتبنا و�آمنا بالفعل، 

ُفها كلمة  فمن �أين لنا �لقدرة على فعل  ذلك �إن كنا فا�صدين �إىل هذه �لدرجة �لتي َت�صِ

�لله؟ و�إن كنا �أمو�ًتا ف ذنوبنا  وخطايانا، كيف لنا �أن نتوب وُنوؤمن هكذ� على نحو 

فجائي؟  

وف جوهر �الأمر، توبتنا و�إمياننا يتعلقان بالله �أكرث مما يتعلقان بنا. فاإن حقيقة 

 
َ

 خال�صنا ال بد �أن ُتبنيِّ لنا �صيًئا هاًما للغاية عن �لله، كما كتب يوحنا: »ِف هَذ� ِهي

َطاَياَنا...  اَرًة خِلَ َنا، َو�أَْر�َصَل �ْبَنُه َكفَّ َحبَّ
ُه ُهَو �أَ َنا َنْحُن �أَْحَبْبَنا �للَه، َبْل �أَنَّ ُة:  َلْي�َض �أَنَّ �مْلََحبَّ

اًل« )1يوحنا 4: 10، 19(.  وَّ
َنا �أَ َحبَّ

ُه ُهَو  �أَ ُه الأَنَّ َنْحُن ُنِحبُّ

�إن �إله �لكتاب �ملقد�ض هو �إله �ملحبة �ملذهلة! 

إله الكتاب المقدس إله صاحب سيادة

�أخرًي�، جند �أن �لله �إله �صاحب �صيادة، و�أنه، ف �صيادته، ي�صمل �خلليقة بكاملها 

دة.  ف  حمبته �مُلَجدِّ



9 عالمات للكني�صة �ل�صحيحة 94 

ته د�خل  ت�رشب �ل�صالة �لتي علَّمها ي�صوع لتالميذه بجذور �إميانهم عميًقا وُتثبِّ

ُحكم  �لله وُملِكه، �لذي ال بد �أن تتم م�صيئته. »ِلَياأِْت َمَلُكوُتَك. ِلَتُكْن َم�ِصيَئُتَك َكَما ِف 

َماِء َكذِلَك  َعَلى �الأَْر�ِض« )متى 6: 10(. هل ت�صاءلت قباًل ما �لذي يعنيه هذ�؟ �ل�صَّ

بع�ض �لنا�ض يعقدون �الآمال عن عمد على �ليوم فح�صب، على ما ي�صتطيعون 

�أن َيِعدو�  به وينفِّذوه بقدرتهم �ل�صخ�صية، �أي ما ميكنهم �أن يكونو� متيقنني منه. فهم 

و� مر�ت عديدة قباًل،  ال يرغبون ف  �أن يلقو� رجاءهم على �أي �صيء �آخر. لقد تاأذَّ

وبالتايل لن ي�صعو� ثقتهم  ف �أي وعد ال ي�صمنون حتقيقه. 

�إال �أن �مل�صيحية مل تكن يوًما هكذ�، فلطاملا كان لدى �ملوؤمنني رجاء يتخطى  حدودهم 

َوْعِدِه  ِبَح�َصِب  َنا  »َولِكنَّ بطر�ض:  كتب  تهم.  بقوَّ يوًما  يفعلوه  �أن  ميكنهم  ما  ويتعدى 

)2بطر�ض 3: 13(.   .» �ْلرِبُّ ِفيَها  َي�ْصُكُن  َجِديَدًة،  ا  ْر�صً َو�أَ َجِديَدًة،  �َصَماَو�ٍت   َنْنَتِظُر 

رجاء  وهو  �ملقد�ض؛  �لكتاب  ف  و�الأول  �الأخري  �لرجاء  ذلك  �إىل  تتميم  هذ�  ي�صري 

�إ�صالح �لعامل وجتديده، �إذ  متتد خطة �لله �ل�صيادية من �مل�صيح �إىل �صعب �لعهد �لذي 

�أقامه �لله، �إىل �خلليقة ذ�تها. 

جند هذ� �لرجاء ف ختام �لكتاب �ملقد�ض، �إذ ي�صتاأنف �صفر �لروؤيا �لرت�ث �لنبوي 

�كتمااًل  باعتباره  �لروؤيا  �صفر  ُيعر�ض  �لتغيري�ت.  بع�ض  مع  لكن  للعهد  �لقدمي، 

خلطط �لله باأن يكون  له �صعب ف عالقة �صليمة معه. وحني ت�صري �لكني�صة �ملجاهدة 

هي �لكني�صة �ملنت�رشة، حينئذ  يخلق �لله �ل�صمو�ت و�الأر�ض من جديد )�نظر روؤيا 

تتميم جميع وعود  �ل�صفر  نرى ذروة  – 22: 5(. وف هذ�   22 :21 21: 1-4؛ 

�لله ل�صعبه. و�أخرًي� ي�صري �صعب �لله مقد�ًصا بالقيقة وي�صكن مع  �لله، وتتجدد جنة 

عدن، ويكون �لله مرة �أخرى حا�رًش� مع �صعبه. و�ملدينة �ملقد�صة )21: 2(  على 

�الآن  لكنه  �لله؛  ح�صور  حيث  �لقدمي  �لعهد  ف  �الأقد��ض  قد�ض  مثل  مكعب،  �صكل 

قد�ض  ي�صري  كله  �لعامل  فاإن  ومكان.  زمان  كل  من  �لله،  �صعب  كل  �صار  ي�صمل 

�الأقد��ض. 
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�ملوؤمنون، هذه هي روؤيتنا  بها  يناِدَي  �أن  �لتي يجب  �ل�صارة  �الأخبار  هذه هي 

للم�صتقبل، ال  الأننا �بتدعناها، وال الأن جلنة ما كتبتها، وال الأنها ردة فعل ملا نتمنى 

�أن يكون هو �لال   )مثل �صديقي بيل(، لكن الأن هذ� هو ما �أعلنه �لله. 

وف زمن �النتظار هذ� �لذي نعي�ض فيه، من �جليد �أن ُيختم �لعهد �جلديد بهذ� 

�ل�صفر.  فاإن كاتب �صفر �لروؤيا مل يكن رجاًل جال�ًصا فوق قمة �لعامل، فا�صتطاع �أن 

يرى ملكوت �لله  �آتًيا الأن �صفينة هذ� �مللكوت كانت قد دخلت �مليناء بالفعل، ولذلك 

كان على يقني باأن ثرو�ت  و�أن�صبة �جلميع هي ف �لطريق �إليهم. بل كان كاتب 

�صفر �لروؤيا �صيًخا �أو�صكت حياته على  �النتهاء. كان هذ� �لرجل ف �ملنفى بائ�ًصا متاًما 

وُيعال من �آخرين. ومع ذلك كان ممتلًئا بالرجاء  ف �الإله �صاحب �ل�صيادة الأنه َعِلَم 

�أن �جلال�ض على عر�ض روما �أًيا كان مل يكن هو �صاحب  �لقر�ر �الأخري فيما يحدث 

ف �لعامل. فقد كان يعلم �أنه يوجد �إله جال�ض ف �ل�صمو�ت و�أنه  �صيتمم جميع وعوده. 

��صتطاع يوحنا �أن يجل�ض ف جزيرة بطم�ض ممتلًئا بالرجاء الأنه كان يعلم  جيًد� كيف 

هو هذ� �الإله. 

هذ� �لنوع من �لالهوت �لكتابي هو الهوت عملي، الأنه ي�صكل فارًقا. �إن وعد 

�إله  و�إن  هذ�  �جلديدة.  خليقته  ف  �صيتحقق  خالقها  مبعرفة  �الأر�ض  باأن  ميالأ  �لله 

�لكتاب �ملقد�ض يقطع  وعوًد�، و�إله �لكتاب �ملقد�ض يحققها ب�صيادته. 

هل �أنت مدرك الأهمية هذ�؟ نحن �ملوؤمنني نحتاج �إىل �أن نعرف �أن �لله �صي�صتمر 

على  بل  نحن  �أمانتنا  على  موؤ�ص�ًصا  لي�ض  بنا  �مل�صتمر  �عتناءه  و�أن  بنا،  ف  �العتناء 

عني �أن �لعامل  �أمانته هو. قد  يكون من �ملثري لبع�ض �لوقت �أن نرك�ض هنا وهناك مدَّ

عبارة عن معركة  روحية كربى باأ�صلحة �لليزر بني قو�ت �لظلمة وقو�ت �لنور. 

بالتاأكيد توجد قو�ت �رش حقيقية  جنابهها نحن �ملوؤمنني ف �لعامل وف قلوبنا، �إال �أن 

نتيجة هذه �ملعركة لي�صت �صيًئا مل ُيح�َصم  بعد. �إن �إلهنا �صاحب �ل�صيادة. لقد كان لدى 

�لر�ئي رجاء، ال الأنه كان يعرف ما �صيفعله  هو، بل الأنه كان يعرف ما  يوحنا 

�صيفعله �لله. 
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طلبة  �أو  �لكتب،  لقر�ءة  �لنهمني  �لالهوتيني  تهم  �أموًر�  لي�صت  �لق�صايا  هذه 

�لالهوت  �جلدد فح�صب، بل هي هامة لكل و�حد منا نحن �ملوؤمنني. �إن ما نعتقده 

عن �لله يوؤثر على  �لطريقة �لتي نحيا بها، وعلى �صكل كنائ�صنا ف �مل�صتقبل. ولهذ� 

يجب �أن يكون لدينا فهم كتابي  عن �لله. 

�أن نعرف هذه �الأ�صياء. فاإن غرينا �عتقادنا  نحن �لرعاة ب�صكل خا�ض نحتاج 

ب�صاأن �أي  �صفة من �صفات �لله، حينئذ �صنغري �لطريقة �لتي بها نقوم بوظيفتنا، الأننا 

حينئذ �صرنعى  كنائ�صنا ب�صكل خمتلف. ولن نفهم �أي �صيء عن �لكتاب �ملقد�ض �إن مل 

نفهم �الإله مو�صوع هذ�  �لكتاب. 

�لله ف  �أن  �أمًر� حمورًيا. فقد ر�أينا  �لله  �ملقد�ض عن  �لكتاب  ُيعد فهمنا ملا يعّلمه 

�ل�صيادة.  و�صاحب  وحمب،  و�أمني،  وقدو�ض،  خالق،  �إله  هو  �لكتاب  �ملقد�ض 

ول�صبب ما، كثرًي� ما يتم  جتاهل هذه �ل�صفة �الأخرية، حتى د�خل �لكني�صة نف�صها. 

عون �أنهم موؤمنون ولكنهم يقاومون  لكن علينا �أن نحرت�ض جيًد�؛ الأن  هناك من يدَّ

فكرة �صيادة �لله ف �خللق �أو ف �خلال�ض.  ومقاومتهم هذه هي �أ�صبه مبن يقذف بنف�صه 

ت�صاوؤالت  لديهم  �ملوؤمنني  �لكثري  من  بالتقوى.  �ملتظاهرة  �لوثنية  �أح�صان  بقوة ف 

�صادقة وحقيقية بخ�صو�ض �صيادة �لله، �إال �أن �الإنكار �مل�صتمر  و�لعنيد لهذه �ل�صيادة 

ا ل�صيادة �لله، رمبا  يكون كاأنك  ا معار�صً د �صخ�صً ال بد �أن يثري د�خلنا �لقلق. �أن ُتَعمِّ

ا ال يز�ل ف قلبه غري م�صتعد حًقا لالإميان بالله.. وف �لنهاية هذه  هي  ُتعمد �صخ�صً

�لق�صية �لرئي�صية حني يتعلق �الأمر ب�صيادة �لله. هل نحن م�صتعدون لالإميان به؟ هل 

نحن م�صتعدون  لالإقر�ر على نحو حا�صم باأننا ل�صنا �لله؟ و�أننا ل�صنا �لكم �أو �لقا�صي؟ 

�لظلم؟ هل نحن م�صتعدون الأن ن�صع  �لعدل وما هو  نقول ما  هو  ول�صنا نحن من 

حياتنا بالكامل بني يدي �لله، و�أن نثق  فيه حًقا؟ هذ� هو لب �لديث عن �صيادة �لله. 

�أن  �إال  موؤمن،  الأي  �لروحية  �لياة  على  �لله  �صيادة  مقاومة  خطورة  بقدر 

�خلطورة �الأكرب  تكمن ف مقاومة قائد جماعة من �ملوؤمنني لهذه �ل�صيادة. فاإن تعيني 
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قائد مت�صكك ف �صيادة  �لله �أو ي�صيء فهم تعليم �لكتاب �ملقد�ض عنها ب�صكل خطري، هو 

مبثابة تقدمي منوذج للنا�ض  غري م�صتعد ف قلبه �أن يثق بالله. مثل هذه �لقيادة �صينتهي 

بها �الأمر �أن تعيق �لكني�صة ف  �صعيها �جلماعي للوثوق بالرب. 

�أو  تخميناتنا،  خالل  من  ال  نف�صه،  عن  �إعالنه  خالل  من  �لله  نفهم  �أن  يجب 

جًد� وكاأن  كثرًي�  نتحدث  نحن  فاليوم  �لله.  ب�صاأن  نعتقده  �أن  نحب  �أو  ما  �أمنياتنا، 

�لكر�زة هي نوع ما من  �لدعاية، ونف�رشِّ عمل �لروح �لقد�ض مبفرد�ت �لت�صويق. 

ولي�ض  �الإن�صان،  �صورة  على  خملوق  �لله  وكاأنه  عن  يتحدثون  �لبع�ض  �إن  حتى 

�لعك�ض. 

�إن �أردنا كنائ�ض تنعم بال�صحة ف هذه �الأزمنة، ال بد �أن نحر�ض ب�صدة على �أن 

ن�صلي  الأجل �لقادة ف �لكني�صة كي ميتلكو� فهًما كتابًيا وثقة �ختبارية ف �صيادة �لله. 

هذ� الأن ما مييز  �لكني�صة �ل�صحيحة هو �لعقيدة �ل�صليمة ف جمدها �لكتابي �لكامل. 

�الإحباطات وخيبات �الأمل لها هدف. فالكتاب �ملقد�ض مليء بق�ص�ض عن خطط 

و�خلري  �لقيقي  �الإله  الكت�صاف  و�صائل  نف�صها  هي  كانت  ما  كثرًي�  بالف�صل،   باءت 

�إىل  �مل�صيا مرة تلو �الأخرى  �إ�رش�ئيل ف  �آمال �صعب  �أجلنا. دفعت  �لذي عنده من 

�لله. كما دفعت »�صوكة �جل�صد«  �لتامة ف  �لثقة  �إىل مرحلة �لاجة  �إىل  �لو�صول 

بول�ض �إىل �أن ُي�صتخَدم من �لله، و�أن يثق  فيه، وي�صتند عليه، ويجده جديًر� بالثقة 

بطريقة مل يكن ممكًنا لها �أن حتدث دون تلك  �ل�صوكة. 

�إن كنا �صادقني مع �أنف�صنا، �صنعلم �أن مثل هذه �لثقة لي�صت مياًل طبيعًيا فينا، فاإننا 

�إىل �الأبد. لكن ال �صيء  �لعامل، وكاأنه �صيدوم   نتم�صك بكل قوتنا مبا منلكه ف هذ� 

�لتي هو عليها �الآن.  �إىل �الأبد ف �لالة  مادي  منلكه ف حياتنا �لا�رشة �صيدوم 

و�إن كنا �أبناء �لله،  �صنعلم �أنه قد �أعد لنا ما هو �أف�صل بكثري. 
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ف �لفقرة �الأخرية من �لكتاب �الأخري ل�صل�صلة رو�يات نارنيا، كتب �صي. �إ�ض. 

لوي�ض: 

»وفيما كان ]اأ�صالن[ يتكلم، مل يعد يبدو اأمامهم اأ�صًدا بعد الي�م؛ لكن  ما ابتداأ 

يحدث بعد ذلك كان عظيًما ورائًعا للغاية حتى اأنني اأعجز عن  كتابته. وبالن�صبة 

لنا ُتعد هذه هي النهاية ال�صعيدة جلميع الق�ص�س،  وميكننا اأن نق�ل بكل �صدق 

اإنهم عا�ص�ا بعد هذا يف �صعادة وهناء.  لكن بالن�صبة لهم، كانت هذه جمرد 

بداية لق�صتهم احلقيقية. اإن حياتهم  باأكملها يف هذا العامل وجميع مغامراتهم 

بداأوا  اأخرًيا  للرواية؛ والآن،  نارنيا كانت جمرد غالف  و�صفحة عن�ان  يف 

الف�صل الأول من الق�صة  العظمى، التي مل يقراأها اأحد على الأر�س من قبل، 

والتي ل تنتهي اإىل  الأبد، حيث ُيعد كل ف�صل فيها اأف�صل من �صابقه«)2(.

�إن كنت �بًنا لله، فاإن �خلامتة �لتي ف فكره الأجلك خامتة ر�ئعة �أكرث مما تتخيل. 

اُء، �الآَن َنْحُن �أَْواَلُد �للِه، َومَلْ ُيْظَهْر َبْعُد َماَذ� �َصَنُكوُن.  ِحبَّ
َها �الأَ يُّ

كما  كتب يوحنا: »�أَ

)1يوحنا 3: 2(.  ُهَو«.  َكَما  �ُه  �َصرَنَ َنا  الأَنَّ ِمْثَلُه،  َنُكوُن  �أُْظِهَر  �إَِذ�  ُه  َنْعَلُم  �أَنَّ َولِكْن 

حمد  �أغنية  ف  �نطلق  عينها،  �الأ�صياء  هذه  ف  ر  بول�ض  يتفكَّ �لر�صول  ر�ح  وحني 

قائاًل: »َيا َلُعْمِق ِغَنى �للِه َوِحْكَمِتِه َوِعْلِمِه!  َما �أَْبَعَد �أَْحَكاَمُه َعِن �ْلَفْح�ِض َوُطُرَقُه َعِن 

اِء!« )رومية 11: 33(.  �ال�ْصِتْق�صَ

هذ� هو �إله �لكتاب �ملقد�ض: �خلالق، و�لقدو�ض، و�الأمني، و�ملحب، و�صاحب 

�الإله،  هذ�  حول  بكامله  �ملقد�ض  �لكتاب  مو�صوع  يدور  �لو�قع،  �ل�صيادة.  وف 

�أوفى بها. ويدعونا �لله ف �لكتاب �ملقد�ض �إىل  �أي عن وعود قطعها �لله  ووعود 

�ال�صتجابة له بالوثوق فيه وف كلمته. 

�آدم وحو�ء ف جنة  فعل  لي�ض كما  فيه،  نثق  باأن  له  �ال�صتجابة  �إىل  يدعونا  �إنه 

عدن، بل  كما فعل ي�صوع طيلة حياته، وخا�صة ف ب�صتان جث�صيماين. وحني ن�صغي 
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قها، نخترب تلك �لعالقة �لتي خلقنا الأجلها. �إن �إله �لكتاب �ملقد�ض  �إىل كلمة �لله  وُن�صدِّ

هو �إله جدير بالثقة،  ولن ُيخِلف رجاءنا. 

ق�صة �لكتاب �ملقد�ض هي ق�صة و�حدة. فمع كرثة �صخ�صياته، و�أحد�ثه، وكتبته، 

يبقى  �ملو�صوع �لذي يوحده هو ذلك �الإله �لو�حد �لقيقي �لذي �صنع لنف�صه �صعًبا 

ره من  �لعبودية، ثم �أنقذه، وحفظه، وكل هذ� الأجل جمده. هذ� هو  و�حًد�، وحرَّ

�لالهوت �لكتابي. 
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مصادر أخرى 

• لدراسة الكتاب المقدس في مجموعات: 
The Whole Truth About God: Biblical Theology  

دراسة استقرائية في الكتاب المقدس لمدة ستة  • 
 ”  9Marks  “ أسابيع من خالل

• للتأمل األعمق:  
How a Church Grows in the Love and Holiness of God, by Bobby Jamieson

Biblical Theology in the Life of the Church, by Michael Lawrence. 



العالمة الثالثة 

اإلنجيــل

د اأننا بخري   اخلرب ال�صار لي�س جمرَّ

د اأن الله حمبة   اخلرب ال�صار لي�س جمرَّ

د اأن ي�ص�ع يرغب يف اأن يك�ن �صديًقا لنا   اخلرب ال�صار لي�س جمرَّ

د جتديد الله للخليقة   اخلرب ال�صار لي�س جمرَّ

اخلرب ال�صار وجتاوبنا معه  

التوبــة والإميــان





العالمة الثالثة

اإلنجيــل

مُيثِّل جمال �الأخبار جتارة �صخمة �ليوم. لقد �أطلق علماء �الجتماع على �لنخبة 

�لنا�صئة �صاحبة  �لنفوذ ف �أمريكا ��صم »�لطبقة �ملعلوماتية«، الأن �ملعلومات هي على 

ما يبدو �ل�صلعة ذ�ت  �لقيمة �الأكرب بالن�صبة لهم. وقد �نت�رشت هذه �ل�صلعة �ليوم �أكرث 

من �أي وقت م�صى. �صارت  �الأخبار ُتنَقل ف �أمريكا عرب مو�قع �إليكرتونية معدة 

ا لنقل �خلرب، �أو عرب و�صائل  �لتو��صل �الجتماعي، �إذ �أن �لكثريين ت�صلهم  خ�صي�صً

ا  عناوين �الأخبار على مد�ر �ليوم من خالل موقع  تويرت. كما ال تز�ل لدينا �أي�صً

و�صائل �الإعالم �لتقليدية، مثل �لقنو�ت �لتليفزيونية، �صو�ء من  خالل �لبث �لهو�ئي 

�ملجاين �أو من خالل �ال�صرت�ك، على مدى �أربٍع وع�رشين �صاعة يومًيا،  وع�رش�ت 

من  �الآالف  �إىل  باالإ�صافة  �الأخبار،  لنقل  �ملخ�ص�صة  �ملطبوعة  �لدورية  �ملجالت 

 �ل�صحف. 

لنا  ا  �أي�صً لي�ض ملن يك�صبون معي�صتهم منها فح�صب، بل  �الأخبار �رشورية  تبدو 

نحن من  نق�صي حياتنا ف ��صتهالكها. فمن �ملفرَت�ض �أننا من خالل �الأخبار نعرف 

�لتي  و�لكو�رث  �مل�صانع،  و�إغالق  �لرئا�صية،  مثل:  �النتخابات  �صيء،  كل  عن 

�الأخبار  يدمنون  و�لبع�ض  �ل�صائعة.  و�مليول  �لهامة  موؤخًر�، و�الجتاهات  وقعت 

لدرجة تدعو �إىل �لت�صاوؤل �إن كانو� ي�صتطيعون  �لعي�ض دونها. 

كثرًي� ما ن�صعر بالرغبة ف �لتعرف با�صتمر�ر باأحدث �الأخبار. فقد جل�صُت ذ�ت 

يوم على منت  طائرة خلف �صخ�ض يظهر ف ن�رش�ت �الأخبار كثرًي�. وقد كان يلتهم 
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ا تزدهر �أعمال �أو تنحدر وفًقا  بعينيه خرًب� ف �صحيفة  يتعلق به هو نف�صه! هكذ� �أي�صً

ل�رشعة �ل�صول على �ملعلومات  ون�رشها. وبالن�صبة للبع�ض، قد تبدو متابعة �الأخبار 

�رشورية لياتهم كتناول �لطعام، وهكذ�  فهم يلتهمون �صحيفة �لبو�صت و�لتاميز 

ورمبا حتى يقر�أون �صحيفة �لتاميز �الأخرى، و�صحيفة  جورنال، جنًبا �إىل جنب 

�أن  وجودهم  يرون  �إنهم  بها.  مهتمني  يكونون  قد  �أخرى  حملية  �صحف  �أي  مع 

مقرتن باملعرفة. كما �أبدى �أو�ض جيني�ض مالحظته قائاًل: »لقد �صار �ل�صعي �لثيث 

و�الإنهاك  و�الإحباط  و�لقلق،  لل�صطحية،  رئي�صًيا  م�صدًر�  �الأحد�ث  مو�كبة   خلف 

�ل�صديد.   )فقد قيل: »�صيكون �جلحيم مليًئا بال�صحف، مع �صدور طبعة جديدة كل 

ثالثني ثانية، حتى ال  ي�صعر �أحد يوًما باأن �صيًئا �أدركه فجاأة«(«)1(.  

�ل�صالة  يزد�د حجم وتكر�ر جميع »�الأخبار  تفعل حني  �أن  ماذ� ميكنك  لكن 

للن�رش«؟* )قول عتيق �لطر�ز حًقا �إن مل يكن خيالًيا!(. 

دقة �خلرب هي بالطبع �ل�صفة �لوحيدة �لتي تفوق �رشعة �خلرب ف �الأهمية. ولهذ� 

مئة  �أكرث من  منذ  �الإجنليزية  تلك �جلريدة  �نتاب حمرر  قد  هلًعا  �رشيًحا  �أن  بد  ال 

عام، حني فتح �صحيفته �لتي  مت طباعتها وتوزيعها بالفعل ليجد فيها، وهو ف قمة 

نْي: �الأول  �لرج، تقريًر� منتًجا من خلط مطبعي  غري متعمد بني تقريرين خربيَّ

عن �خرت�ع �آلة ذبح �خلنازير و�صنع �لنقانق، و�الآخر  عن رجل دين حملي، ��صمه 

ذ�ت  مي�صك  بع�صاه  وهو  �صورته  �ل�صحيفة  �أبرزت  �لذي  مادج،  �لق�ض  �لدكتور 

يُتها:  هة �لتي ذ�ع �صِ �لر�أ�ض �لذهبية. وفيما يلي جزء من �لق�صة �مل�صوَّ

 »قام العديد من اأ�صدقاء الدكت�ر الق�س مادج بزيارته الليلة البارحة.  وبعد 

اإجراء ح�ار معه، مت الإم�صاك باخلنزير غري املرتاب من قائمته  اخللفية، 

ودفعه عرب ممر حتى و�صل اإىل قدر املاء ال�صاخن... وعند ذلك  تقدم اإىل 

اأوقات كانت م�صاعره تتغلب عليه، ولأجل  هذا فه� لن  اإنه يف  الأمام وقال 

] News that’s fit to  print  ملرتجم: هذ� تف�صري لل�صعار �لذي يظهر �أعلى �صحيفة نيويورك تاميز�[    *
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يحاول فعل �صيء �ص�ى اأن ي�صكر اأولئك املحيطني به لأن  الطريقة التي ُقطع�ا 

الدكت�ر  ثم ختم  كانت  مذهلة.  اأجزاء �صغرية  اإىل  ال�صخم  احلي�ان  ذلك  بها 

ع اخلنزير اإىل اأجزاء  مالحظاته حني اأم�صكت به الآلة، ويف وقت  وجيز، ُقطِّ

�صغرية، ومت حت�يله اإىل نقانق لذيذة الطعم.  و�صيظل اأ�صدقاء الق�س يذكرون 

هذا احلدث يف امل�صتقبل باعتباره واحًدا  من اأبهج الأحداث يف حياتهم. وميكن 

�رصاء اأف�صل قطع النقانق ب�صعر  ع�رص بن�صات للرطل، ونحن على يقني من اأن 

اأولئك الذين كان�ا حتت  رعايته كق�س لفرتة ط�يلة �صيفرح�ن من تلقيه مثل 

هذه املعاملة الراقية«.

رمبا تظن �أنك حني تذهب �إىل �لكني�صة ف �صباح �الأحد بداًل من بقائك باملنزل 

ل  ُتف�صِّ �أن  قر�رك  �تخذت  قد  بهذ�  فاأنت  �لتليفزيونية،  �لو�رية  مل�صاهدة  �لرب�مج 

ين على �الأخبار؛  لكن �مل�صيحية تتعلق بكاملها باالأخبار. ذلك الأن �مل�صيحية هي  �لدِّ

ذلك  فاإن  ذلك،  ومع  �الإطالق.  على  �لعامل  خرب  �صمعه  و�أف�صل  �ل�صار،  �خلرب 

�خلرب، �لذي يفوق ق�صَتي �لق�ض مادج، و�آلة  تقطيع لم �خلنزير �أهمية، كثرًي� ما 

يتم ت�صويهه وخلطه متاًما مثلما حدث لهاتني �لق�صتني. ففي  �أحيان كثرية جًد� ي�صري 

بح�صب  ويتكون  �خلرب  فيت�صكل  جمتمعنا،  قيم  لتغطي  رقيقة  خارجية  ق�رشة  �خلرب 

قو�لب جمتمعنا ولي�ض بح�صب حق �لله. 

ا م�صيحًيا حديًثا  فكرة �أن ر�صالة �لله للخال�ض هي »�خلرب �ل�صار« لي�صت عر�صً

�إ�صعياء  للم�صيحية،  فاإن ي�صوع نف�صه قد حتدث عن �خلرب �ل�صار، م�صت�صهًد� بكلمات 

�لتي قيلت قبل  ذلك مبئات �ل�صنني )�إ�صعياء 52: 7؛ 61: 1(. وحني يتحدث �لعهد 

  evangel [ »جلديد عن ر�صالة ي�صوع  للخال�ض، ي�صتخدم �لكلمة �ليونانية »�إيفاجنيل�

�أي �الإجنيل[، و�لتي تعني حرفًيا   »�خلرب �ل�صار«. 

ما هو هذ� »�خلرب �ل�صار« بال�صبط؟ �إن كنت تنوي �التفاق مع ف�صل و�حد من 

ف�صول هذ�  �لكتاب، فرمبا هذ� هو �لف�صل �لذي ي�صلح لهذ�؛ فهو يتحدث عن �خلرب 

�ل�صار �لذي يقدمه  �لكتاب �ملقد�ض. و�إن �ألقيت نظرة على �صفحة �ملحتويات، �صرتى 
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�أن هذ� �لف�صل و�لف�صلني  �لتاليني هي ف�صول تتعلق جميعها مبو�صوع �خلال�ض، �إال 

�أن كل ف�صل يتناول �ملو�صوع من  ز�وية خمتلفة قلياًل. ف �لف�صل �لتايل �صندر�ض 

مًعا لظة �خلال�ض نف�صها، �أي لظة �الهتد�ء.  وف �لف�صل �خلام�ض �صنتحدث عن 

تنا. �أما  ف هذ� �لف�صل فرنيد �أن  كيف نخرب �الآخرين بهذه �لر�صالة �لعظيمة �لتي غريَّ

نتناول ماهية �لر�صالة نف�صها. ما هي ر�صالة �مل�صيح؟ وما هو �خلرب  �ل�صار �لذي ينادي 

به �مل�صيحيون �ملوؤمنون؟

هو  ي�صوع  �أن  �أم  �لله حمبة؟  �أن  �أم  بخري«؟  »�أنا  هو  هل  �ل�صار؟  �خلرب  هو  ما 

�خلرب  هو  ما  باال�صتقامة؟  �لعي�ض  ف  و�أبد�أ  حياتي  م  �أقوِّ يجب  �أن  �أين  �أم  �صديقي؟ 

�ل�صار عن ي�صوع �مل�صيح؟

د أننا بخير   الخبر السار ليس مجرَّ

منذ حو�يل خم�صني عاًما، �صدر كتاب من �أكرث �لكتب مبيًعا، يحمل هذ� �لعنو�ن 

�لذي ال  ميكن �أن ُين�صى: “ I’m Ok – You’re OK ”، �أي �أنا بخري – �أنت بخري. �لبع�ض 

يعتقدون �أن  �مل�صيحية ف �الأ�صا�ض هي جل�صة عالج دينية، حيث جنل�ض مًعا ف د�ئرة 

يعتقدون  كما  نف�صه.  حيال  �أف�صل  �صعوًر�  لي�صعر  ا  بع�صً نا  ن�صاعد  بع�صُ �أن  نحاول 

�أن مقاعد �لكني�صة هي �الأر�ئك  �لتي يجل�ض عليها »�ملر�صى« ف عياد�ت �ملعاجلني 

�لنف�صيني، حيث يقوم �لو�عظ بطرح �أ�صئلة،  وي�صري �لن�ض �لكتابي �لو�جب تف�صريه 

هو ذ�تهم �لد�خلية. لكن ملاذ� ف �أحيان كثرية بعد �أن  ننتهي من فح�ض �أعماقنا نظل 

�أنف�صنا  �أو ف حياتنا غري  ن�صعر بالفر�غ؟ �أو حتى باالت�صاخ؟ هل هناك �صيء ما ف 

مكتمل �أو خطاأ؟

�أتذكر �أين �صمعت ذ�ت مرة لوريتا لني تقول وهي تبكي ف لقاء لها على قناة 

من  جميع  ميوت  »مِلَ  مبا�رشة:  وينيت  تامي  �ملقربة  وفاة  �صديقتها  بعد   ،CNN 

�أحبهم؟«)2(.  
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باًتا فكرة  ا  �ملقد�ض رف�صً �لكتاب  مِلَ يحدث هذ�؟ هذ� �صوؤ�ل جيد. يرف�ض  نعم، 

كوننا على ما  ير�م، وكون �لو�صع �لب�رشي ف حال جيدة، و�أن كل �صخ�ض عليه 

يحتاج  �أنه  �أو  ونقائ�صه،  �لايل،  وحمدوديته، وق�صوره،  يقبل و�صعه  �أن  فقط 

بب�صاطة �أن ينظر �إىل �جلانب �مل�رشق و�الإيجابي  من كل �صيء. 

�آدم  �الأولني  �أبوينا  ف  للغو�ية،  تعر�صنا  قد  جميعنا  �أننا  �ملقد�ض  �لكتاب  ُيعلمنا 

وحو�ء، لع�صيان  �لله، وبالتايل فاإننا ل�صنا �أبر�ًر� �أمام �لله ول�صنا على وفاق معه. 

�أننا ف  �إن خطيتنا خطرية جًد� لدرجة  قاله  ي�صوع،  بل ف و�قع �الأمر، ووفًقا ملا 

ُنخلَق  �أن  نحتاج  بول�ض،  ملا  قاله  ووفًقا   .)3 )يوحنا  متاًما  جديدة  حياة  �إىل  حاجة 

بالذنوب  و�خلطايا   ]�أمو�ت  بالذنوب  �أمو�ت  الأننا   ،)15 )1كورنثو�ض  جديد  من 

�خلطية،  لو�صف  �أخرى  كلمة  هي  يات«  »تعدِّ وكلمة   .)2 )�أف�ص�ض  و�لتعديات[ 

هذ�،  وع�رشنا  هذه  �أيامنا  وف  معينة.  لدود  جتاوًز�  باعتبارها  ت�صفها   ولكنها 

�صاد  دي  ماركيز  مثل  يحيا،  �أن  فرن�صي[  ]فيل�صوف  »مي�صيل  فوكوه«  �صريغب 

�لبع�ض  يتجاوز �لدود.  �لذي  �صبقه، فقط كي  ]فيل�صوف و�أر�صتقر�طي فرن�صي[ 

�إىل  �ملناعة   )�الإيدز(، �صعى عمًد�  �أ�صيب بفريو�ض نق�ض  �إذ  �أن فوكوه،  عو�  �دَّ قد 

فيه  �ملو�صع  �لذي  �لعامة هي  فر�ن�صي�صكو  �صان  ف�صارت حمامات  لالآخرين،  نقله 

بل  فح�صب،  �جلن�صية  �ملمار�صة  �حرت�م  لي�ض حدود  �لدود،  فوكوه جميع  جتاوز 

ا  حدود �حرت�م �لياة ذ�تها)3(.   �أي�صً

�أقل  لي�صت  بالتاأكيد  �أو بغي�صة هكذ�، لكنها  �لفردية �صارخة  قد ال تبدو تعدياتنا 

تدمرًي�  لعالقتنا بالله من غريها. فاإن يعقوب يذكرنا باالآتي: 

يِف  ِرًما  جُمْ اَر  �صَ َفَقْد  َواِحَدٍة،  يِف  َعرَثَ  ا  َ َواإِمنَّ اُم��ِس،  النَّ ُكلَّ  َحِفَظ  َمْن  »لأَنَّ 

َولِكْن  َتْزِن  مَلْ  َفاإِْن  َتْقُتْل«.  ا: »َل  اأَْي�صً َقاَل  َتْزِن«،  َقاَل: »َل  ِذي  الَّ . لأَنَّ   اْلُكلِّ

اُم��َس«. )يعق�ب 2: 10، 11(.  ًيا النَّ َت ُمَتَعدِّ ْ  َقَتْلَت، َفَقْد �رصِ
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نا ر�صالة   َمْوٌت«. )رومية 6: 23(، ومتدُّ
َ

ِة ِهي ِطيَّ ويقول بول�ض �إن »�أُْجَرَة �خْلَ

يعقوب �الأ�صحاح  �لثاين بفهم �أف�صل قلياًل ل�صبب كون �لو�صع هكذ�. ُيظهر لنا �لن�ض 

�ملزيد من خطورة كل  خطية بحد ذ�تها، غر�صه هو �أن يقول �إن �رش�ئع �لله لي�صت 

باالأحرى  بل  �ل�صماء،  ف  ما  جمل�ض  رها  �أ�صدرها  ومرَّ خارجية،  �رش�ئع  جمرد 

يعك�ض نامو�ض �لله �صفات �لله و�صخ�صيته، فهو  تعبري عن �لله نف�صه. وهكذ� فاإن 

ك�رش �أي قانون من قو�نني �لله هو مبثابة �لياة ف عد�ء مع  �لله نف�صه، �أي �لعي�ض 

�صده. 

دعوين �أف�رش هذ� مبثال عن �لزو�ج: لنفرت�ض �أن زوجتي طلبت مني �لذهاب 

�إىل �ملتجر ل�رش�ء  بع�ض �الأ�صياء، لكنني عمًد� قمت ب�رش�ء �أ�صياء �أخرى. مل يكن هذ� 

على �صبيل �خلطاإ، بل قد  �أخفقت عمًد� ف جلب �لكمية �ملطلوبة من �صيء ما كما كان 

ينبغي، وجلبت نوًعا �آخر غري  �لنوع �لذي طلبته زوجتي، وحذفت بع�ض �الأ�صياء 

من قائمتها متاًما. ماذ� ميكن �أن تكون  �مل�صكلة �لقيقية؟ هل تتعلق ب�رش�ئي �أو عدم 

�رش�ئي لبع�ض �الأ�صياء؟ بل �أفرت�ض �أن ت�رشفاتي  هذه رمبا تنم عن م�صاكل �أعمق 

و�أخطر ف عالقتي بزوجتي. 

ا بيننا وبني �لله، فال ميكننا �أن نكتفي باأن نقول: »ح�صًنا، كل ما  هكذ� �الأمر �أي�صً

ك�رشته هو  �صبع ع�رشة و�صية من نامو�ض �لله ف هذ� �الأ�صبوع؛ �الأمر ال باأ�ض به«. 

ال، بل �لق�صية �لقيقية  هي: ما �لذي يك�صفه جتاُهُلنا �لوقح لنامو�ض �لله عن عالقتنا 

بالله نف�صه؟ ما �لذي يجري بيننا  وبني �لله؟

ر �لله ال على �أنه خالقنا �ل�صلبي، بل على �أنه حبيبنا �لغيور.  �لكتاب �ملقد�ض ُي�صوِّ

فهو يرغب ف  �متالك كل جزء فينا. و�إن ظننا �أننا ن�صتطيع جتاهله �أحياًنا هو كاأننا 

طبيعة  جيًد�  نفهم  مل  �أننا  يعني  وهذ�  لنا،  يحلو  كلما  هو  وطرقه،  جانًبا،  نطرحه 

عالقتنا بالله. ال ميكننا �دعاء �أننا  موؤمنني وف �لوقت نف�صه نك�رش نامو�ض �لله عمًد�، 

وعلى نحو متكرر، وب�رشور. 
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بعدٍل  �لله  و�صعها  �لتي  �لدود  جتاوزنا  فقد  حالتنا،  هي  هذه  �لو�قع  ف  لكن 

لياتنا، وناق�صنا  كاًل من حرف نامو�صه وروحه. ول�صنا ن�صعر بالذنب فح�صب، بل 

�إننا بالفعل مذنبون �أمامه.  ول�صنا ن�صعر ب�رش�ع   ف �أعماقنا فقط، بل نحن ف �لو�قع 

رنا بول�ض،  ف �رش�ع مع �لله. �إننا نك�رش نامو�ض  �لله مر�ًر� وَتكر�ًر� الأننا، كما ُيذكِّ

�أمو�ت بذنوبنا وخطايانا )تعدياتنا( )�أف�ص�ض 2(.  تبد�أ ر�صالة رومية بفر�صية تخ�ض 

�أخطاأو�،  قد  �أن  �الأمم  بول�ض كيف  ح  ُيو�صِّ �الأول،  �الأ�صحاح  ففي  �ملع�صلة.  هذه 

فيقول �إن جميع �صعوب �الأمم قد �أخطاأو� وك�رشو� و�صايا �لله. لكن لئال  يبد�أ ُقر�وؤه 

ا قد  هم �لذ�تي، يو�صح ف �الأ�صحاح �لثاين �أن �ليهود �أي�صً من �ليهود بالتباهي بربِّ

عي قدرته على   �أخطاأو�، بل ف و�قع �الأمر، يذكر بول�ض بو�صوح �أن كل من يدَّ

�أنه قد  �أن يعرف نف�صه جيًد�، ويدرك  �لتمييز بني  �ل�صو�ب و�خلطاإ من �ملفرت�ض 

�أخطاأ. وبالتايل، ي�صتخل�ض  بول�ض ف �الأ�صحاح �لثالث هذ� �ال�صتنتاج �لو��صح: 

نَي  َواْلُي�َناِنيِّ اْلَيُه�َد  اأَنَّ  َكْ�َنا  �صَ َقْد  َنا  لأَنَّ َة!  اْلَبتَّ َكاَل  ُل؟  ْف�صَ اأَ اأََنْحُن  اإًِذا؟   »َفَماَذا 

ِة،  َكَما ُهَ� َمْكُت�ٌب:   ِطيَّ َت اخْلَ اأَْجَمِعنَي حَتْ

ِميُع  َزاُغ�ا  ُه َلْي�َس َبارٌّ َوَل َواِحٌد. َلْي�َس َمْن َيْفَهُم. َلْي�َس َمْن َيْطُلُب اللَه. اجْلَ اأَنَّ

اَلًحا َلْي�َس َوَل َواِحٌد.   َوَف�َصُدوا َمًعا. َلْي�َس َمْن َيْعَمُل �صَ

َفاِهِهْم.  َوَفُمُهْم  َت �صِ اَلِل حَتْ مُّ الأَ�صْ َحْنَجَرُتُهْم َقرْبٌ َمْفُت�ٌح. ِباأَْل�ِصَنِتِهْم َقْد َمَكُروا. �صِ

اٌب  ِم. يِف ُطُرِقِهِم  اْغِت�صَ ْفِك الدَّ اإِىَل �صَ يَعٌة  اأَْرُجُلُهْم �رَصِ َلْعَنًة َوَمَراَرًة.  ُل�ٌء  مَمْ

اَم  ُعُي�ِنِهْم.  اَلِم مَلْ َيْعِرُف�ُه. َلْي�َس َخْ�ُف اللِه ُقدَّ ْحٌق. َوَطِريُق ال�صَّ َو�صُ

اُم��ِس، ِلَكْي  ِذيَن يِف النَّ ُم ِبِه الَّ اُم��ُس َفُهَ� ُيَكلِّ    َوَنْحُن َنْعَلُم اأَنَّ ُكلَّ َما َيُق�ُلُه النَّ

اُم��ِس ُكلُّ  ُه ِباأَْعَماِل النَّ ا�ٍس ِمَن اللِه. لأَنَّ َت ِق�صَ رَي ُكلُّ اْلَعامَلِ حَتْ َي�ْصَتدَّ ُكلُّ َفٍم،  َوَي�صِ

ِطيَِّة«. )رومية 3: 20-9(.  اُم��ِس َمْعِرَفَة اخْلَ ُر اأََماَمُه.  لأَنَّ ِبالنَّ ِذي َج�َصٍد َل َيَترَبَّ

ًر� ب�صورة ز�ئدة عن �لد، حتى �أنه من �مل�صتحيل  قد يبدو كل هذ� �لكالم مكدِّ

�أن ميت ب�صلة  مبا ُيدعى »�خلرب �ل�صار«. لكن ال �صك �أن فهًما دقيًقا ملوقفنا �لايل 
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�الأوىل  �ملر�حل  �إحدى  فاإن  �ملطلوبة.  �إىل  وجهتنا  ن�صل  كي  للغاية  �رشوري 

لالإميان تت�صمن بد�ية �إدر�كي باأن م�صاكلي ال تنح�رش  ف كوين قد �أف�صدت حياتي، 

�أو �أخفقت ف �إدر�ك �إمكانياتي �لقيقية؛ بل م�صكلتي �لقيقية هي  �أين قد �أخطاأت، 

�لله  �آخر، بل ف حق  �أو حتى ف حق �صخ�ض  �الأ�صا�ض،  نف�صي ف  لي�ض ف حق 

 نف�صه. حينئذ فقط ت�رشق �لقيقة �أمام عيني، فاأدرك �أين �أنا نف�صي مو�صوع غ�صب 

و�النف�صال  و�جلحيم،  �ملوت،  �أ�صتحق  و�أين  دينونته،  ومو�صوع  �لله  �لعادل، 

ذ فَّ عقوبته �الآن و�إىل  عن �لله، و�الغرت�ب  �لروحي عنه، بل و�أ�صتحق �أن ُتنفَّ

�الأبد. 

�لذي  �ملوت  �إنه  �لروحي.  �ملوت  �أو  �لف�صاد،  �لالهوتيون  عليه  يطلق  ما  هذ� 

بهذ�  ماأ�صاوية  خطايانا  ُتعد  ملاذ�  �الآن  تدرك  �أن  �أت�صتطيع  �ملوت.  ولكن  ي�صتحق 

�ل�صكل؟ الأنها قد �قرُتفت ف  حق �إله كامل، وقدو�ض، وحمب. فهي خطايا �قرتفتها 

�ملخلوقات �لتي ُخلقت على �صورة �لله. 

وحياتنا،  عاملنا،  من  �ملظلم  �جلانب  �إىل  و�قعية  نظرة  �لقيقية  �مل�صيحية  تنُظُر 

�أو غري  �أن �مل�صيحية �لقيقية لي�صت ف جوهرها مت�صائمة  وطبيعتنا، وقلوبنا.  غري 

مبالية �أدبًيا، وال ت�صجعنا على  �لتكيف مع �لو�صع و�لر�صا بحقيقية حالتنا �ل�صاقطة. 

ف�صادنا  كون  على  يقت�رش  ال  به  �مل�صيحيون  ينادي  �أن  بد  ال  �لذي  �خلرب  فاإن  ال، 

م�صت�رشًيا للغاية، بل هو �أن �أفكار )خطط( �لله من  نحونا هي ف غاية �لروعة، الأنه 

يعلم �لغر�ض �لذي خلقنا الأجله. 

حني تبد�أ ف �إدر�ك ذلك، يتملكك �ل�صعور باالمتنان الأن �مل�صيحية ال تهدف �إىل 

تخديرك كي  تتحمل �أمل �لياة، وال الإفاقتك لتدرك هذ� �الأمل ثم تتعلم كيفية �لتكيف 

 ، معه، بل تدور ر�صالة  ي�صوع �مل�صيح حول تعليمنا كيفية �لتعاي�ض مع �صوق مغريِّ

�أننا  و�إميان ناٍم، ورجاء يقيني و�أكيد  فيما هو عتيد �أن ياأتي. �الإجنيل لي�ض جمرد 

بخري. 
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الخبر السار ليس مجرد أن اهلل محبة  

م ف �صورة ر�صالة تقول: »�لله حمبة«. هذ� ي�صبه  كثرًي� ما ن�صمع �الإجنيل يقدَّ

�إىل حد كبري عناوين  �الأخبار �لتي ُتكَتب ف �صحيفة نيوزبر�ض �لتي ت�صدر مبدينة 

�صتيلووتر بوالية �أوكالهوما،  و�لتي هي من قبيل: »يت�صبب �مُلناخ �لبارد ف �نخفا�ض 

درجات �لر�رة«. ح�صًنا، قد ُيعد هذ�  خرًب� ف �أوكالهوما، لكن لدى قر�ءتنا ملثل 

�ملقد�ض  �لكتاب  فاإن  �إغفاله.  �إن كان هناك �صيء قم  مت  نت�صاءل  �لت�رشيح، قد  هذ� 

يقول بالفعل �إن »�لله حمبة« )1يوحنا 4: 8(، لكن هل هذه  هي �لق�صة بكاملها؟

�إن كنَت �أًبا، فرمبا قد �أخربت �أبناءك �أال يفعلو� �صيًئا ما، لتتلقى منهم هذ� �لرد: 

�أن  جيًد�  نعلم  �لبالغون  نحن  بالطبع  �أفعله«.  باأن  يل  ل�صمحت  كنت  حتبني،  »�إن 

�ملحبة ال تعني �الإذعان  د�ئًما، بل تعني �ملنع �أحياًنا، وف �أحيان �أخرى �لتاأديب. 

�إًذ�، حني نقول �إن »�لله حمبة«، ما هو ف  �عتقادنا �صكل هذه �ملحبة �الإلهية؟

عالوة على ذلك، هل �ملحبة هي كل ما يذكره �لكتاب �ملقد�ض عن �صفات �لله؟ 

ا �إن �لله روح؟ وكيف ُيحبُّ �لروح؟ و�أال يقول �لكتاب  �أال يقول  �لكتاب �ملقد�ض �أي�صً

ا �إن �لله متفرد  �ملقد�ض �إن �لله  قدو�ض؟ وكيف يحب �لروح �لقدو�ض؟ و�أال يقول �أي�صً

ولي�ض مثله؟ كيف �إًذ�  تكون حمبة �لروح �لقدو�ض �لذي وحده له �لكمال؟ وكيف لنا 

�أن نعرف �الإجابة عن مثل هذه  �الأ�صئلة ما مل يخربنا �لله نف�صه؟

م نف�صه ف �لكتاب �ملقد�ض �إلًها حُمًبا، لكن  ر�أينا ف �لف�صل �ل�صابق كيف �أن �لله يقدِّ

ا  �إلًها خالًقا، وقدو�ًصا، و�أميًنا، و�صاحب �صيادة. لنتاأمل مًعا �لن�ض �لتايل من  �أي�صً

�إقر�ر �الإميان  �لوي�صتمن�صرتي، �لذي ي�صف �لتعليم �لكتابي عن �لله، وعن �لثالوث 

�لقدو�ض: 

 ل ي�جد اإل اإله واحد، حي وحقيقي، وه� غري حمدود يف كين�نته وكماله، 

ودون  ج�صدية،  اأع�صاء  اأو  ج�صد،  دون  منظ�ر،  غري  النقاء،  تام   روح 

ه�ى.  وه� ثابت ل يتغري، ووا�صع، و�رصمدي، وغري مدَرك؛ كلي القدرة، 
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والأعظم  يف حكمته، وقدا�صته، وحرية اإرادته؛ مطَلق يف كل �صيء، يعمل 

لأجل  والبارة متاًما،  للتغيري،  القابلة  م�صيئته غري  كل �صيء  بح�صب م�رصة 

اأناته؛  وط�ل  ورحمته،  واإنعامه،  حمبته،  يف  الأعظم  ا  وه�  اأي�صً جمده. 

كثري ال�صالح  واحلق، غافر الإثم، والتعدي، واخلطية، يجازي َمن يطلب�نه 

ا الأعظم يف عدله، والأرهب يف دين�ناته، ُيبغ�س كل  باإخال�س. وه�  اأي�صً

خطية، ول يربئ  اإبراًء البتة.  

وه�  ومنه.  فيه  فهي  والربكة،  وال�صالح،  واملجد،  احلياة،  كل  فيه  الله 

وحده ومن ذاته مكتٍف  ذاتًيا، ل يحتاج اإىل اأي من املخل�قات التي خلقها، 

ول ي�صتمد منها اأي جمد. لكنه يعلن جمده  فح�صب، فيها ومن خاللها، ولها 

وعليها؛ فه� الينب�ع ال�حيد لكل وج�د، الذي منه وبه وله كل  الأ�صياء، وه� 

�صاحب ال�صلطان وال�صيادة التامة عليها، ليفعل بها، اأو لأجلها، اأو فيها، ما 

ي�صاء.  واأمام عينيه كل �صيء مك�ص�ف وظاهر. فاإن معرفته غري حمدودة، 

اإنه ل ي�جد اأي �صيء خا�صع  ومع�ص�مة، وم�صتقلة عن  اأي خمل�ق، حتى 

م�ص�راته  تام  القدا�صة يف جميع  فه�  م�ؤََكد.  اأو غري  له،  بالن�صبة  لل�صدفة 

ومقا�صده، ويف جميع اأعماله، وو�صاياه؛ وله تت�جب كل عبادة، اأو   خدمة، 

اأو طاعة، من املالئكة والنا�س، ومن جميع املخل�قات الأخرى، قد ياأمرهم 

بها  بح�صب م�رصته. 

يف ِوحدانية الاله�ت ي�جد ثالثة اأقانيم اأو �صخ��س، من ج�هر واحد، وق�ة 

القد�س.  الروح  والله  البن،  والله  الآب،  الله  واحدة، و�رصمدية  واحدة: 

الآب ذاتي ال�ج�د، مل ينبثق اأو ي�لد من  اأحد، البن م�ل�د اأزلًيا من الآب، 

والروح القد�س منبثق اأزلًيا من الآب والبن«)4(.

هذ�  �الإميان  �إقر�ر  �إن  �ملقد�ض.  �لكتاب  نف�صه ف  يعلن عن  �لذي  �الإله  هو  هذ� 

ياأمر  �لله  �أن  �ملثال  �صبيل  �أخرى غري حمبته، فهو يخربنا على  يتناول عدة  �أ�صياء 

�ملقد�ض:  �لكتاب  يقول  كما  بالقد��صة.  معه  حمبة  ف  عالقة  �صيدخلون  من  جميع 

« )عرب�نيني 12: 14(.  بَّ ِتي ِبُدوِنَها َلْن َيَرى �أََحٌد  �لرَّ »�ْلَقَد��َصَة �لَّ
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نبد�أ  وكماله،  وبره،  �لله،  �صخ�صية  عن  �الأ�صياء  لبع�ض  فهمنا  �صياق  ف  فقط 

بهذ�  �لله  عظمة  نتاأمل  حني  وفقط  حمبة«.  »�لله  عبارة  تعنيه  عمق  ما  �إدر�ك 

ي�صعنا ف  لها  عمق، ون�صيج، وكمال، وجمال ال  �أن حمبته  �إدر�ك  نبد�أ  �ل�صكل، 

حالتنا �لا�رشة �إال �أن نتعجب منه. 

�الإجنيل لي�ض جمرد �أن �لله حمبة  

د أن يسوع يرغب في أن يكون صديًقا لنا   الخبر السار ليس مجرَّ

�أحياًنا يقّدم �لبع�ض �الإجنيل بهذه �لب�صاطة: »ي�صوع يرغب ف �أن يكون �صديًقا 

لنا«، �أو  يرغب ف �أن يكون قدوة لنا. 

فاإننا جميًعا  باع قدوة؛  �تِّ �أو  تاأ�صي�ض عالقة  �أن �الإجنيل �مل�صيحي لي�ض جمرد  �إال 

لدينا ما�ض  حقيقي نحتاج للتعامل معه و�إيجاد حل له، �أي خطايا حقيقية �رتكبناها، 

وذنب حقيقي جلبناه  على �أنف�صنا. ما �لل �إًذ�؟ وماذ� �صيفعل �إلهنا �لقدو�ض؟ فاإن كان 

يريدنا �أن نعرفه، كيف ميكنه  �أن يدع هذ� يحدث دون �لتنازل عن قد��صته؟

هل �صيكتفي باأن يدعنا نعرف �أن خطيتنا �لتي �رتكبناها ف حقه لي�صت بهذ� �لقدر 

من  �الأهمية؟ و�أنه �صيغفرها وين�صاها؟ من �لالفت لالنتباه �أن نكت�صف ف �أثناء در��صتنا 

ا كي ميوت. كم يبدو هذ�  لالأناجيل  �أن ي�صوع كان ُيعلِّم �أنه جاء �إىل �الأر�ض خ�صي�صً

غري �عتيادي، ومع  ذلك هذ� هو ما قدمه ي�صوع باعتباره مركز خدمته وجوهرها، 

ا مَلْ َياأِْت ِلُيْخَدَم  ْي�صً ولي�ض �لتعليم وال �أن ي�صري  مثااًل وقدوة، بل �أن »�ْبَن �الإِْن�َصاِن �أَ

َبْل ِلَيْخِدَم َوِلَيْبِذَل َنْف�َصُه ِفْدَيًة َعْن  َكِثرِييَن«. )مرق�ض 10: 45(. وقد قال ي�صوع �إن 

�خليار �لذي �تخذه باأن ميجد �الآب من خالل  موته على �ل�صليب كان �أمًر� مركزًيا 

وحمورًيا ف خدمته. وبالتايل، لي�ض باالأمر �ملفاجئ �أن  يكون �ل�صليب هو مركز 

�الأناجيل �الأربعة جميعها. 
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ع كهذ� �أن يكون مركًز� ل�صيء ما ُيدعى »�خلرب �ل�صار«؟  كيف ميكن ل�صيء مروِّ

نا �إليه.  دَّ نها �لله لرَيُ هذ� الأن  �ل�صليب هو �لو�صيلة �لتي عيَّ

 ،38-27 :8 مرق�ض  ففي  وقوعه.  قبل  �لدث  هذ�  تف�صري  ي�صوع ف  بد�أ  وقد 

ين�صج ي�صوع خيطني  من نبو�ت �لعهد �لقدمي مًعا، وبح�صب علمي، مل يجتمعا مًعا من 

ا باعتباره  قبل: فهو يقدم نف�صه باعتباره  �بن �الإن�صان �ملذكور ف د�نياآل 7، و�أي�صً

�لعبد �ملتاأمل �ملذكور ف �إ�صعياء 53: 

اأََل  �صَ ِريِق  الطَّ َويِف  �َس.  ِفيُلبُّ ِة  يَّ َقْي�رَصِ ُقَرى  اإِىَل  َوَتالِميُذُه  َي�ُص�ُع  َخَرَج   »ُثمَّ 

ا�ُس اإِينِّ اأََنا؟«.  َتاَلِميَذُه ِقاِئاًل َلُهْم: »َمْن َيُق�ُل النَّ

ْعَمَداُن. َواآَخُروَن: اإِيِليَّا. َواآَخُروَن: َواِحٌد ِمَن الأَْنِبَياِء«.   ا امْلَ َفاأََجاُب�ا: »ُي�َحنَّ

»اأَْنَت  َلُه:  َوَقاَل  ُبْطُر�ُس  َجاَب  َفاأَ اأََنا؟«  اإِينِّ  َتُق�ُل�َن  َمْن  »َواأَْنُتْم،  َلُهْم:  َفَقاَل 

�ِصيُح!«.   امْلَ

َفاْنَتَهَرُهْم َكْي َل َيُق�ُل�ا لأََحٍد َعْنُه.  

ُي�ِخ  ال�صُّ ِمَن  َوُيْرَف�َس  َكِثرًيا،   َ َيَتاأَملَّ اأَْن  َيْنَبِغي  الإِْن�َصاِن  اْبَن  اأَنَّ  ُمُهْم  ُيَعلِّ َواْبَتَداأَ 

اٍم َيُق�ُم. َوَقاَل اْلَقْ�َل َعاَلِنَيًة.  يَّ
اِء اْلَكَهَنِة  َواْلَكَتَبِة، َوُيْقَتَل، َوَبْعَد َثاَلَثِة اأَ َوُروؤَ�صَ

َلْيِه َواْبَتَداأَ َيْنَتِهُرُه.   َفاأََخَذُه ُبْطُر�ُس اإِ

َك َل  ْيَطاُن! لأَنَّ ي َيا �صَ َفاْلَتَفَت َواأَْب�رَصَ َتاَلِميَذُه، َفاْنَتَهَر ُبْطُر�َس َقاِئاًل: »اْذَهْب َعنِّ

ا ِللنَّا�ِس«.   ا للِه  لِكْن مِبَ َتْهَتمُّ مِبَ

َنْف�َصُه  َفْلُيْنِكْر  َوَراِئي  َياأِْتَي  اأَْن  اأََراَد  َلُهْم: »َمْن  َوَقاَل  َتاَلِميِذِه  َمَع  ْمَع  اجْلَ َوَدَعا 

ْن ُيَخلِّ�َس َنْف�َصُه ُيْهِلُكَها، َوَمْن ُيْهِلُك  اأَ اأََراَد  نَّ َمْن  َفاإِ ِليَبُه  َوَيْتَبْعِني.  َوَيْحِمْل �صَ

ُه َماَذا َيْنَتِفُع الإِْن�َصاُن َلْ�  َها. لأَنَّ يِل  َفُهَ� ُيَخلِّ�صُ ْجِل الإِجْنِ َنْف�َصُه ِمْن اأَْجِلي َوِمْن اأَ

َرِبَح اْلَعامَلَ ُكلَُّه َوَخ�رِصَ َنْف�َصُه؟ اأَْو َماَذا ُيْعِطي الإِْن�َصاُن  ِفَداًء َعْن َنْف�ِصِه؟ لأَنَّ َمِن 

اِطِئ، َفاإِنَّ اْبَن  الإِْن�َصاِن َي�ْصَتِحي  ِق اخْلَ يِل اْلَفا�صِ َتَحى ِبي َوِبَكاَلِمي يِف هَذا اجْلِ ا�صْ

ي�ِصنَي«.« اَلِئَكِة اْلِقدِّ ْجِد اأَِبيِه َمَع امْلَ ِبِه َمَتى َجاَء مِبَ
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�صفك  تتطلب  ذبيحة  باعتباره  ي�صوع  موت  فكرة  �ملقد�ض  �لكتاب  م  قدَّ ما  كثرًي� 

مُتْ َقِريِبنَي  ْ ِذيَن ُكْنُتْم َقْباًل َبِعيِديَن، �رشِ �أَْنُتُم �لَّ دمه: »َولِكِن  �الآَن ِف �مْلَ�ِصيِح َي�ُصوَع، 

ا رومية 5: 9؛ كولو�صي 1: 20-19(.  ِبَدِم �مْلَ�ِصيِح«. )�أف�ص�ض   2: 13؛ �نظر �أي�صً

و�ختار ي�صوع �أن ميوت ف �لف�صح، ليعلن  �أنه كان ميوت كذبيحة كفارية. 

�للغة  �أن ندر�ض  ما عالقة كل هذ� بعبوديتنا للخطية؟ لكي جنيب عن هذ� علينا 

قد  �إننا  �ملقد�ض  �لكتاب  قال  حني  �مل�صيح.  موت  عن  للتعبري  �مل�صتخدمة   �القت�صادية 

ينا من �لعبودية. فكما ��صرتى �لله �صعب �إ�رش�ئيل  �فتدينا،  كان هذ� يعني �أننا قد ��صرُتِ

ا قد ��صرُتينا و�أُخرجنا  و�أخرجهم من  عبوديتهم للم�رشيني، هكذ� نحن �ملوؤمنني �أي�صً

من عبوديتنا للخطية. �إن  موت �مل�صيح كان هو �لثمن �لذي ُدفع مقابل حتريرنا من 

�خلطية، وهو ُيعربِّ عن كيف �فتد�نا  �لله من عبودية �خلطية. كان هذ� هو ما تدور 

حوله غالبية ر�صالة بول�ض �لر�صول �إىل �أهل  غالطية. 

ا لغة  �إىل جانب مثل هذه �مل�صطلحات �القت�صادية، ي�صتخدم �لكتاب �ملقد�ض �أي�صً

نا  عالئقية  لو�صف موت �مل�صيح. فمن خالل موت �مل�صيح، �صالنا �لله لنف�صه. �صاَلَ

�لله، نحن خملوقاته  �ملتمردة �لتي خلقها على �صورته لكنها قد �أف�صدت هذه �لعالقة. 

ومن خالل موت �مل�صيح، مت  رد �رشكتنا مع �لله الأن �خلطية – �أ�صل �لعد�وة بني 

�لله و�خلطاة – قد مت �لتعامل معها.  

ا لغة قانونية فيما يخت�ض مبوت �مل�صيح، ُمظهًر�  كما ي�صتخدم �لعهد �جلديد �أي�صً

كيف �أن هذ�  �ملوت يتعامل مع و�قع مع�صيتنا �أمام �لله ومع �لعقوبة �لتي ن�صتحقها. 

فهو ي�صتخدم  م�صطلحات مثل »تربير« – �أي �لنطق بحكم »غري مذنب« – لو�صف 

�أحد�ث موت �مل�صيح من  جهة �نتقال عقوبتنا �إليه. 

ا لغة ع�صكرية للحديث عن موت �مل�صيح، ف �صياق روؤيتنا للعامل  كما توجد �أي�صً

على �أنه  �صاحة معركة روحية. فيخربنا �لكتاب عن موت �مل�صيح على �ل�صليب �أن 

 :3 ا مرق�ض  �أي�صً 2: 15؛ �نظر  اَلِطنَي«. )كولو�صي  َيا�َصاِت َو�ل�صَّ َد  �لرِّ �مل�صيح »َجرَّ
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22-27؛ يوحنا 16: 33؛ 19: 30؛  رومية 8: 39؛ 1كورنثو�ض 15: 54-57؛ 

ا جميع ق�ص�ض �الأناجيل عن  �لتحرير من �أرو�ح �رشيرة(.  روؤيا 5: 5؛ �نظر �أي�صً

ف عمل �مل�صيح باأنه فد�ء، �أي �أنه عملية �رش�ء مت من خاللها تاأمني  وهكذ�، يو�صَ

ا باأنه م�صالة  حرية بع�ض  �لب�رش �ملقهورين و�مل�صتعَبدين. وهذ� �لعمل يو�صف �أي�صً

�لله  غ�صب  ت�صكني  �أي   – ��صرت�صاء  وباأنه  طرفني.  �لعد�وة  بني  �أُزيلت  حيث   –

�لعادل �صد �لنا�ض على خطاياهم. وقد  مت ت�صكني هذ� �لغ�صب حتى يت�صنى لهذ� �الإله 

�أن يتعامل مع �خلطاة من منطلق حمبته ولي�ض  من منطلق غ�صبه. 

ال �صيء من هذه �ملفرد�ت �ملوجودة ف �لعهد �جلديد ي�صري �إىل �صيء حمتمل �أو 

�ختياري، بل  باالأحرى ت�صري �للغة �إىل تتميم �لله �لفعلي لغر�صه وق�صده من خالل 

موت �مل�صيح. كما مل ت�رش  �لفائدة متاحة لنا فح�صب، بل م�صمونة مبوت �مل�صيح على 

�ل�صليب وقيامته للحياة. 

ال يوجد مفر �إذن من �الإقر�ر باأن مركز خدمة �مل�صيح كان موته فوق �ل�صليب، 

كفاءة وفاعلية كاًل من  باأنه كان يوف ف  �لله  يقني  يكمن  �ملوت  قلب  هذ�  و�أن ف 

مطالب حمبته ومطالب  عدله. هل �أدركت �الآن �أن �مل�صيح لي�ض جمرد �صديق لنا، 

به بهذ� كاأ�صمى �ألقابه هو  مثل تقدمي »مدح و�هن« له. �إن �مل�صيح هو بالفعل  و�أن ُنلقِّ

�مل�صيح  �صار  �ل�صليب،  على  موته  فمن  خالل  بكثري،  ذلك  يفوق  لكنه  �صديقنا، 

�لمل �ملذبوح عنا، وفادينا، و�صانع �ل�صالم بيننا وبني  �لله، وو��صع �إثمنا عليه، 

َن غ�صب �لله �لذي كنا ن�صتحقه  عن عدل.  و�لغالب الألد �أعد�ئنا، و�لذي �صكَّ

لنتاأمل مًعا روعة روؤيا يوحنا �الأخرية �لتي ر�آها ف جزيرة بطم�ض:  

ْبِط  ِمْن �صِ ِذي  الَّ ُد  �صَ
الأَ َغَلَب  َقْد  ُهَ�َذا  َتْبِك.  ُي�ِخ: »َل  ال�صُّ ِمَن  َواِحٌد   »َفَقاَل يِل 

ْبَعَة«. ْفَر َوَيُفكَّ ُخُت�َمُه ال�صَّ ُل َداُوَد،  ِلَيْفَتَح ال�صِّ �صْ
َيُه�َذا، اأَ

ُي�ِخ َخُروٌف  ِط ال�صُّ َيَ�اَناِت الأَْرَبَعِة َويِف َو�صَ ِط اْلَعْر�ِس َواحْلَ َذا يِف َو�صَ َوَراأَْيُت َفاإِ

اْلَعْر�ِس.  َعَلى  اِل�ِس  اجْلَ نِي  مَيِ ِمْن  ْفَر  ال�صِّ َخَذ 
َواأَ َفاأََتى  ُه  َمْذُب�ٌح...  َكاأَنَّ َقاِئٌم 
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اأََماَم  ْيًخا  �صَ وَن  َواْلِع�رْصُ َوالأَْرَبَعُة  َيَ�اَناُت  الأَْرَبَعُة  احْلَ ِت  َخرَّ ْفَر  ال�صِّ َخَذ 
اأَ ا  َومَلَّ

ِهَي  َبُخ�ًرا  ٌة  ُل�َّ مَمْ ِمْن  َذَهٍب  َوَجاَماٌت  ِقيَثاَراٌت  َواِحٍد  ُكلِّ  َوَلُهْم  روِف،  اخْلَ

�َن َتْرِنيَمًة َجِديَدًة َقاِئِلنَي:   ُ منَّ ي�ِصنَي. َوُهْم َيرَتَ َلَ�اُت اْلِقدِّ �صَ

ْفَر ُخَذ ال�صِّ
ْن َتاأْ »ُم�ْصَتِحٌق اأَْنَت اأَ

َوَتْفَتَح ُخُت�َمُه،

َك ُذِبْحَت لأَنَّ

ْيَتَنا للِه ِبَدِمَك رَتَ َوا�صْ

ٍة«.« مَّ
ْعٍب َواأُ ِمْن ُكلِّ َقِبيَلٍة َوِل�َصاٍن َو�صَ

 )روؤيا 5: 9-5( 

�إن �الإجنيل لي�ض جمرد كون �مل�صيح �صديًقا لنا. 

د أن اهلل سيجدد الخليقة   الخبر السار ليس مجرَّ

�لله  �أن  �ملقد�ض هو  للكتاب  �ل�صار«  باأن »�خلرب  يوجد خطاأ �صائع وهو �العتقاد 

�إليه  نن�صم  �أن  بد  ال  و�أننا  و�خلري(،  )�ل�صالم،  �صالوم  �لعامل،  وي�صتعيد  خلق  يعيد 

ا �أخفق ف ذكر عدة �أجز�ء  ف ذلك �لعمل. هذ� �لكالم �صحيح  ب�صكل ما، لكنه �أي�صً

حمورية. 

يحتوي �لكتاب �ملقد�ض بالتاأكيد على وعود ر�ئعة ب�صاأن خطط �لله لعامله و�صعبه 

)�إ�صعياء 61؛  روؤيا 21-22(. وحتى ف هذه �الأيام يخترب �ملوؤمنون هذ� �لتجديد. 

)يوحنا 3(،  �لقدو�ض  بروحه  ثانية  نحن  �ملولودون  �لله،  عمل  مو�صوع  نحن 

ونحيا حياة جديدة )رومية 6(، وجُنَعل جديرين  بامللكوت )1ت�صالونيكي 2: 12(، 

�لله  عاملون  مع  �إننا  ا  �أي�صً عنا  ويقال  بل   .)15  :2 )فيلبي  كاأنو�ر  ون�صيء 

)1كورنثو�ض 3: 9(. 

لكن توجد بع�ض �الأمور �لتي نبغي ت�صحيحها، و�لتي نحتاج للتاأكد من كونها 

م�صمولة د�خل  هذه �لق�صة حني ُتروى ف �أحيان كثرية. �أواًل، وبكل تاأكيد، نحن 

ال ن�صنع �الإجنيل، بل ننادي  به. هذ� �الإجنيل هو �خلرب �لذي ننادي به، و�لذي ال 
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يدور حول ما نفعله، بل ما فعله �لله، وال  يز�ل يفعله، و�صيفعله! 

ف �لوقت ذ�ته، نحن ل�صنا مدعوين ملجرد �لتمتع مب�صاهدة �لعر�ض، مثل طفل 

يل�صق �أنفه  بنافذة متجر �للوى. فكي يكون هذ� خرًب� �صاًر� بالن�صبة لنا، نحتاج �أن 

يخربنا �أحدهم  بكيفية �ال�صرت�ك فيه! 

�إن �أي تقدمي �أمني و�صادق لالإجنيل ال ميكن �أن يرتكنا �صلبيني، فال ميكن  لالإجنيل 

�أن ي�صري جمرد �رشد لق�صة عمل �لله، متجاهاًل كيفية دخولنا نحن من خالل �صليب 

 �مل�صيح وقيامته ف �أحد�ث تلك �لق�صة. ذلك الأن �الإ�صار�ت �لتي �أعطاها �مل�صيح عن 

�إجنيله  مل تكن �أفعااًل �صلبية مثل م�صاهدة تدفق �ملياه �أو منو �لقمح، لكنه �أخرب تابعيه 

باأن يدخلو�  �إىل هذ� �ملاء باملعمودية، و�أن ياأكلو� �خلبز وي�رشبو� من �لكاأ�ض ف ع�صاء 

3(، ونعرتف  �لرب. لقد دعانا لنحيا  حياة جديدة، ونثمر بالتوبة �مل�صتمرة )متى 

بي�صوع �أمام �لنا�ض )متى 10: 32(. بل  ف و�قع �الأمر، نحن قد �أُِمرنا بطاعة كل ما 

علَّم به ي�صوع )متى 28: 20(! وبالتاأكيد، يطالبنا  �إجنيل �مل�صيح باأن ن�صتجيب. 

اخلرب ال�سار وجتاوبنا معه  

و�لقدو�ض،  و�لوحيد،  �لو�حد  �لله  �أن  هو  �ل�صار  �خلرب  �الإجنيل؟  هو  ما  �إذن، 

قد خلقنا على �صورته  كي نعرفه. لكننا �صقطنا ف �خلطية وف�صلنا �أنف�صنا عنه. لكن 

�لله ف حمبته �ل�صديدة لنا �صار  �إن�صاًنا ف ي�صوع، وعا�ض حياة كاملة، ومات فوق 

و�آخًذ�  على عاتقه عقوبة خطايا جميع من  بنف�صه،  �لنامو�ض  بهذ�  �ل�صليب، متمًما 

على  مربهًنا  بني  �الأمو�ت،  من  �مل�صيح  قام  ثم  به.  ويوؤمنون  يوًما  �إليه  �صيلتفتون 

ِعَد �إىل  �ل�صماء  قبول �لله لذبيحته، وعلى �أن غ�صب �لله علينا قد �أُفِرغ ُكليًّا. ثم �صَ

م عمَله �ملكتمل �إىل �أبيه �ل�صماوي، وهو �الآن ُير�ِصُل روَحه �لقدو�ض ليدعونا من  وَقدَّ

 خالل هذه �لر�صالة �إىل �لتوبة عن خطايانا و�الإميان بامل�صيح وحده لغفر�ن خطايانا. 

مع  �أبدية  حياة  جديدة،  حياة  �إىل  ثانية  نولد  بامل�صيح،  و�آمنا  خطايانا  ُتبنا  عن  فاإن 

�لله. 



�لعالمــة �لثالثـــة 119

ف قلب هذ� �الإجنيل تقف �ملبادلة �لعظيمة �لتي جرت بني بر �مل�صيح وخطايانا، 

قبولنا  �لر�صالة. ويظل حديثنا عن  �ل�صليب هو مركز  فاإن موته  �لبديلي عنا فوق 

للم�صيح بال �أي معنى �إن  مل ن�صدق هذه �لر�صالة ونتكل على �مل�صيح وحده وبالكامل 

الأجل خال�صنا. 

�كت�صف بيل �صايك�ض، بائع فو�كه فقري بلندن وغري متدين ف �لقرن �لتا�صع ع�رش، 

هذه  �لقيقة ف �الأيام �الأخرية من حياته. فقد بد�أ رجل موؤمن ف �لرتدد عليه وتقدمي 

ر�صالة  �الإجنيل له. ف �لبد�ية، مل ُيبد بيل �هتماًما كبرًي� بهذ�، �إىل �أن حتدث معه 

ْجِل َنْف�ِصي، َوَخَطاَياَك اَل  َنا ُهَو �مْلَاِحي ُذُنوَبَك الأَ هذ� �لز�ئر من �إ�صعياء   43: 25 »�أََنا �أَ

�أَْذُكُرَها«، وف�رشَّ له هذه �ملبادلة  �لعظيمة، فقال بيل: »لقد فهمت �الآن، فهو ف ذلك 

�لني تاأمل عني«. فكتب هذ� �خلادم  �مل�صيحي: »من تلك �للحظة ف�صاعًد�، مل �أتردد 

ف قول �إن بيل �صايك�ض قد دخل �إىل  �ل�صالم«)5(.  

ثم الحًقا تقابل هذ� �خلادم مع �بن بيل بجو�ر �رشير بيل وهو مري�ض، وعلى 

�لرغم من �أن �صحة  بيل كانت تتد�عى، �إال �أنه قال لذلك �خلادم ف حما�ض: »�أعطه 

من ذلك �ل�صيء«، »�أي �صيء؟« »ذلك �ل�صيء بخ�صو�ض �مل�صيح �لذي �أخذ مكاين، 

وكيف �أنه تلقى �لعقوبة عني، ذلك هو  �ل�صيء«)6(.

ل غذ�ئي«  ي�صتلزم �إجنيل ي�صوع �مل�صيح ��صتجابة جذرية، فهو لي�ض جمرد »مكمِّ

� ور�ئًعا ملن  �أف�صل، بل هو ر�صالة حتمل خرًب� �صارًّ �أن يجعل  حياتنا �جليدة  ميكنه 

َيعلمون ويدركون جيًد� حالتهم  �ليائ�صة �أمام �لله. 

�إذن ما هي �ال�صتجابة �لتي يدعو �الإجنيل �إليها؟ ماذ� ينبغي �أن نفعل حني ن�صعر 

باحتياجنا،  وندرك من هو �لله ومن هو ي�صوع وماذ� فعل؟ وحني تبد�أ جميع هذه 

�الأمام ف  �إىل  نتقدم  �أن  هل  ��صتجابتنا؟  تكون  �أن  ماذ�  ينبغي  مًعا،  ُتن�َصج  �خليوط 

�لكني�صة معلنني �إمياننا؟ �أم �أن منالأ  بطاقة ما �أو نرفع �أيدينا؟ �أم �أن نحدد موعًد� مع 

د ونن�صم  للكني�صة؟ ف حني قد ي�صتمل �الأمر على  كارز ما، �أو نتخذ قر�ًر� باأن نتعمَّ
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�أي من هذه �الأ�صياء، �إال �أن وجود �أي منها لي�ض  �رشورًيا. فوفًقا للكتاب �ملقد�ض، 

ينبغي �أن تكون ��صتجابتنا هي �لتوبة و�الإميان، فاإن �لله  يدعونا للتوبة عن خطايانا 

و�التكال على �مل�صيح وحده. 

التوبة والإميان

كثرًي� ما يذكر �لعهد �جلديد كلمتي �لتوبة و�الإميان مقرتنتني؛ فحني تقابل بول�ض 

�لنحو:  هذ�  على  بها  يكرز  كان  �لتي  �لر�صالة  �أوجز  �أف�ص�ض،  �صيوخ  كني�صة  مع 

�مْلَ�ِصيِح«  َي�ُصوَع  َنا  ِبَربِّ ِذي  �لَّ َو�الإِمَياِن  �للِه  �إِىَل  ْوَبِة  َو�ْلُيوَناِنيِّنَي  ِبالتَّ ِلْلَيُهوِد  »�َصاِهًد� 

�لله، وعن حمبته ف  ن�صمع �لق عن  خطايانا وقد��صة  �إن  ما  )�أعمال 20: 21(. 

�إر�صاله للم�صيح، وموت �مل�صيح وقيامته الأجل تربيرنا، ال  بد �أن نتوب. 

هي  ما   .)15 :1 )مرق�ض  يِل!«  ِباالإِجْنِ َو�آِمُنو�  »ُتوُبو�  بهذ�:  يو�صي  ي�صوع  �إن 

�لتوبة؟ هي  بب�صاطة �لتحول عن خطايانا. �أن تتوب هو �أن ُتقر باأنك خاطئ و�أن 

ترتك خطيتك.  

و�إىل جانب �لتوبة يوجد �الإميان. �أواًل، ال بد �أن نوؤمن ب�صحة ر�صالة �الإجنيل، 

ويجب �أن نوؤمن  بها بهذ� �ملعنى. �إال �أن هذ� �الإميان هو �أكرث من ذلك بكثري. على 

�رتفاًعا ع�رشين  �أعلى  بفنزويال  �آجنل  باأن �صالالت  �أن  نوؤمن  �ملثال، ميكننا  �صبيل 

مرة من �صالالت نياجر�، �أو �أن خيوط  �لعنكبوت ت�صاعد على جتلط �لدم ف حالة 

�إ�صابتنا بجرح غائر، �أو �أن معدل قر�ءة �صكان  �آي�صلند� للكتب لل�صخ�ض �لو�حد �صنوًيا 

�أ�صهر  �أن �صري  كري�صتوفر رين قد تلقى �صتة  �أو  �أية دولة �أخرى،  يزيد عن معدل 

فقط من �لتدريب كمهند�ض معماري. لكن هذ� لي�ض  نوع �الإميان �لذي يطالب به 

�الإجنيل. 

ت�صديق  هو  بل  �لعقلي،  �لقبول  جمرد  لي�ض  ي�صوع  به  ياأمر  �لذي  �الإميان  �إن 

كوننا عاجزين عن  نقبل  �أن  بد  ال  بالكامل.  به  و�لثقة  �ل�صار عن  �خلال�ض  �خلرب 



�لعالمــة �لثالثـــة 121

�إر�صاء مطالب �لله منا بغ�ض  �لنظر عن �صلوكنا �الأخالقي. فلي�ض علينا �أن نثق قلياًل 

ف �أنف�صنا، ونثق قلياًل ف �لله، بل ال بد  �أن نرمتي على �لله متاًما، ونثق بامل�صيح 

وحده الأجل خال�صنا. 

ا، فهي تتطلب تغيرًي� فعلًيا  ال تتطلب �لديانة �لقيقية �إمياًنا فح�صب بل توبة �أي�صً

لياتنا. �إن  �لتوبة و�الإميان حًقا هما وجهان لعملة و�حدة. لي�ض كما لو كان بامكاننا 

�ختيار �لنموذج  �الأ�صا�صي )�الإميان(، ثم �إن �أردنا الحًقا �أن نكون قدي�صني، ميكننا 

�لبدء ف �إ�صافة بع�ض  �لتوبة. بل فعل �لتوبة هو ما نفعله حني نبد�أ ف �لتفكري ب�صكل 

�إميان  هو  �لتغيري  من  �لنوع  هذ�  دون  �أنف�صنا.  و�الإميان  وعن  �لله  عن  �صحيح 

�أر�صي  نوع  »يوجد  قال:  جيًد�  حني  هذ�  ر�يل  �صي.  جي.  �أو�صح  وقد  ز�ئف. 

�صائع من �مل�صيحية ف هذه �الأيام، يعتنقه �لكثريون، ويعتقدون  �أنهم مكتفون به. 

وهي م�صيحية رخي�صة ال ُتغ�صُب �أحًد�، وال تتطلب �أية ت�صحية، وال  تكلف �صيًئا وال 

ت�صاوي �صيًئا«)7(.

�إن �لتوبة �لتي يدعو ي�صوع �إليها هنا مرتبطة بالتاأكيد باالإميان بهذ� �خلرب، الأنه 

باالأمر  لي�ض  ت�صمعها  حني  لذهنك  تغيريك  فاإن  جديدة،  ر�صالة  هذ�  �خلرب  كان  �إن 

�مل�صتغرب. �لكلمة �ليونانية  لكلمة »توبة« هي      “ metanoia ” و�لتي تعني حرفًيا »�أن 

ا.  ُتغريِّ ذهنك«. �إذ يتغري ذهنك تتغري  حياتك �أي�صً

كان  لطاملا  �صيء  تنمية  �أو  ل�صيء،  �إ�صافة  جمرد  قط  �لقيقية  �مل�صيحية  تكن  مل 

موجوًد� ف  حياتنا، بل هي باالأحرى تغيري كامل وجذري، �أي تغيري �جتاه. جميع 

�مل�صيح  �إىل �التكال على عمل  �لكامل حني ي�صلون  �ملوؤمنني يختربون هذ�  �لتغيري 

�ملكتمل فوق �ل�صليب. �أن تقول  �إنك توؤمن دون �أن حتيا مبقت�صى هذ�، فذلك لي�ض 

�إمياًنا كتابًيا. فاإننا نغري طريقة �صلوكنا  و�أفعالنا، لكن هذ� الأننا نغري ما نوؤمن به. مثل 

هذ� �لتغيري هو عمل روح �لله. و�صوف ن�صتطلع  هذ� مًعا ف �لف�صل �لتايل. 
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الخاتمــة

حد�ًصا  ولي�صت  دينية،  حما�صة  لي�صت  �إنها  خا�ض.  معرف  حمتوى  للم�صيحية 

وعن  �لله،  وعن  �أنف�صنا،  عن  ما  �صيًئا  يقول  خرب  خرب،  بل  هي  د�خلًيا،  �صخ�صًيا 

�لكتاب  عي  يدَّ )كما  خطاة  �إما  فنحن  �أو  خطاأ.  �صحيح  �أنه  �إما  �خلرب  هذ�  ي�صوع. 

�ملقد�ض( �أو ال، و�لله �إما موجود �أو ال، و�إما �أنه كما  يقول عنه �لكتاب �ملقد�ض �أو 

ال. و�إما �أن ي�صوع مات فوق �ل�صليب وقام من بني �الأمو�ت �أو  ال. 

ف كني�صتنا �ملحلية، د�ئًما ما �أ�صاأل �لذي يطلبون �الن�صمام �إىل ع�صوية �لكني�صة 

�أن يخربوين  باالإجنيل ف دقيقة و�حدة �أو �أقل )خالًفا ملا فعلته ف هذ� �لف�صل!(. و�أنا 

�لنا�ض لر�صالة �الإجنيل. هل توقفت موؤخًر�  �أريد  �لتاأكد من معرفة  �أفعل هذ� الأين 

َف بي. بي. و�رفيلد �الأمر على هذ� �لنحو:  وفكرت فيما تقول �إنك توؤمن به؟  َو�صَ

�ًصا  »اثنا ع�رص �صخ�صا من القرويني اجلاهلني ينادون بيه�دي م�صل�ب م�ؤ�صِّ

لإميان جديد،  حاملني كرمز عبادتهم اأداة كانت عالمة على العار، والعب�دية، 

ين مبا ل بد  واأنه قد بدا تعليًما �صخيًفا ومنافًيا للعقل عن  والإجرام، ومب�رصِّ

الت�صاع، والتاأمل يف �صرب، وحمبة الأعداء،  وغريها من الف�صائل مل يتخيلها 

اأحد قباًل؛ ومطاِلبني مبا ل بد اأنه بدا عبادة �صخيفة ل�صخ�س  مات كعبد وكفاعل 

�رص، وقاطعني ما ل بد اأنه بدا وعًدا �صخيًفا باحلياة الأبدية من خالل  �صخ�س 

نْي«)8(.   ه� نف�صه قد مات، وكان هذا امل�ت بني ِل�صَّ

بقدر غر�بة هذه �لر�صالة �إال �أنها �صحيحة، فقد وقع �الأمر حًقا على هذ� �لنحو. 

�أما �لر�صائل  �الأخرى مثل: »�أنا بخري – �أنت بخري«؛ »�إن �لله هو كل ما يجول ف 

فكرك عن �لب«؛ »ي�صوع  �صديقك«؛ »ال بد �أن حتيا با�صتقامة«، فهي لي�صت خرب 

ب�صكل  كاذبة  وهي  حقائق،  �أن�صاف  �أف�صل  �الأحو�ل  ف  هي  بل  �ل�صار،  �مل�صيحية 

خطري ف حالة �ال�صتناد عليها و�عتبارها �الإجنيل  �مل�صيحي. �إال �أن هذ� �خلرب �ل�صار 

�صيحولون  من  خطايا  جميع  عن  كفارية  ذبيحة  �ل�صليب  فوق  �مل�صيح  موت  عن 
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بل  منافًيا  للحقيقة.  �صيًئا خيالًيا  لي�ض  �ل�صار  هذ� �خلرب  به،  يوًما ويوؤمنون  �جتاههم 

هو حقيقة! 

ما  ف  �ملت�صككة  �لفعل  رد�ت  من  بالعديد  ��صت�صهدُت  كثرية،  �أعو�م  مدى  على 

عيه  �مل�صيحية، بل وف �أي �دعاء�ت عن �لق.  تدَّ

�أومن  بل  بالق،  �أومن  ال  »�أنا  جر�نت:  هيو  �الإجنليزي  �ملمثل  قال  فقد 

باالأ�صلوب«)9(.  

و�أكد ماركيز دي �صاد: »كل �صيء موجود هو �صحيح«.

�أية ردة  �إبد�ء  �متناع عن  �لفعل هو  �لنوع من رد�ت  �أن هذ�  نتخيل  �أال  يجب 

فعل، �أو �أن ردة  فعل كهذه لي�صت لها عو�قب. فكما قال دو�صتوفي�صكي: »�إن مل يكن 

�لله موجوًد�، فاإن كل  �صيء ي�صري ممكًنا«)10(.

�أعمَل جون وي�صلي فكره ذ�ت مرة ف �لعظمة �الأر�صية، فقال: 

»كنت مرتدًيا لب�س البيت اأ�صري مبحاذاة مبنى جمل�س الل�ردات، حني و�صع 

امللك ِمعطفه. وكان  جبينه جمعًدا من ال�صيب، وُمغطى بالهم�م. اأهذا كل ما 

ي�صتطيع العامل اأن مينحه حتى مللك؟  اأهذه كل الفخامة التي ميكنه اأن ي�فرها؟  

جمرد معطف من الفرو ح�ل كتفيه، ثقيل و�صخم  حتى اأنه بالكاد كان ي�صتطيع 

التحرك من حتته! وك�مة �صخمة من ال�صعر امل�صتعار، مع ب�صعة  �صفائح من 

الذهب والأحجار الكرمية ف�ق راأ�صه! يا لالأ�صف، يا لبخ�س عَظَمة الإن�صان! 

وحتى  هذه الَعَظمة لن تدوم«)11(.

ميوت  �لذي  من  ميوت«.  ا  �أي�صً �لكثري  ميتلك  »من  فقري:  رجل  يقول  كما 

�صاد  دي  ماركيز  وي�صلي،  وجون  �مللك  �صو�ء،  على  حد  و�لفقري  �لغني  �إذن؟ 

ودو�صتوفي�صكي، �ملهند�ض و�ملمثل، �أنت و�أنا.  ففي هذ�، ال يبدي معدل �لوفيات �أية 

�إ�صارة �إىل �النخفا�ض: فاإن و�حًد� من �أ�صل و�حد ميوت مهما حدث. 
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هل �صمعنا �الإجنيل؟ وهل �صدقناه بكل ما فينا من قوة �أم ال   زلنا منهمكني ف لعبة 

ي�صتيقظ �صعورنا  �أو  �لكني�صة من وقت الآخر حني يزد�د ف�صولنا  ين؟ هل  نرتاد  �لدِّ

بالذنب، بينما نحن ف  �ملقام �الأول نخدم �أنف�صنا بانتظام وباكتفاء �صديد؟

ت�صمع  �أن  به،  �لد�خل  من  بالكامل  كيانك  يهتز  �أن  هو  حًقا  �الإجنيل  ت�صمع  �أن 

رة عن �صالحك،  �الإجنيل حًقا هو  �أن تتغري. هل �صمعت �الإجنيل، ولي�ض كلمة خمدِّ

هب  من  لكل  �صديًقا  يكون  �أن  ف  �ملزعجة  ي�صوع  غري  رغبة  �أو  �لله،  قبول  �أو 

تة حول  �لتخل�ض من بع�ض �خلطايا ف حياتك؟  ودب، �أو حتى بع�ض �لكلمات �مُلَبكِّ

هل �صمعت بر�صالة �لكتاب �ملقد�ض �لعظيمة عن �لله؟  هل يبدو وقعها وكاأنها �أف�صل 

خرب �صمعته يوًما على �الإطالق؟ غفر�ن خطاياك �ملا�صية! بد�ية  حياة جديدة! عالقة 

�صخ�صية باإلهك، وخالقك، �الآن و�إىل �الأبد! 

�أي خرب �أف�صل من هذ� ميكن �أن ت�صمعه؟
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مصادر أخرى 

لدراسة الكتاب المقدس في مجموعات:   • 
God’s Good News: The Gospel, a seven-week inductive Bible study from 

9Marks

لتقديمه للمؤمنين ولغير المؤمنين:   • 
What Is the Gospel?, by Greg Gilbert





العالمة الرابعة

 فهم كتابي لالهتداء )اإليمان بالمسيح(

هل ت�جد حاجة للتغيري؟

هل التغيري ممكن حًقا؟

ما ه� التغيري الذي نحتاجه؟

عالَم ينط�ي هذا التغيري؟

قبول ذهني؟

قرار اأخالقي؟

اتكال على امل�سيح  وحده

كيف يحدث هذا التغيري الأعظم؟

األ نعمل �سيًئا؟

هل نعمل كل �سيء؟  

اهلل يجري هذا الإميان اخلال�سي فينا

خامتــة





العالمة الرابعة

فهم كتابي لالهتداء

)اإليمان بالمسيح(

تغفري  �أن  يوًما  ميكنك  هل  �أكونه.  �أن  دت  تعوَّ �لذي  �لرجل  ذلك  �أَُعد  »»مل 

يل؟«.

هذه هي �لكلمات �لتي وجهها رجل المر�أة بعد مرور ثالثة ع�رش عاًما على �إد�نته 

باغت�صابها. لو  كنت َعرْفَت هذ� �لرجل، �أو �صمعت عن �لكم �ل�صادر �صده، هل 

؟ �أظن �أن �لغالبية �صي�صاورهم �ل�صك �إىل حد ما،  َ عاءه باأنه  قد تغريَّ كنت �صت�صدق �دِّ

عي باأنه قد تغري على �أي  لي�ض فقط جتاه ذلك �لرجل �لتائب،  بل جتاه �أي �صخ�ض يدَّ

نحو جذري �أو د�ئم. فاليوم، يت�صكك �لنا�ض ف  �إمكانية حدوث �أي تغيري حقيقي. 

ذلك الأن �ل�صيا�صيني، و�ملحامني، و�لوعاظ، و�الأ�صاتذة،  و�ملر��صلني، وم�صئويل 

�لت�صويق، جميعهم لديهم نقائ�صهم �ملحتومة، �ألي�ض كذلك؟

�لد�خلية،  ظروفك  قبول  تتعلم  �أن  هي  �لكمة  �أن  يعتربون  �ليوم  كثريون 

و�لتكيف معها،  ولي�ض �أن حتاول تغيريها من �أ�صا�صها. فالُقرعة قد �ألقيت، و�الأن�صبة 

قد ُق�صي بها، و�مل�صائر قد  حتددت، و�صخ�صياتنا قد تعيَّنت. و�الفرت��ض �لبديهي 

هو �أن �لنمر ال يغري ُرَقَطُه، و�لَقِلق ال  يغري �صخ�صيته، و�لفاقد لل�صعور باالأمان ال 

يغري حالته �لنف�صية، �إال ف حالة بع�ض �ل�صدمات  �لعنيفة، و»يبقى �لال كما هو 

عليه!« �أما �لن�صوج فهو �أن تقبل هذه �لقيقة عن نف�صك  وت�صت�صلم لها. 
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و�أي �فرت��ض لقدرتك على �أن تتغري تغيرًي� عميًقا يتم �لتعامل معه بريبة حقيقية. 

يريدون  �أيدي من  ُمريبة ف  �أد�ة تالعب  �أنه  �إليه على  ُينَظر  هذ�  �الفرت��ض  مثل 

�أو ��صمئز�ًز� من  باأن يغر�صو� فيك بغ�صة لذ�تك  �إكر�هك على م�صابهة  معايريهم، 

�صفات معينة فيك، �صو�ء كانت  رغباتك �جلن�صية، �أو طموحاتك �ملهنية، �أو معايريك 

�الأخالقية، �أو معتقد�تك �لدينية. فاإننا نحن  كما نحن، وعلينا �أن نفخر بذلك! 

عميق  �صوق  لديهم  �أن  �إال  �لب�رش،  لدى  و�الرتياب  �لرية  هذه  كل  مع  لكن 

بقدر  �الأمر،  حقيقة  وف  �لغا�صمة،  �لقدر  �رشبات  من  �صديد  فهناك  قلق  للتغيري. 

�إذ  �إننا  ا منت�رش على نطاق و��صع.  �أي�صً عمق تاأ�صل عدم �لر�صا عن  �لنف�ض، فهو 

ل�صنا قانعني وال ر��صني، نعيد ترتيب  �الأثاث، �أو نطلي �لرو�ق، �أو ن�صرتي ثياًبا 

جديدة. و�إن �صاءت �الأحو�ل �أكرث، نفكر ف تغيري  مكان �صكننا، ونطلب �صاعات 

عمل مرنة ف وظيفتنا، �أو حتى نغري �لوظيفة. بل و�أحياًنا ن�صتاق  حتى �إىل تغيري 

�ملعروفة  ذ�تها  �رشيك �لياة. و�ليوم، حتى حدود �لياة �جلن�صية وحدود �لياة 

و�ل�صبع.  �لر�صا  الإيجاد  جمدية  غري  باطلة  حماولة  ف  جتاوزها،  يتم  �لقدمي   منذ 

ومع ذلك، وبالرغم  من �أن ظروف �لعمل و�لوظائف، و�لزيجات و�لعائالت، 

وحتى �جلن�ض )من حيث �لذكورة  و�الأنوثة( و�ملوت قد �صارت خا�صعة خليار�تنا 

ٍك، وفاقدين  �ل�صخ�صية، لكن يبدو �أننا مع ذلك جند �أنف�صنا  مغلوبني، وو�قعني ف �رَشَ

الأي �أمل. 

�إذن، هل �لفال�صفة على حق؟ وهل هناك ��صتحالة لدوث �أي تغيري حقيقي؟

ماذ� يقول �لكتاب �ملقد�ض عن �لتغيري �لعميق، �لقيقي، و�ل�صخ�صي؟ طبًعا نحن 

يتم ف �الهتد�ء.  �لذي  �لتغيري �الأعظم و�الأكرب  �لكتاب عن  �صياق هذ�   نتحدث ف 

ماهية  نتناول  وفيما  �ل�صحيحة.  �لكني�صة  لالهتد�ء من مميز�ت  �لفهم  �لكتابي  وُيعد 

�الهتد�ء – �أي فيما  ن�صعى نحو فهم كتابي لالهتد�ء- �صنطرح خم�صة �أ�صئلة. 
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هل هناك حاجة للتغيير؟

�أواًل، ال بد �أن ن�صاأل، هل هناك حاجة للتغيري؟

بحالتهم  يقنعو�  �أن  يختارون  كثريون  �لفور.  على  بالنفي  �صيجيبون  كثريون 

كبري ف حياتهم،  تغيري  �إىل  يحتاجون  �أنهم رمبا  فكرة  �لب�رشية. وحني  تو�جههم 

يقولون: »ومِلَ نتغري؟ ال ينبغي �أن  تفر�ض �أفكارك على �الآخرين. باالإ�صافة �إىل 

ذلك، �أنت قطًعا ال تفرت�ض بهذ� �أن �أ�صلوب حياتك  �خلا�ض، و�لطريقة �لتي تنظر 

بها �أنت للعامل، �أف�صل باأي �صورة من �ل�صور من �أ�صلوب حياتي  و�لطريقة �لتي 

�أنظر بها �إىل �لعامل، �ألي�ض كذلك؟ �إن كنت تفرت�ض هذ�، فال بد �أنك مر�ئي  تفتخر 

وترتكني  �خلا�صة  م�صاكلك  وتعالج  تتف�صل  �أن  منك  �أطلب  �صوف  �لذ�تي!  بربك 

الأعالج  م�صاكلي �خلا�صة بنف�صي!«.

ُيعلِّم بو�صوح عن وجود حاجة حقيقية للتغيري، و�أننا ل�صنا  لكن �لكتاب �ملقد�ض 

»بخري«، بل  ف حقيقة �الأمر، هو يعلم �أننا ف ماأزق. 

ه مر��صٌل �صوؤ�اًل ل�صام بركينز )�لذي كان ف ذلك �لوقت  منذ ب�صع �أعو�م، وجَّ

�صمن فريق  �صياتل �صوبر�صونيك�ض(، قائاًل: »كيف �صتتمكن من تعوي�ض خ�صارتك 

خلم�ض وثالثني  نقطة؟«.

�أجابه بريكنز: »كل ما علينا فعله هو �أن نحافظ على تنظيمنا وتناغمنا مًعا«.

بالتاأكيد لن يفيد �لتنظيم و�لتناغم ب�صيء ف �خل�صارة. 

لقد تناولنا ف �لف�صل �ل�صابق مدى بوؤ�ض حالتنا �أدبًيا �أمام �لله، فقد قال ي�صوع: 

ْلَمَة �أَْكرَثَ ِمَن �لنُّوِر، الأَنَّ �أَْعَماَلُهْم َكاَنْت  ا�ُض �لظُّ ، َو�أََحبَّ �لنَّ »�لنُّوَر َقْد  َجاَء �إِىَل �ْلَعامَلِ

َخ  ُتَوبَّ ِلَئالَّ  �لنُّوِر  �إِىَل  َياأِْتي  ُيْبِغ�ُض �لنُّوَر، َواَل  اآِت  يِّ يَرًة. الأَنَّ ُكلَّ َمْن  َيْعَمُل �ل�صَّ �رِشِّ

�أَْعَماُلُه«. )يوحنا 3: 19، 20(.
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ر بول�ض موؤمني �أف�ص�ض باأنهم، قبل �أن يهتدو� �إىل �الإميان، كانو� �أمو�ًتا  كما ذكَّ

ف ذنوبهم  وخطاياهم )�أف�ص�ض 2: 1(، وقال بو�صوح �إن هذ� �ملوت �لروحي يعم 

�لعهد  من  بول�ض  �قتب�ض  كيف  �ل�صابق  �لف�صل  من  �أن  نتذكر  �لب�رشية. وميكننا  كل 

�لقدمي ف ��صتنكار �صديد �للهجة  الأي �دعاء ميكن �أن نقدمه باأننا �أبر�ر ف ذو�تنا ومن 

ذو�تنا: 

َكْ�َنا ]املرتجم: اأي  قدمنا الدعاء[  َنا َقْد �صَ َة! لأَنَّ ُل؟ َكاَل اْلَبتَّ ْف�صَ »َفَماَذا اإًِذا؟ اأََنْحُن اأَ

ُه َلْي�َس َبارٌّ  ِة، َكَما ُهَ�  َمْكُت�ٌب:   اأَنَّ ِطيَّ َت اخْلَ نَي اأَْجَمِعنَي حَتْ اأَنَّ اْلَيُه�َد َواْلُي�َناِنيِّ

َوَل َواِحٌد. َلْي�َس َمْن َيْفَهُم. َلْي�َس َمْن َيْطُلُب اللَه.   

اَلًحا َلْي�َس َوَل َواِحٌد. َحْنَجَرُتُهْم  ِميُع َزاُغ�ا َوَف�َصُدوا َمًعا. َلْي�َس َمْن َيْعَمُل �صَ اجْلَ

ُل�ٌء  َفاِهِهْم. َوَفُمُهْم مَمْ َت �صِ اَلِل حَتْ �صْ
مُّ الأَ َقرْبٌ َمْفُت�ٌح. ِباأَْل�ِصَنِتِهْم َقْد َمَكُروا. �صِ

ْحٌق.  اٌب َو�صُ ِم.   يِف ُطُرِقِهِم اْغِت�صَ ْفِك الدَّ يَعٌة اإِىَل �صَ َلْعَنًة َوَمَراَرًة. اأَْرُجُلُهْم �رَصِ

اأَنَّ  َنْعَلُم  َوَنْحُن  ُعُي�ِنِهْم.  اَم  ُقدَّ اللِه  َخْ�ُف  َلْي�َس  َيْعِرُف�ُه.  مَلْ  اَلِم  ال�صَّ َوَطِريُق 

اُم��ِس، ِلَكْي َي�ْصَتدَّ ُكلُّ َفٍم،  ِذيَن يِف النَّ ُم ِبِه الَّ اُم��ُس َفُهَ� ُيَكلِّ ُكلَّ َما َيُق�ُلُه النَّ

اُم��ِس ُكلُّ ِذي َج�َصٍد  ُه ِباأَْعَماِل النَّ ا�ٍس ِمَن اللِه. لأَنَّ َت ِق�صَ رَي ُكلُّ اْلَعامَلِ حَتْ  َوَي�صِ

ِطيَِّة«. )رومية 3: 20-9( . اُم��ِس َمْعِرَفَة اخْلَ ُر اأََماَمُه.  لأَنَّ ِبالنَّ َل َيَترَبَّ

�الآن �نتبه جيًد� �إىل هاتني �لقيقتني �لتو�أمتني: �أواًل، نحن ف حاجة ما�صة �إىل 

فهي  �لنعمة،  طبيعة  هي  هذه  الأحد.  �لنعمة  بهذه  �لله  يدين  وثانًيا،  ال  �لله،  نعمة 

لي�صت �صيًئا م�صتَحًقا، فكل ما  يدين �لله به لنا هو �لعدل و�لق�صا�ض على خطايانا. 

نخترب  حينئذ  خطايانا،  عن  نرجع  �أن  �إىل  بقوة  يدعونا  �لله  روح  يبد�أ  وحني 

�صعوًر� عميًقا  بالتبكيت، ونبد�أ ف �أن نعي خطورة �خلطية. 

�أن ينتابنا نوع من �لهو�ض �لروحي،  لكن تبكيت �لروح �لقد�ض ال يت�صبب ف 

�أو نتخيل  �أننا قد �رتكبنا خطايا تفوق تلك �لتي �أدركناها من قبل )مع �أننا بطريقة ما 

نبد�أ ف فعل  هذ�(. لكن، حني يبد�أ روح �لله ف تبكيتنا، فهو يلفت �نتباهنا �إىل خطية 
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معينة، وهذه  �خلطية �ملعينة تبدو لنا �أخطر مما كانت قباًل، وحينئذ نبد�أ ف �إدر�ك 

وثورة  مترد  فعل  باعتبارها  �ملميتة  طبيعتها  وخا�صة  خطورة  �خلطية،  خطورة 

�صد �لله نف�صه. حينها نبد�أ ف �ختبار �صعور  كاتب �ملزمور �لذي �صلى قائاًل: »�إَِلْيَك 

�أَْقَو�ِلَك، َوَتْزُكَو ِف  َر  ِف  َتَترَبَّ  
ْ

ِلَكي َنْعُت،  َعْيَنْيَك �صَ �َم  ُقدَّ  َّ ُت، َو�ل�رشَّ �أَْخَطاأْ َوْحَدَك 

اِئَك«. )مزمور 51: 4( َق�صَ

�لب�رشية  �لكتاب �ملقد�ض عن طبيعتنا  �لله ف  �لتي يقدمها  وتعد �ل�صور و�الأمثلة 

للغاية، مثل كوننا مديونني، وم�صتعَبدين، ومفل�صني، بل  �صوًر� جذرية  وقاطعة 

و�أمو�ت. هذ� هو ما يعر�صه  لنا �لكتاب �ملقد�ض ب�صاأن و�صعنا. �إنه و�صع كارثي، 

وحري بنا �أن نخرج منه. وهكذ�، يت�صح �أننا ف حاجة �إىل �لتغيري. 

هل التغيير ممكن حًقا؟

لكن بعد هذ� ياأتي �ل�صوؤ�ل �لثاين: هل �لتغيري ممكن حًقا؟

ا. �إننا نظل كما نحن، ويكمن �لن�صج ف تقبلنا لهذه  يت�صكك كثريون ف هذ� �أي�صً

�لفكرة.  فاإن �لنا�ض يقولون �إننا رمبا نحتاج �إىل بذل بع�ض �جلهد الإعادة مل �صتات 

�أنف�صنا، لكن من  �لو��صح �أنه من غري �ملجدي �أن نرجو حدوث �أي تغيري عميق من 

�أن  �إننا ميكننا  �أن نقول  �إنه من �خلد�ع  �إن �لفكر �لعاملي  �لالديني يقول  �أي نوع. 

�لعامل، ولهذ� ففي هذ�  �ل�صيق لهذ�  فاإن مو�ردنا حمدودة  بالنطاق  نتغري جذرًيا، 

�لعامل وبقوتنا �لذ�تية ال جند �أي برهان على �أن  �لتغيري �لذ�تي ممكن. �أما �إن قلت 

�إنك تبحث عن م�صاعدة من خارج هذ� �لعامل، �صيت�صاءل  �لنا�ض �إن كنت تتحدث عن 

نوع ما من �لكائنات �لف�صائية، و�صتجد نوًعا من �لقبول �مُلتعّجب �مُلرَتِبك مثل ذ�ك 

م �صديقك �خليايل »بريت« للنا�ض ف حفل ع�صاء. �لذي يحدث  حني تقدِّ

هل �لتغيري �جلذري �لعميق جمرد خيال؟ هذ� لي�ض ما يقوله �لكتاب �ملقد�ض. 

يقول �لكتاب  �ملقد�ض �إننا ل�صنا فح�صب ف حاجة �إىل �لتغيري، بل �إن هذ� �لتغيري ممكن 

�لقدرة على معرفته،  �إيانا  و�هًبا  فينا،  فرد  قد  خلقنا جميًعا، كل  �لله  فاإن  ا.  �أي�صً
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ف  ن�صري  باأننا  نقر  �أن  بد  ال  �أننا  ا  �أي�صً �لكتاب  �ملقد�ض  وُيعلم  وعبادته.  وحمبته، 

كما  وهذ�،  �إليه.  نرجع  �جتاهنا  كي  نغري  �أن  يجب  و�أننا  �لله،  عن  بعيد  طريق 

نتعلم، ممكن حًقا. 

حياة  مينحنا  �أن  حًقا  �لله  وي�صتطيع  جديدة.  بد�ية  مينحنا  �أن  �الإجنيل  ي�صتطيع 

ما  يبدو  ما  �الأعظم. وبقدر  �لعهد �جلديد، هذ� هو �خلرب  ما  جنده ف  جديدة. هذ� 

�ختربه  قد  بول�ض  �أن  �إال  ومذهاًل،  عجيًبا   3 ف  يوحنا  لنيقودميو�ض  �مل�صيح  و�صفه 

بالفعل ف �أعمال 9. وف كل �لعهد �جلديد،  ُتعر�ض هذه �لقيقة �الأ�صيلة و�جلذرية 

وتف�صريها، بد�ية من رومية 6 ، ومروًر� باأف�ص�ض 2،  وو�صواًل �إىل 1بطر�ض 1. 

�لتغيري  �أن  �ل�صار:  �خلرب  من  حمورًيا  جزًء�  هذ�  ُيعد  �ملقد�ض،  للكتاب  ووفًقا 

ممكن. 

ما هو التغيير الذي نحتاجه؟

�ل�صوؤ�ل �لثالث، و�الأكرث حتديًد�، هو: ما هو �لتغيري �لذي نحتاجه؟

�إىل  �إنهم ف حاجة  يقولون  �لتغيري  �إىل  بحقيقة حاجتهم  ُيِقرون  �لكثريون ممن 

�أن يكونو� �أكرث  حرية ودون قيود ف خدمة �أنف�صهم، رمبا كي يتعلمو� ب�صكل �أف�صل 

�ل�صارخة ف  �لاجة  �إن  غاندي  قال  وقد  �أهد�فهم.  مو�ردهم  لتحقيق  كيفية ح�صد 

زماننا هذ� هي �إىل تغيري يقود �إىل  تنقية �لنف�ض وحتقيق �لذ�ت. �لكثريون يقولون �إن 

م�صكالتنا ال تنبع �صوى من حريتنا وعجزنا  عن فعل ما نبغي فعله، و�إن �أي تغيري 

�أو �هتد�ء ال بد �أن يكون من �لنوع �لذي ي�صاعدنا على  حتقيق ذو�تنا، وال يفعل �صيًئا 

�صوى �أن يقوينا، ال �أن يغرينا جذرًيا �أو يبكتنا على خطاإ. 

علَّق روبرت جين�صون على �لتع�صب �لعجيب ف جمتمعنا �لغربي �ملت�صامح جتاه 

�الهتد�ء  �مل�صيحي قائاًل: 
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ولية  يف  جامعية  مدينة  يف  اأو  مانهاتن  يف  ع�صاء  حفل  يف  نف�صك  »تخيل 

 ميني�ص�تا، تروي للحا�رصين حالتي اهتداء، ال�احدة اإىل امل�صيحية،  والأخرى 

بعيًدا عن امل�صيحية، وانظر ما �صيحدث. احلالة الأوىل �صيتم  ا�صتقبالها على 

اأنها حكاية خيالية تنم عن �صيق اأفق بغي�س، واحلالة  الأخرى على اأنها مثال 

على اخليارات والإمكانيات الرائعة التي يتيحها  جمتمع منفتح«)1(.

لكن �لكتاب �ملقد�ض يقول �إن �لتغيري �لذي نحتاجه لي�ض جمرد »�كت�صاف« �أنف�صنا، 

بل تغيري  �الجتاه. فاإن �لكلمة �ملر�دفة حرفًيا لكلمة »توبة« ف �لعهد �لقدمي و�لعهد 

�جلديد هي كلمة »تغيري  �الجتاه«. وهي تعني �لتحول بعيًد� عن خطايانا ف �جتاه 

حياتنا،  وحكام  ق�صاة  بكوننا  �دعائنا  نتخلى  عن  �أن  ينبغي  �لقيقي.  �لو�حد  �الإله 

وُنّقر باأن هذ� �لدور من حق �لله وحده. �إن خطايانا  �ل�صالفة حتتاج �إىل غفر�ن، 

وحياتنا �لا�رشة حتتاج �إىل �إعادة توجيه، وم�صرينا �مل�صتقبلي يحتاج  �إىل �أن يتغري 

من جحيم دينونة �لله �لعادلة �إىل �صماء غفر�ن �لله �لكرمي ف �مل�صيح. 

هذ� هو �لتغيري �الأعظم �لذي نحتاجه، فهو لي�ض جمرد �إ�صالح لياتنا كي تالئم 

�أن ن�صلح حياتنا كي تالئم �لله وطرقه وتعامالته معنا.  ذو�تنا ورغباتنا،  بل هو 

هذ� �لتغيري هو �الإقر�ر بحقوق �لله  علينا. وكما قال �أحدهم: �إن �خلطوة �الأوىل نحو 

�الإله �لو�حد �لقيقي هي �أن نقر باأننا ل�صنا ذلك  �الإله. 

�أن حالتنا بعيًد� عن هذ�  فاإننا ندرك جيًد�  �لتغيري �الأعظم خال�صنا.  �إن ف هذ� 

نطلق  كما  �أو �خلال�ض،  �الهتد�ء،  ��صم  عليه  نطلق  ولذلك  �أليمة  وب�صعة،  �لتغيري 

عليه �لوالدة �لثانية. 

عن  �لتحول  �أي  �الهتد�ء  ذلك  هو  نحتاجه  �لذي  �لقيقي  �لتغيري  فاإن  وهكذ�، 

�إىل متتعنا  �لله  �أمام  �أنف�صنا  لله، وعن كوننا مذنبني ف  عبادتنا الأنف�صنا  �إىل عبادتنا 

بالغفر�ن ف �مل�صيح. 
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عالم ينطوي هذا التغيير؟

هذ� ياأتي بنا �إىل �ل�صوؤ�ل �لر�بع ب�صاأن �الهتد�ء: عالم ينطوي هذ� �لتغيري؟

قبـول ذهنـي؟ 

يقول �لكثريون �إن �الهتد�ء هو جمرد قبول ذهني، �أي �أن كل ما نحتاج �إليه 

�لكني�صة، ومنالأ بطاقة، ونتلو �صالة.  �إىل �الأمام ف  �أن نتخذ  قر�ًر�، ونتقدم  هو 

�لتغيري، بح�صب فكرهم،  ميكن �أن يكون طفيًفا �إىل حد ما، فهو قد يت�صمن �لبدء ف 

�ختبار بع�ض �مل�صاعر  �الأخالقية، و�الن�صمام �إىل �لكني�صة، و�ال�صرت�ك ف بر�مج 

ون�صاطات، باالإ�صافة �إىل �لتطوع  مل�صاعدة �ملحتاجني. فهو يعد �إذن ن�صخة مو�صعة 

من �لقر�ر �لذي ُيتَّخذ قبيل بد�ية �لعام  �جلديد. 

لكن �لكتاب �ملقد�ض يقول �إن �لتغيري �الأكرب �لذي نحتاجه ينطوي على ما يفوق 

هذ� بكثري:  فهو ي�صمل �لتحول بعيًد� عن خطايانا نحو �لله، و�لتوبة عن خطايانا، 

�لتوبة،  هو  �لذي  �لله  نحو  من  �لقلب  تغيري  من  كالًّ  ي�صمل  �الهتد�ء  �لله.  و�تباع 

و�الإميان و�لثقة بامل�صيح وبكلمته  �لذي هو �الإميان. وكر�عي كني�صة، �أجد �لكثريين 

�ليوم َي�صلون وُيخطئون باإحدى هاتني  �لطريقتني: 

�أنهم قد �هتدو� بالفعل بينما هم ف �لقيقة كذلك،  �أواًل، هناك من ال يعتقدون 

وهذه م�صكلة.  �إنهم َيعلمون جيًد� �أن كلمة �لله تعلِّم باأن �ملوؤمنني ال ُي�صلَّمون للخطية. 

ف  مو�فقته  �إىل  ومييلون  �ل�صيطان،  ب�صكاية  ي�صعرون  كلما  �أخطاأو�،  ذلك،  ومع 

�أنهم رمبا لي�صو� موؤمنني  حقيقيني. لكن، يا �صديقي �مل�صكني �ملت�صكك، �إن كان هذ� 

�أخطاأت،  كلما  �ل�صيطان  �تهامات  قبول  �إىل  و�إن كنت  ت�رشع  �أنت،  هو  �ل�صخ�ض 

دعني �أحثك على �أال تن�صى �صالح �لله من  نحوك، و�لعمل �ل�صالح �لذي �أجر�ه ف 

قلبك، ذلك �لعمل �لذي رمبا عاينه �أ�صدقاوؤك �أنف�صهم  ور�أو� �لله يجريه بد�خلك. 

�صائًكا  وخمادًعا: حني  �صوؤ�اًل  �لق�صاة  بع�ض  �صاألها  د�رك حني  �إىل رد جان  �نظر 
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�ُصئلت �إن كانت تعلم هل هي ف نعمة �لله �أم ال، �أجابت: »لو مل �أكن ف نعمة  �لله، 

فلي�صعني �لله هناك، و�إن كنت فيها، فليحفظني �لله فيها«)2(.

قد تكون هذه �صالة جيدة لكل �صخ�ض فينا. فاإن �لقلب �لذي تغري حًقا، و�هتدى، 

�أي  �لقلب �ملوؤمن �لقيقي، ميكنه �أن يقول مع جون نيوتن: »ل�صت ذلك �ل�صخ�ض 

�لذي كان ينبغي  �أن �أكونه، ول�صت ذلك �ل�صخ�ض �لذي �أمتنى �أن �أكونه، ول�صت 

ذلك �ل�صخ�ض �لذي �أرجو �أن  �أكونه. ومع ذلك ميكنني �أن �أقول ف �صدق: ل�صت 

ذلك �ل�صخ�ض �لذي كنته فيما �صبق. فاإين  بنعمة �لله �أنا ما �أنا«. 

�لبع�ض  �أن  �أكرب هي:  ب�صكل  توؤرقني  �أنها  �أقر  �أن  بد  ال  و�لتي  �لثانية،  �مل�صكلة 

يظنون �أنهم  مهتدون بينما هم لي�صو� كذلك. كل ر�عي كني�صة َيعلم هذه �مل�صكلة جيًد�. 

قد تكون �صمعت  بالق�صة �لتي رو�ها ت�صارلز �صربجن، ذلك �لر�عي �لعظيم بلندن 

ف �لقرن �لتا�صع ع�رش، ف  كتابه �لكال�صيكي: “ The Soul Winner ” )ر�بح �لنفو�ض(: 

»يوًما ما، �أتى رجل �صكري �إىل روالند  هيل وقال له: ’يا �صيد هيل �أنا �أحد �أتباعك’. 

فاأجابه ذلك �لكارز حاد �لذكاء: ’�أ�صتطيع �أن �أقول  �إنك كذلك، لكنك بالتاأكيد ل�صت 

هذ�  »و�إىل  �صربجن  ويقول:  ويختم  �صكرًي�’«.  تكون  لن  و�إال  �لرب،  �أتباع  من 

�الختبار �لعملي ينبغي �أن ُنخ�صع كل �أعمالنا)3(.

�إن �صربجن، باعتباره ر�عًيا، كان و�عًيا لهذه �مل�صكلة جيًد�، وخا�صة حني ُتوجد 

بني �أنا�ض قد  ذهبو� �إىل �لكني�صة لفرتة كافية حتى �أنهم تعلمو� �لتحدث بلغة خمتلفة؛ �أي 

بلغة �لكتاب  �ملقد�ض ولغة �مل�صيحية. �إال �أن قلوبهم مل تتغري كي يعي�صو� حياة خمتلفة. 

�هتد�ئهم و�صعد�ء  و�ثقني من  كانو�  �لذين  هوؤالء  له  �صربجن ف  عظة  وقد و�صف 

بالتحدث عنه، على �لرغم من �أن  حياتهم مل تكن تعك�ض ذلك، قائاًل: 

اأن  الإثم  من  اأنه  ويظن�ن  هذا،  على  وُي�رصون  اإنهم خملَّ�ص�ن،  »يق�ل�ن 

 ي�صكك اأحد يف ذلك؛ ومع ذلك لي�س لديهم اأي �صبب يدعم�ن به  يقينهم هذا. 

فهناك من هم على ا�صتعداد اأن يختربوا اليقني الكامل،  ولكن هناك اآخرون 
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ممن يزعجهم ب�صدة جمرد احلديث عن هذا الأمر  . ي�جد اختالف كبري بني 

�ٌس على  الفرتا�س واليقني الكامل. اليقني الكامل  اأمر منطقي، اإذ ه� م�ؤ�صَّ

متبجًحا  ينطق  و  به،  م�صلًما  ياأخذ  الأمر  فه�  الفرتا�س  اأما  لبة.  �صُ اأر�س 

ذروا من اأن تفرت�ص�ا اأنكم  بامتالكه ملا ل حق له فيه. اأت��صل  اإليكم اأن حَتْ

قد خل�صتم. اإن كنت  ت�ؤمن بي�ص�ع بقلبك، حينئذ تك�ن قد خل�صت، لكن اإن 

قلت  ب�صفتيك فح�صب: ’اأنا اأومن بي�ص�ع’، فاإن هذا ل ُيخلِّ�صك. اإن كان  قلبك 

التي كنت قباًل حتبها،  و�رصت حتب  الأ�صياَء  ُتبغ�ُس  د، واإن �رصت  قد جتدَّ

تام  تغيري  ُتبَت  حًقا، وحدث  قد  كنت  واإن  تبغ�صها،  قباًل  كنت  التي  الأ�صياء 

لذهنك، واإن كنت قد ُولدت ثانية، حينئذ  يك�ن لديك �صبب وجيه كي تبتهج. 

لله، ول  اإن مل يكن هناك تغيري  حي�ي، ول تق�ى داخلية، ول حمبة  لكن 

�صالة، اأو عمل للروح  القد�س، فاإن ق�لك: ’اأنا خملَّ�س’، ل يعدو ك�نه تاأكيًدا 

اختلقته اأنت،  وقد ي�صللك، لكنه لن يخل�صك. اإن �صالتنا ينبغي اأن تك�ن: ’ليتك 

 تباركني’ باإميان حقيقي، وخال�س حقيقي، وثقة بي�ص�ع، التي هي  اأ�صا�س 

د �صذاجة. ليحفظنا الله من  الربكات ال�همية  الإميان، ولي�س بال�هم الذي ي�لِّ

واخليالية!«)4(.

�أع�صاء فعالني ف كني�صة حملية،  �أن نكون  �أننا من �ملمكن  �أن ندرك  لنا  ينبغي 

ومع ذلك  ل�صنا �أع�صاء حقيقيني ف �صعب �لله. 

قـرار اأخــالقي؟

�أف�صل  وتكون  �صالة،  حياة  حتيا  �أن  جمرد  هو  �الهتد�ء  �أن  يظنون  �لبع�ض 

بتحملي  يتعلق  فهو  �الأدبية.  �لقر�ر�ت  وترتيب  ��صتجماع  بعبارة  �أخرى،  ُخلًقا، 

�أن   
َّ

علي �أن  يعني  �الهتد�ء  فاإن  ي.  وبرِّ الأخالقي،  و�صالحي،  ت�صكيلي  مل�صئولية 

�أبد�أ ف حل مع�صالتي وم�صكالتي �الأخالقية،  وتنقية ت�رشفاتي، وجعل نف�صي �أكرث 

قبواًل ف نظر �لله. فهو يعني �لتوقف عن �لعبث. 



�لعالمــة �لر�بعــة 139

اتكـال عــلى امل�ســيح وحــده

على  نتكل  �أن  �مل�صيحي  لالهتد�ء  �لقيقي  �لتغيري  يقت�صي  �ملقد�ض،  للكتاب  وفًقا 

بع�ض  جُنرَي  �أن  وال  �لله،  �أمام  �أنف�صنا  نربر  �أن  ن�صتطيع  ال  فاإننا  �مل�صيح  وحده. 

�لتح�صينات على حياتنا،  هنا وهناك، ظانني �أن مثل هذه �لتغيري�ت �صتخفي ب�صكل 

ما خطايانا عن �لله، �أو جتعل  قلوبنا تبدو بارة �أمامه. لكننا ف �الهتد�ء �لقيقي، 

نخترب �لر�حة ف �مل�صيح، �إذ نثق فيه وف  ��صتحقاقاته �أمام �لله. هذ� �لتغيري �لقيقي 

يدور بكامله حول �إدر�كنا �أننا ال ميكن �أن  نذهب �إىل �لكني�صة، �أو نعلِّم ف مدر�صة 

�الأحد، �أو نعطي قدًر� من �الأمو�ل، �أو نكون لطفاء  �أو ر�ئعني، �أو �صعد�ء وقانعني 

بحياتنا �لدينية، مبا يكفي ليجعلنا ن�صتحق ��صتح�صان �لله لنا. 

�لله.  �أمام  �أمل  ياِئ�صني وفاقدين لكل  �أننا، ب�صبب خطايانا،  �أن ندرك  لنا  ال   بد 

وبغ�ض �لنظر عن  و�صعنا �خلارجي �ملزدهر، نحن حًقا �أ�صقياء �أمام �لله، ورجاوؤنا 

�لوحيد يكمن ف فهم �أن �لله ف  �مل�صيح �أخذ ج�صًد�، و�أن �مل�صيح عا�ض حياة بال عيب، 

ومات على �ل�صليب عن جميع من  �صريجعون �إليه يوًما ويتكلون عليه، و�أنه قام 

منت�رًش� على خطايانا، و�الآن هو يعر�ض علينا �أن  ي�صكب روحه �لقدو�ض ف قلوبنا. 

�إن بد�ية �متالك هذ� �التكال، وهذه �لثقة ف �لله وحده،  هي طبيعة �لتغيري �الأعظم 

�لذي يتم ف عملية �الهتد�ء. 

وهكذ�، ال بد �أن نتوب عن خطايانا ونثق بامل�صيح. 

كيف يحدث هذا التغيير العظيم؟

ف  يتم  �لذي  �لعظيم  �لتغيري  هذ�  يحدث  كيف  �الأخري:  �ل�صوؤ�ل  �إىل  �الآن  ناأتي 

�الهتد�ء؟
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األاَ نفعـل �سـيًئا؟

يقول �لبع�ض �إننا كي نخترب �الهتد�ء، ال يلزمنا �أن نفعل �أي �صيء. فهم يظنون 

�أننا ما دمنا ال  نخل�ض �أنف�صنا، فالق �لب�صيط �لطبيعي هو �أن �لله قد خل�صنا بالفعل. 

�أنه حني  تقابل �لالهوتي �ل�صهري كارل بارث مع بيلي جر�هام ف  وحتكي �لق�صة 

باأن  جر�هام  بارث  �أخرب  �صوي�رش�،  �لكر�زية  ف  �الجتماعات  من  �صل�صلة  �أثناء 

ر�صالته �خلال�صية كانت تعجبه با�صتثناء �صيء و�حد،  وحث بارث جر�هام على �أن 

�أال يخرب �لنا�ض باأنهم يجب �أن َيخل�صو�، بل باأنهم قد خل�صو�  بالفعل ف �مل�صيح! 

لكن كما ر�أينا، يعّلم �لكتاب �ملقد�ض �أننا ف عملية �الهتد�ء ال بد �أن نفعل �صيًئا. 

فاإن  ي�صوع مل يحر�ض تابعيه على �أن يتوقفو� عن �جلهاد، ويدركو� �أنهم ف عالقة 

عملية  يبد�أو�  �أن  تابعيه  يخرب  مل  �أنه  كما  بنعمته.  بالفعل  �لله  و�صحيحة  مع  �صليمة 

�لله ف  نعمة  �أية عالمة على وجود  كان  مبقدورهم متييز  �إن  لريو�  ذ�تي  فح�ض 

�لله.  �إىل  يرجعو� عن خطاياهم  �أن  ال  بد  �أنهم  �جلميع  ي�صوع  �أخرب  لكن  حياتهم. 

فمنذ بد�ية خدمة ي�صوع، �أخرب �جلميع �أن �الهتد�ء  �الأعظم �لذي يحتاجونه هو �أن 

يتحولو� عن خطاياهم �إىل �لله. 

�إًذ�، هل �الهتد�ء هو جمرد م�صاألة ممار�صة الإر�دتنا؟

هــل نفعـل كل �ســيء؟

�أن نتخذ قر�ًر�؟ �إن كان �الأمر هكذ�، فهل لدينا �لقدرة  هل كل ما نحتاجه هو 

نتخذ هذ�  �أن  �أننا يجب  �لو��صح  �ملقد�ض، من  للكتاب  �تخاذ هذ�  �لقر�ر؟ وفًقا  على 

ا جميع من نعرفهم على �تخاذه باأنف�صهم.  �لقر�ر باأنف�صنا، و�أننا يجب  �أن نحث �أي�صً

�أال ينبغي �أن نقنعهم ونحثهم على  �تخاذ هذ� �لقر�ر؟ ولكي نو�صح ما نق�صده  �إًذن 

نقول: �أال ينبغي �أن نوؤثر عليهم؟ فاإن كنا ن�صتطيع  بالفعل �أن جنعل �لنا�ض يتخذون 

قر�ًر� �صيغري من م�صريهم �الأبدي، �إًذ� �أال ينبغي �أن نفعل  هذ�؟ فاإن كان با�صتطاعتنا 

�لتاأثري عليهم كي يرتكو� خطاياهم ويقبلو� �لله وي�صعو� ثقتهم فيه،  �أال ينبغي �إًذ� �أن 

نفعل هذ�؟
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�لتغيري  �أن  نتخيل  ما  كثرًي�  �أنف�صنا  �لكارزون  نحن  �أننا  لل�صخرية،  يدعو  مما 

�إن قر�أنا  �لدينية. لكن  �لذ�تية  �الأعظم �لذي يتم ف  �الهتد�ء هو نوع من �مل�صاعدة 

كتبنا �ملقد�صة، �صنعلم �أن  �مل�صيحية ال تكرز باخلال�ض �لذ�تي. 

اهلل يجـري هـذا الإميـان املخلِّ�س فينـا  

رمبا كل ديانة �أخرى على هذ� �لكوكب تكرز باخلال�ض �لذ�تي، لكن �مل�صيحية 

لي�صت  هكذ�. و�إليكم �ملع�صلة �لعظمى بالن�صبة للكثريين: يقول �لكتاب �ملقد�ض �إن هذ� 

�لتغيري هو  تغيري ف �صخ�صياتنا وف قلوبنا. هذ� هو �لتغيري �لذي يجب �أن يحدث. 

ا �أننا لن  ن�رشع ف �تخاذ هذه �لقر�ر�ت �ل�صحيحة بالتغيري �إن مل يغري  لكنه ُيعلم �أي�صً

كوننا  ونطيعه، كجزء من  �لله  نحب  �أن  على  ُخلقنا  قادرين  فقد  �أواًل.  قلوبنا  �لله 

�إمكانياتنا فيما لي�ض له فائدة  خملوقني على �صورته. لكن منذ �ل�صقوط،  ��صتنزفت 

قلوًبا  �لله  �أن يعطينا  لكنها مل تبطل، بل فقط �نحرفت. ولذلك  نحتاج  وت�صوهت، 

جديدة. 

ْعِطيِهْم  َقْلًبا  يخربنا �لكتاب �ملقد�ض �أن هذ� هو بالتحديد ما وعد �لله باأن يفعله: »َو�أُ

ِمِهْم َو�أُْعِطيِهْم  َجِر ِمْن َلْ َو�ِحًد�، َو�أَْجَعُل ِف َد�ِخِلُكْم ُروًحا َجِديًد�، َو�أَْنِزُع َقْلَب �ْلَ

ٍم« )حزقيال 11: 19(. �إن عملية زرع �لقلب هذه هي عمل يخ�ض �لله،  َقْلَب  َلْ

وهو ال بد �أن يجري  ويحدث هذ� �لتغيري فينا كي نقبل حقائق �لكتاب �ملقد�ض �لروحية 

يَلَّ �إِْن  )�نظر 1كورنثو�ض 2: 14(.  وهذ� وفًقا ملا قاله ي�صوع: »اَل َيْقِدُر �أََحٌد �أَْن ُيْقِبَل �إِ

ِذي �أَْر�َصَلِني«.)يوحنا   6: 44(.  مَلْ َيْجَتِذْبُه �الآُب �لَّ

�أحياًنا يتحدث �ملوؤمنون عن كونهم »مولودين ثانية«، وهذه �للغة نكت�صبها من 

ف  �جلنوبيني  �ملعمد�نيني  جممع  من  دعائية  حيلة  تكن  مل  فهي  ي�صوع  نف�صه،  لغة 

�ل�صبعينيات، بل  م�صدرها هو ي�صوع مبا�رشة، ف �إجنيل يوحنا �الأ�صحاح �لثالث. 

ليتحدث  ي�صوع  �إىل  نيقودميو�ض جاء  ُيدعى  قائد  ديني  �الأ�صحاح عن  نقر�أ ف هذ� 
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معه. فقد �أر�د نيقودميو�ض �أن يعرف ماذ�  ينبغي �أن يفعل لريى ملكوت �لله. مل 

يقل له ي�صوع �إنه ال بد �أن ي�صتمر ف �الجتهاد، وف �أن  يحيا حياة �أخالقية متدينة، 

�صاأل  متاًما.  وملا  جديدة  حياة  �إىل  حاجة  ف  �إنه  له  قال  بل  �لتعليم،  ف  ي�صتمر  �أو 

له  قال  �جلديدة،  �لياة  هذه  على  �أحد  يح�صل  �أن  ميكن  كيف  ي�صوع  نيقودميو�ض 

�أن  نيقودميو�ض  �أن يعطيها، وهكذ� كان على  �لله وحده هو من ميكنه  �إن   ي�صوع 

يوؤمن بي�صوع  ويحيا بالق. 

ا �أننا ميكننا �أن  قال ي�صوع �إننا يجب �أن نعمل �صيًئا و�أن نتفاعل، لكنه علَّم �أي�صً

يلقي  كان  بهذ�،  ي�صوع  تعليم  �أعمالنا. وف  تدعم  �لله  �أعمال  كانت  فقط  �إن  نعمل 

نبًيا  �ملثال �صفر يوئيل. كان يوئيل  لنتناول على �صبيل  �لعهد  �لقدمي.  بال�صوء على 

ا كلمات تبعث على  تنباأ �لله من خالله عن �لدينونة  �لعظيمة. �إال �أن يوئيل قدم �أي�صً

بِّ َيْنُجو ]يخل�ض[« )يوئيل 2: 32(.  �لرجاء: »َوَيُكوُن �أَنَّ ُكلَّ َمْن َيْدُعو ِبا�ْصِم  �لرَّ

�لعدد عن  10. وقد كان يوئيل  يتنباأ قبل هذ�  �لعدد ف رومية  ويقتب�ض بول�ض هذ� 

�لذي  ما  �إميانهم.  لكن  عدم  ب�صبب  �إ�رش�ئيل  �صعب  على  تاأتي  �أن  �لعتيدة  �لدينونة 

يجعل غري �ملوؤمنني �أولئك يدعون با�صم �لرب بهذه �لطريقة �خلال�صية؟ جند  �الإجابة 

َوِف  ْهَيْوَن  �صِ َجَبِل  ِف  ُه  الأَنَّ َيْنُجو.  بِّ  �لرَّ ِبا�ْصِم  َيْدُعو  َمْن  »ُكلَّ   :32 عدد  بقية  ف 

«. من هو �إذن  بُّ . َوَبنْيَ �ْلَباِقنَي َمْن َيْدُعوُه �لرَّ بُّ اٌة، َكَما َقاَل �لرَّ �أُوُر�َصِليَم  َتُكوُن جَنَ

�لذي يدعو با�صم  �لرب؟ �إنه ذلك �لذي يدعوه �لرب! 

�لتي ت�صنع  �لله هي  �أن دعوة  �أخرى  1: 18-24، جند مرة  1كورنثو�ض  ف 

يعتربون  و�الأمم  �ليهود  غالبية  �إن  بول�ض  يقول  �لا�صم  و�مل�صريي.  �لفارق 

يَن:  َيُهوًد� َوُيوَناِنيِّنَي« يعتربون �الإجنيل »ِحْكَمِة �لله«  �الإجنيل جهالة، لكن »�مْلَْدُعوِّ

)عدد 24(. 

منذ ما يزيد عن مئة عام، جماعة من �لرجال و�لن�صاء �ل�صاكنني ف كابيتول هيل 

بالعا�صمة  و��صنطن �جتمعت لل�صالة، وكر�ض �لا�رشون �أنف�صهم لتاأ�صي�ض �لكني�صة 

تعليم  باأنه  �آمنو�  ما  بو�صوح  دونو�  �الجتماع،  ذلك  �الآن.  وف  ر�عيها  �أنا  �لتي 
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�لكتاب �ملقد�ض، مبا ف ذلك ما يوؤمنون  باأنه يعلمه عن ذلك �لتغيري �الأعظم �لذي 

�ملحيطني  �أن يروه  يجرى ف حياة  �أر�دو�  عرفوه و�ختربوه ف حياتهم، و�لذي 

لة ف  و� عن معتقدهم هذ� ب�صاأن �الهتد�ء و�لتغيري ف �لكلمات  �مل�صجَّ بهم. وقد عربَّ

�إقر�ر �إميان نيو هامب�صاير، �لفقرة �لثامنة: 

ا ِنعمتان غري  قابلتان  نْي، وهما اأي�صً �صَ »ن�ؤمن اأن الت�بة والإميان واجبني مقدَّ

ُيجّدد.  فمن  الذي  الله  روح  نف��صنا  يف  ُيجريهما  بع�صهما،  عن  لالنف�صال 

خالل هذا الروح، وحني ن�صري مقتنعني داخلًيا اقتناًعا تاًما بذنبنا،  وباخلطر 

املحدق بنا، وبعجزنا، وبطريق اخلال�س بامل�صيح، نرجع اإىل الله  يف ندم 

�صادق، واعرتاف، مت��صلني الرحمة، وقابلني يف ال�قت ذاته من كل  قل�بنا 

عليه  وحده  ونتكل  وملكنا،  وكاهننا،  نبينا،  باعتباره  امل�صيح  ي�ص�ع  الرب 

باعتباره املخل�س ال�حيد الذي فيه كل الكفاية«)5(. 

�رشنا  الأننا  �لله  �إىل  نرجع  نحن  �الهتد�ء.  عن  �لت�رشيح  هذ�  يقوله  ما  الحظ 

وبطريق  وبعجزنا،  بنا،  �ملحدق  وباخلطر  بذنبنا،  تاًما  د�خلًيا  �قتناًعا  »مقتنعني 

بروح  نفو�صنا  »ُيجرى ف  �إنه  �لرجوع؟  يحدث  ذلك  بامل�صيح«. وكيف  �خلال�ض 

 ،18 :11 نْي  كتابيَّنْي: �أعمال  �لله �لذي ُيجّدد«. ثم يقتب�ض �لت�رشيح بعد ذلك ن�صَّ

ا �َصِمُعو�  ذِلَك �َصَكُتو�،  حيث كان �لر�صل يتاأملون ف �هتد�ء كرنيليو�ض �الأممي: »َفَلمَّ

باالإ�صافة  ِلْلَحَياِة!«  ْوَبَة  �لتَّ ا  �أَْي�صً مَمَ 
�الأُ �للُه  �أَْعَطى  �إًِذ�  َقاِئِلنَي:  �للَه  ُدوَن  جِّ مُيَ َوَكاُنو� 

ُة  وَن، ِباالإِمَياِن، َوذِلَك َلْي�َض ِمْنُكْم. ُهَو َعِطيَّ لَّ�صُ ْعَمِة خُمَ ُكْم ِبالنِّ  �إىل �أف�ص�ض 2: 8 »الأَنَّ

�لله«. 

�لكتاب  فبح�صب  �الهتد�ء.  نحو خا�ض عن  هاًما على  ا  ن�صً  2 �أف�ص�ض  ن�ض  ُيَعد 

لي�ض  �لله، مُينحان  ا عطية من  �أي�صً �لله، و�الإميان  ُتعد  �لتوبة عطية من  �ملقد�ض، 

�لتوبة  هبتي  �أحد  نال  و�إن  �مل�صيح.  ��صتحقاق  بل  الأجل  فينا  ��صتحقاق  �أي  الأجل 

و�الإميان، فهو ال بد �أن يرجع عن خطاياه  �إىل �لله ف �مل�صيح. 



9 عالمات للكني�صة �ل�صحيحة 144 

يقول �لكتاب �ملقد�ض �إن هذ� �لتغيري �الأعظم، �أي هذ� �الهتد�ء، يتم ب�صكل طبيعي 

ر ما قاله كاتب مزمور 19 �لعدد 7:   عن طريق  در��صة كلمة �لله. تذكَّ

اِهَل  اجْلَ  ُ ريِّ ُت�صَ اِدَقٌة  �صَ بِّ  الرَّ َهاَداُت  �صَ ْف�َس.   النَّ َيُردُّ  َكاِمٌل  بِّ  الرَّ »َناُم��ُس 

َحِكيًما«.

مرة تلو �الأخرى جند ف �لكتاب �ملقد�ض �أن عمليات �الهتد�ء و�لتغيري حتدث من 

خالل  �لكر�زة بكلمة �لله و�ال�صتماع لها. فقد وعد �لله �أن �الأمر �صيكون هكذ�: 

َماِء َوَل َيْرِجَعاِن اإِىَل ُهَناَك، َبْل ُيْرِوَياِن  ْلُج  ِمَن ال�صَّ َطُر َوالثَّ ُه َكَما َيْنِزُل امْلَ »لأَنَّ

اِرِع َوُخْبًزا ِلالآِكِل، هَكَذا َتُك�ُن  الأَْر�َس َوَيْجَعاَلِنَها َتِلُد َوُتْنِبُت َوُتْعِطي َزْرًعا ِللزَّ

ْرُت ِبِه   اإِيَلَّ َفاِرَغًة، َبْل َتْعَمُل َما �رُصِ ِتي َتْخُرُج ِمْن َفِمي.   َل َتْرجُع  َكِلَمِتي الَّ

ْلُتَها َلُه«. )اإ�صعياء 55: 10، 11(.  َوَتْنَجُح يِف َما اأَْر�صَ

�نتبه جيًد� �إىل هذ�: فاإن �لله لن ُيقِدم على �لوعد ب�صيء كهذ� �إن مل يكن م�صئواًل 

ف  نقر�أ  ولهذ�  ا.  �أي�صً له  ��صتجابتنا  وثمار  �هتد�ئنا  ثمار  �إنبات  عن  م�صئولية  كاملة 

َكاُنو�  ِذيَن  �لَّ َجِميُع  »�آَمَن  �أنطاكية:  ف  باالإجنيل  للمناد�ة  �أنه  كنتيجة  �الأعمال  �صفر 

ِة«. )�أعمال   13: 48(. فال �أحد له �لف�صل ف هذ�، �صو�ء كان  ِننَي ِلْلَحَياِة �الأََبِديَّ ُمَعيَّ

قد  �أحد  كان  فاإن  �الإجنيل.  لنا  ر�صالة  قدمو�  �لذين  �أولئك  �أو  نهتدي،  �لذين  نحن 

عرف �لله بف�صل كر�زتي بكلمة �لله، فال ميكنني �أن  �أذهب و�أ�صجل هذ� ف قائمة 

�أعلم جيًد� �أن من يهدي لي�ض هو �لكارز. فاإن من  يهدي ويغريِّ  �إجناز�تي، الأين 

هو �لله نف�صه. 

نحن مدعوون �أن نخرب �لنا�ض باأن عليهم �أن يرجعو� �إىل �لله، لكن ال بد �أن 

نفهم �أن �لله  يدعونا �أن نتحدث �إىل كومة من �جلثث! فهكذ� ي�صف �لكتاب �ملقد�ض 

�إًذ� ملن هم  2. كيف  �أف�ص�ض  ر�أينا ف  �أمو�ت روحًيا، كما  �لوالدة:  �أننا  منذ  حالتنا 

�أمو�ت روحًيا �أن يرجعو� �إىل �لله  باإميان؟ ميكنهم هذ� فقط �إن �أعطاهم �لله حياة. 

وكيف يعطيهم �لله حياة؟ جند ف �لعهد  �لقدمي و�لعهد �جلديد على حد �صو�ء �أن �لله 
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بكلمته و�إعالنها. ونرى  �أن يهب حياة لالأمو�ت روحًيا من خالل  �ملناد�ة  �ختار 

هذ� بوجه خا�ض ف حزقيال 37، ف روؤيا و�دي �لعظام  �لياب�صة. لقد �أعطى �لله 

لكن  بو��صطة  باجلثث.  مليء  و�ٍد  �إىل  ليكرز  يذهب  باأن  فيها  �أمره  روؤيا  حزقيال 

�لكر�زة بكلمة �لله، يخرج روح �لله ليعطي �لياة. فاإن �الإميان �ملخلِّ�ض و�ملغريِّ 

�للِه«  ِبَكِلَمِة  ]ي�صمع[  رَبُ  َو�خْلَ �لر�صالة[،  ]�صماع  رَبِ  »�خْلَ خالل  من  ياأتي  فقط 

)رومية 10: 17(. فاإن  �لر�صالة �لتي من �مل�صيح وتتحدث عن �مل�صيح هي �لو�صيلة 

�لوحيدة �لتي ي�صتخدمها �لله  الإحد�ث هذ� �لتغيري �الأعظم فينا. 

و�حد من �أروع �الأمثلة على هذ� ف �لعهد �جلديد هو �أعمال 10، حيث نرى 

�لله يرغب ف �أن  يجتذب قائد �ملئة �الأممي كرنيليو�ض �إىل نف�صه. قد تظن �أن هذ� 

� يعمله �إله �لكون ذو �ل�صيادة. فاإن �لله كان ميكنه  كان ميكن �أن يكون عماًل  مبا�رِشً

�أن ُيغريِّ كرنيليو�ض ف �أقل من ملح  �لب�رش، لكنه مل يفعل ذلك، فقد قرر �أن يعمل 

كما عمل ف كل �لكتاب �ملقد�ض. ومل ُيرد �أن  يهدي كرنيليو�ض �إىل �الإميان دون 

روؤيا  ر�أى  كرنيليو�ض  وهكذ�  �ل�صار.  باخلرب  �لله  كلمة  يعرف  �صخ�ض  يخربه  �أن 

من �لله، ياأمره فيها �أن ير�صل بع�ض رجاله �إىل مدينة �أخرى ليجدو� بطر�ض. ثم 

 ر�أى بطر�ض روؤيا �أخرى من �لله، يقنعه فيها �أنه ال مانع من حديثه �إىل �أممي عن 

ي�صوع. ثم  بعد هذ� جعل بطر�ض ير�فق �لرجال �لذين �أر�صلهم كرنيليو�ض لياأتو� به 

�إليه. 

هنا ميكن �أن نقول �إن فعل هذ� كان مثل �تخاذ �لطريق �الأطول! وال �أعلم ملاذ� 

�لكتاب  لكننا جند مر�ًر� وتكر�ًر� مو�قف م�صابهة ف  �لطريقة،  �لله  بهذه  ت�رشف 

�ملقد�ض. حني يعطي �لله  حياة، فهو يفعل هذ� من خالل كلمته، �أي من خالل �خلرب 

�ل�صار عن ي�صوع �مل�صيح، وهذ� يتم  باإخبارنا للمحيطني بنا بالق �ملخت�ض بالتغيري 

يخل�ض  �أن  �لله  باإمكان  كان  ف  �مل�صيح.  عليه  يح�صلو�  �أن  ميكن  �لذي  �الأعظم 

كرنيليو�ض مبا�رشة، لكنه �ختار �أن يعمل هذ� كما �عتاد  د�ئًما، من خالل كلمته ومن 
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ليفعل هذ�،  م�صتخدًما مالئكة  �لعناء  �لكثري من  �لب�رش، وقد تكبد  خالل وكالء من 

وروؤى و�أ�صخا�ض ي�صافرون مل�صافات بعيدة للمناد�ة بكلمة �لله. وفًقا  لتعبري بطر�ض 

ا اَل َيْفَنى،  ِبَكِلَمِة  نف�صه الحًقا حني قال: »َمْوُلوِديَن َثاِنَيًة، اَل ِمْن َزْرٍع َيْفَنى، َبْل مِمَّ

ِة �ْلَباِقَيِة �إِىَل �الأََبِد«. )1 بطر�ض 1: 23(.  يَّ �للِه �ْلَ

لطاملا �أجرى �لله �الأمر بهذه �لطريقة، من نوح، �إىل �إبر�هيم، �إىل مو�صى، �إىل 

�أمة �إ�رش�ئيل، �إىل  ي�صوع ف دعوته لتالميذه. كما �أو�صح ي�صوع لتالميذه: »َلْي�َض �أَْنُتُم 

ُتُكْم... ِلَتْذَهُبو� َوَتاأُْتو� ِبَثَمٍر«. )يوحنا 15: 16(. ونتذكر  ويِن َبْل �أََنا  �ْخرَتْ مُتُ �ْخرَتْ

َلُكْم َوالأَْواَلِدُكْم  ا كلمات بطر�ض ف يوم �خلم�صني  حني قال: »الأَنَّ �مْلَْوِعَد ُهَو  �أي�صً

بُّ �إِلُهَنا«.   )�أعمال 2: 39(.  ِذيَن َعَلى ُبْعٍد، ُكلِّ َمْن َيْدُعوُه �لرَّ َوِلُكلِّ �لَّ

والحًقا ف �صفر �الأعمال، حتدث بول�ض �إىل جمموعة من �لن�صاء ف مدينة فيلبي، 

�الإجنيل،  ر�صالة  ليديا  �صمعت  بالتجارة.  تعمل  كانت  �لتي  ليديا  بينهن  كانت  من 

ت�صتجيب، وقد كان، لكن كيف حدث  �أن  لها  بد  لكن كي جتد �خلال�ض،  كان ال 

ُبوُل�ُض«.  َيُقوُلُه  َكاَن  َما  �إِىَل   
َ

ِغي ِلُت�صْ َقْلَبَها  بُّ  �ملقد�ض »َفَتَح  �لرَّ �لكتاب  هذ�؟ يخربنا 

)�أعمال 16: 14(.

بالتاأكيد كان بول�ض نف�صه يعلم عن مبادرة �لله ف �خلال�ض، فقد �أوقفه �لله ف 

 �لطريق وهو ذ�هب ال�صطهاد �مل�صيحيني، و�أ�صقطه على �الأر�ض! لقد �أخذ �لله ف 

حمبته �ملبادرة  كي يعلن عن نف�صه لبول�ض. 

�لق�صد  لكن  هذه،  من  �أكرث  �أخرى  �أمثلة  �ملقد�ض  �لكتاب  ف  جند  �أن  وميكننا 

 
َ

ِهي هَذ�  »ِف  يوحنا:  قاله  ما  �صدق  على  وتكر�ًر�  مر�ًر�  برهن  �لله  و��صح. 

َطاَياَنا«.  اَرًة خِلَ َنا، َو�أَْر�َصَل �ْبَنُه َكفَّ َحبَّ
ُه ُهَو �أَ َنا َنْحُن �أَْحَبْبَنا �للَه،  َبْل �أَنَّ ُة: َلْي�َض �أَنَّ �مْلََحبَّ

)1 يوحنا 4: 10(. 

�إدر�كنا  لنف�صه«، ُنظهر  ا معيًنا، و»يح�رشه  �لله �صخ�صً ُيخلِّ�ض  كلما �صلينا كي 

ملبادرة �لله ف  �خلال�ض. ذلك الأننا نعلم �أن �لله هو من ُيخّل�ض، ولذلك ن�صلي �أن 
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ُيخلِّ�ض  وحتى  باأمانة،  باالإجنيل  ُيكَرز  حتى  �لعظيمة  روحه،  مبحبته  �لله  ي�صكب 

�لب�رش. 

و�إن كان فهمنا الهتد�ئنا ورجوعنا �أنه ف �الأ�صا�ض �صيء نفعله باأنف�صنا، ولي�ض 

�صيًئا يجريه �لله  فينا، حينئذ نكون قد �أ�صاأنا �لفهم. فاإن �الهتد�ء بالتاأكيد يت�صمن �أن 

مع  ولكن  و�عًيا.  قر�ًر�  نتخذ  �أن  بد  وال  ب�صدق،  نتعهد  بد  �أن  ال  �إذ  �صيًئا،  نفعل 

هذ�، فاإن �الهتد�ء، �أق�صد  �الهتد�ء �لقيقي، يفوق ذلك. �لكتاب �ملقد�ض و��صح ف 

تعليمه باأننا ل�صنا جميًعا م�صافرين  غايتهم هي �لله، لكن �لبع�ض قد وجدوه بالفعل، 

�أن  �إىل  حاجة  ف  باأننا  ي�صورنا  ف  �ملقابل  لكنه  عنه،  يبحثون  ز�لو�  ال  و�آخرون 

ا �إننا ال ميكننا �أن ن�صنع  ُت�صتبدل قلوُبنا، وتتغري �أذهاننا، وحُتيا �أرو�حنا. ويقول  �أي�صً

�إن�صان، بغ�ض  �لنظر عما يبدو  �لتغيري �لذي يحتاجه كل  باأنف�صنا، الأن  �أًيا من هذ� 

عليه من �خلارج، هو تغيري عميق جًد�، قريب للغاية من جذورنا، حتى �أن  �لله 

وحده هو من ميكنه �إحد�ثه. نحن نحتاج �إىل �لله كي يهدينا. 

هي  رمبا  �الهتد�ء  عن  �ملقد�ض  �لكتاب  لتعليم  �لفهم  �صوء  نتائج  �أحد  �أن  �أخ�صى 

�متالء  �لكنائ�ض �الإجنيلية مبن قطعو� على �أنف�صهم عهوًد� �صادقة خمل�صة ف مرحلة 

يه �لكتاب �ملقد�ض  ما من حياتهم،  لكنهم مل يختربو� ذلك �لتغيري �جلذري �لذي ُي�صمِّ

)للبالغني(  �الأحد  مدر�صة  خدمة  �إد�رة  جمل�ض  در��صة  �أجر�ها  وبح�صب  �الهتد�ء. 

م�صاٍو  �جلنوبيني  �ملعمد�نيني  بني  معدل  �لطالق  �أن  ُوجد  �جلنوبيني،  للمعمد�نيني 

�أعلى منه  بقليل. وتفرت�ض در��صة قومية  �أو  �أمريكا  �لقومي للطالق ف  للمتو�صط 

نطاق  على  )حيث  تنت�رش  �الإجنيلي«  »�لز�م  واليات  �أن  هذه  من  �أحدث  �أخرى 

جهة  معدالت  من  �لدولة  ف  �الأعلى  تعد  �ملحافظة(  �الإجنيلية  �لربوت�صتانتية  و��صع 

 – �أن تكون هذه  �أميكن  تاأتي هذه »�ل�صهادة �ملعكو�صة«؟  �أين  �لطالق. ملاذ�؟ ومن 

 جزئًيا - نتيجة الأن �لرعاة ف كنائ�صنا مل يعظو� بالق عن �الهتد�ء، رمبا بد�فع 

�أن  يدركو�  مل  فقط  �أنهم  رمبا  �أو  �لعدد؟  ف  كنائ�صهم  تزد�د  باأن  �هتمامهم  �الأكرب 



9 عالمات للكني�صة �ل�صحيحة 148 

تغيرًي� حقيقًيا وجذرًيا  هو �أمر الزم. وهكذ� �صارت كنائ�صنا ت�صبه �جلمعيات �خلريية 

ومنظمات �إيو�ء وحماية �الأيائل  و�لظباء �أكرث من كونها ت�صبه كنائ�ض حتوي �أنا�ًصا 

�مل�صيح  تابعي  بني  �ل�صلبية  �ل�صهادة  مثل  هذه  ف  و�ل�صبب  حقيقًيا.  جتديًد�  متجددين 

�لذ�ئعي �ل�صيت ال �صك ف �أن �صببه - على �الأقل جزئًيا   - هو �لعظات غري �لكتابية 

�لتي يلقيها �لكثري من �لرعاة حول مفهوم �الهتد�ء. كما يتحمل  �صعب �لكني�صة جزًء� 

من �للوم ل�صماحهم لهم بفعل هذ�. 

وهكذ�، ووفًقا للكتاب �ملقد�ض، تعد توبتنا و�إمياننا عطيتني من �لله لنا، كما �أن 

�هتد�ءنا،  وتغيرينا �الأعظم، يجري فقط بنعمة �لله. 

الخاتمــة

�لتغيري  هذ�  وممكن.  �رشوري  كالهما  �لتغيري  هذ�  و�إمكانية  للتغيري،  �لاجة 

لة بالذنب �إىل حياة من �لثقة بامل�صيح،  �لذي نحتاجه هو  تغيري من حياة �خلطية �ملحمَّ

حياة مغفورة خطاياها. ولكي  نفعل هذ� ال بد �أن نتوب عن خطايانا ون�صع ثقتنا ف 

�مل�صيح، وهذ� يحدث فقط بنعمة �لله من  خالل �لوعظ بكلمته. 

على مر �لع�صور، ظل �لرجال و�لن�صاء يختربون هذ� �لتغيري �الأعظم نف�صه. 

�صمع �صوت طفل ف  �أغ�صطينو�ض حني  يدعى  �أفريقي  �لتغيري  لرجل  فقد وقع هذ� 

�لعهد  ن�صخة من  �أن  و�قر�أ«. و�صادف  و�قر�أ،  خذ  يقول: »خذ  �ملجاورة  �ل�صاحة 

�لفجور  حياة  حينها  كان  يحيا  �لذي  �أغ�صطينو�ض،  بجو�ر  موجودة  كانت  �جلديد 

�ل�صديد، حني �صمع هذه �لكلمات. وحني نظر بد�خل هذ� �لكتاب،  وقعت عيناه على 

مقطع من ر�صالة رومية: 

َنا  نَّ  َخاَل�صَ ْ�ِم، َفاإِ اَعٌة ِلَن�ْصَتْيِقَظ ِمَن النَّ َها الآَن �صَ ُكْم َعاِرُف�َن اْلَ�ْقَت، اأَنَّ »هَذا َواإِنَّ

َهاُر،  َفْلَنْخَلْع اأَْعَماَل  ْيُل َوَتَقاَرَب النَّ ا. َقْد َتَناَهى اللَّ ا َكاَن ِحنَي اآَمنَّ الآَن اأَْقَرُب مِمَّ

ْكِر،  َهاِر: َل ِباْلَبَطِر َوال�صُّ ِلَحَة النُّ�ِر. ِلَن�ْصُلْك ِبِلَياَقٍة َكَما يِف  النَّ �صْ
ْلَمِة َوَنْلَب�ْس اأَ الظُّ

�ِصيَح،  بَّ َي�ُص�َع امْلَ �َصِد.  َبِل اْلَب�ُص�ا الرَّ اِم َواحْلَ �صَ اجِع َواْلَعَهِر، َل ِباخْلِ �صَ َل ِبامْلَ
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َهَ�اِت«. )رومية 13: 14-11(.  َنُع�ا َتْدِبرًيا ِلْلَج�َصِد لأَْجِل  ال�صَّ َوَل َت�صْ

ومبجرد �أن قر�أ هذه �لكلمات، نه�ض �أغ�صطينو�ض و�صار �إن�صاًنا �آخر. 

بول�ض  ور�صالَتي  �ملز�مري  ل�صفر  در��صته  �أثناء  وف  ر�هًبا،  لوثر  مارتن  كان 

�لله منا  �لذي يطلبه  �لرب  �أن  بد�أ يالحظ  �أهل رومية  و�أهل غالطية،  �إىل  �لر�صول 

لي�ض برنا �خلا�ض بل بر �لله، و�أن هذ�  �لرب عطية �لله لكل من يوؤمنون بامل�صيح. 

نف�صها  �لفردو�ض  وكاأن  �أبو�ب  �الأمر  »كان  قال:  �الأمر،  هذ�  لوثر  �أدرك  وحني 

�نفتحت على م�رش�عيها «.

وف مدينة بيدفورد، �َصِمَع �صابٌّ �صمكري متجول )ُي�صلح �لقدور( ُيدعى جون 

بنيان م�صادفة  �صيدتني عجوزين كانتا تغ�صالن �ملالب�ض وتتحدثان عن �لله وكاأنهما 

هذ�  �لله  و��صتخدم  حديثهما،  ين�صى  �أن  بنيان  ي�صتطع  وثيقة.  ومل  معرفة  تعرفانه 

ليرتك �نطباًعا عميًقا ف قلبه، ف�صاأل  بنيان نف�صه �إن كان قد فاته �ختبار �صيء ما، 

وبد�أ ف �لت�صاوؤل: هل ميكن حًقا �أن نعرف  �لله؟ وهكذ� ��صتخدم �لله هذه �الأحاديث 

�لعار�صة �لتي �صمعها بنيان كي يجذبه �إىل �الإميان  بامل�صيح.      ومن �جلدير بالذكر �أن 

بنيان هو ذلك �لكاتب �لذي كتب الحًقا كتاب �صياحة  �مل�صيحي.  

�أما بالن�صبة لل�صاب ت�صارلز �صربجن، فقد وقع له هذ� �لتغيري من خالل عا�صفة 

ثلجية، قادته  �إىل �ال�صتماع �إىل �صيخ ب�صيط و�صما�ض ميثودي، كان يعظ بدياًل عن 

�لكني�صة  كانت  �صربجن الحًقا،  �لتي دخلها  �صربجن. وكما و�صف  �لكني�صة  ر�عي 

تكاد تكون خالية، وهو يجل�ض ف �أحد  �ملقاعد �خللفية، تقريًبا وحده، وقف �ل�صما�ض 

�ل�صيخ هناك، ونظر �إىل �صربجن مبا�رشة، وف  جمل متقطعة ومرتبكة ظل يردد 

�مل�صيح!  هذ� هو كل ما عليك  �إىل  تلو �الأخرى: »�لتفت  عبارة و�حدة فح�صب مرة 

�إىل  �مل�صيح!  �لتفت  �إىل  »�لتفت  هذ�:  يكرر  وظل  �مل�صيح!«  �إىل  �لتفت  فقط  فعله، 

�مل�صيح!« وقد ��صتخدم �لله هذ� كي يفتح عيني �صربجن على �لق. 
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�أما عن �صي. �إ�ض. لوي�ض، فقد كانت �لفكرة �لتي قر�أها كثرًي� عن �الإله �لفادي 

ف علم  �الأ�صاطري هي �لتي بد�أت توحي �إليه باأن رمبا هناك �صيء ما يحدث. 

ا لدى �صماعه لكارز كان يعظ ف �صاحة مك�صوفة  حدث هذ� �لتغيري ل�صديق يل �أي�صً

بجامعة  مرييالند. وكان ي�صتمع �إليه ف كل مرة ياأتي فيها، عاًما تلو �الآخر، وهو 

يكرز باالإجنيل. 

ي�صوع  باأن  �لتغيري من خالل و�صويل لالإميان  فقد حدث هذ�  بالن�صبة يل،  �أما 

�مل�صيح قد قام  حًقا باجل�صد من بني �الأمو�ت. 

كما �أن هذ� �لتغيري قد حدث للكثريين ف �لكني�صة �لتي �أخدم بها من خالل تعليم 

�أبويهم  لهم باأمانة �أو تعليم من معلم مدر�صة �الأحد. 

لقد ��صتخدم �لله طرًقا عديدة لتو�صيل كلمته، لكن بغ�ض �لنظر عن �لكيفية، هو 

يفعل هذ�  لتحقيق هذه �لغاية، �أن يهبنا عطيَتي �لتوبة و�الإميان. وهو يفعل هذ� حتى 

�أي  �إليه، فنخترب بالتايل هذ� �الهتد�ء �الأعظم،  نتحول بعيًد� عن  خطايانا ونتوجه 

هذ� �لتغيري �الأعظم �لذي نحن  جميعنا بحاجة ما�صة �إليه. 

كفانا من فكرة �أننا كب�رش غري قابلني للتغيري. فاإن �لله، عرب �لع�صور، مل يتوقف 

عن تغيري  �أنا�ض. ال �أعلم �إن كان �ل�صخ�ض �لذي �أ�رشت �إليه ف بد�ية هذ� �لف�صل قد 

تغري حًقا �أم ال.  لكني �أعلم �أن �لكثريين بنعمة �لله قد نالو� هذ� �لتغيري. 

ومما يدعو �إىل �ل�صخرية �أنه بداًل من �أن ي�صبح هذ� �لتغيري م�صتحياًل )كما يظن 

كثري من  �لفال�صفة �لعلمانيني �ل�صاخرين(، �صار على ما يبدو �صمة هذ� �لع�رش ب�صكل 

ما. ففي �صعينا  �لثيث نحو �لفاظ على خيار�تنا مفتوحة، �صارت �لذ�ت �ملتلونة، 

و�لد�ئمة �لتغري، وغري  �ملحددة �ملعامل تبدو هي وثن ثقافتنا �ل�صعبية. كل ما نفعله هو 

�لتغيري؛ ف�صار عاملنا �لا�رش  عامًلا من �لتغري �ملتو��صل. عربَّ توزر عن هذ� قائاًل: 

»�إن �لطبيعة �لب�رشية، كما نعرفها، هي ف  و�صع �لت�صكيل. فهي تتغري �إىل �صورة 
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�ل�صيء �لذي حتبه«)6(.    �مل�صكلة �لوحيدة هي �أن غالبية  �لتغيري�ت لي�صت لالأف�صل. 

ت�صبه حياتنا تلك �ل�صور �ل�صوئية �لتي تت�صح تفا�صيلها تدريجًيا وببطء، لكنها 

 بالتاأكيد ُتظهر �صورة �الإله �لذي نعبده، فرنى �أمام �أعيننا وف �أنف�صنا �صورة �إلهنا، 

�صورة  �ل�صخ�ض �أو �ل�صيء �لذي نعبده، و��صحة فيما ُتن�صخ �صفاته ف حياتنا. 

�لبع�ض منا قد �صمعو� دعوة �لله، و�صعرو� بحاجتهم �ملا�صة �إىل �لتغيري، �أي �إىل 

�لبع�ض  �خترب  �لله،  وبنعمة  �لله.  �إىل  و�لرجوع  �لتوبة  �لكتاب  �ملقد�ض  ي�صميه  ما 

منا ذلك. �إن مل تكن قد �ختربَت هذ�، فاأنت  ف حاجة �إىل تغيري �جتاهك بعيًد� عن 

خطاياك متجًها �إىل �لله. 

قد يبدو �لتغيري �لكتابي �أمًر� يفوق �إمكانياتك، لكن �خلرب �ل�صار هو �أنه ال يفوق 

َو�آِمُنو�  ي�صوع: »ُتوُبو�  �إىل كلمات  �النتباه  �إىل  �أنت ف حاجة  �لله.  فقط  �إمكانيات 

يِل«.  ِباالإِجْنِ
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مراجع أخرى

للدراسة في مجموعات: • 
 .Real Change: Conversion )لتغيري �لقيقي: �الهتد�ء�(   

دراسة استقرائية مقسمة على سبعة أسابيع  • 
 .   ”  9Marks  “   من خالل

للتوزيع: • 
 Am I Really a Christian?،للكاتب مايكل ماك كينلي  

   



العالمة اخلام�سة

فهم كتابي للكرازة

ما هي الكرازة؟

لي�ست فر�س معتقدات على الآخرين

لي�ست �سهادة عن اختبار �سخ�سي

لي�ست عماًل اجتماعًيا اأو م�ساركة �سيا�سية

لي�ست دفاعيات

لي�ست ثمار الكرازة

من ينبغي أن يكرز؟

لماذا ينبغي أن نكرز؟

كيف ينبغي أن نكرز؟

واآمنوا، �سيخل�سون؛ ومع ذلك �سيكون هذا  اإن تابوا  اأنهم  النا�س ب�سدق  اأْخربرِ    .1 

مكلًفا.

يتخذوا  اأن  بد  ل  لكن  �سيخل�سون؛  واآمنوا،  تابوا  اإن  باأنهم  باإحلاح  النا�س  اأخرب    .2 

 قرارهم الآن.  

اأخرب النا�س بفرح اأنهم اإن تابوا واآمنوا بالب�سارة، �سيخل�سون. وبغ�س النظر عن    .3 

 �سعوبة الأمر، لكنه ي�ستحق العناء! 
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ا�ستخدم الكتاب املقد�س.   .4 

كن مدرًكا اأن حياة املوؤمنني اأفراًدا وحياة الكني�سة جماعة هما جزء حموري يف    .5 

 الكرازة

ر اأن ت�سلي تذكَّ   .6 

ابنرِ عالقات مع غري املوؤمنني   .7 

تعاون مع موؤمنني اآخرين لتو�سيل الإجنيل اإىل من يعي�سون يف اأماكن ل يوجد    .8 

بها  موؤمنون. 

اخلــامتـــة



العالمة اخلام�سة

فهم كتابي للكرازة

ما �لذي يتبادر �إىل ذهنك حني ت�صمع كلمة ُمَب�رشِّ )�أو كارز(؟ هل تفكر ف بيلي 

�مل�صيحي؟  �صياحة  كتاب  ف  »مب�رش«  ُتدعى  كانت  �لتي  ف  �ل�صخ�صية  �أم  جر�هام؟ 

علبة  ف  �أو  للريبة؟  مثرية  و�صمعته  �لتلفاز  على  �صا�صة  يظهر  ُمَب�رشِّ  ف  تفكر  رمبا 

ر�صمي  مغلف  ف  تاأتي  ر�صالة  ف  �لعطايا؟  �أو  جلمع  �ل�صفوف  عرب  متر  كرتونية 

جلمع �لتربعات؟

، ما هو �أول �صيء يتبادر �إىل ذهنك: حُمتال �أم قدي�ض؟ حني ت�صمع كلمة مب�رشِّ

ذلك  ويرجع  ومعقًد�؛  مت�صابًكا  مو�صوًعا   - �صك  دون   - �ليوم  �لكر�زة  تعد 

 Elmer رو�يته  ف  لوي�ض  �صينكلري  �بتدعها  �لتي  �ملخزية  �لكارز  �خليالية  ل�صخ�صية 

�ل�صادم  بالو�قع  قورنت  ما  �إذ�  باهتة  �صورة  �لتي  ُتعد  جانرتي«،  »�إملر    Gantry 

للف�صائح �لتي �صملت موؤخًر� كارزين ذ�ئعي  �ل�صيت.  

وحني نتجاوز �صخ�صيات �لكارزين ونفكر ف عملية �لكر�زة نف�صها، نت�صاءل �إن 

كانت  �لكر�زة �مل�صيحية كما مُتاَر�ض �ليوم تختلف ف �صيء عن جتاوز�ت �لروب 

�ل�صليبية �لتي  ��صتمرت من �لقرن �لادي ع�رش وحتى �لقرن �لثالث ع�رش. 

وحني ُيذكر مو�صوع �لكر�زة، حتى بني �ملوؤمنني، تربز �لكثري من �الأ�صئلة، 

وتتنوع �مل�صاعر ما  بني �ل�صعور بالذنب و�الرتباك �لقيقي: 

 »�أال ينبغي ترك مهمة �لكر�زة للمحرتفني؟ �أال ينبغي �أن ي�صطلع بها من يعرفون 
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بالفعل كيف  يقومون بها؟ �أعني �أنها كثرًي� ما جُترى على نحو �صيء للغاية، وال �أريد 

�أن �أ�صيف �إليها �صوًء�!  فاأنا ال �أعرف �لقدر �لكاف �لذي يجعلني �أعمل �صيًئا«. 

�آخرون يقولون: »ف �لقيقة، ل�صت متاأكًد� مما تعنيه �لكر�زة، �أظن �أنها تعني 

�أننا من  �ملفرت�ض �أن نقنع �آخرين باأنهم على خطاإ و�أننا نحن على �صو�ب. هل هذه 

هي �لكر�زة؟«. 

من  بد�فع  خطوة  جمرد  �لقيقة  ف  هي  »�ألي�صت  قائلني:  �ملت�صككون  ويت�صاءل 

�أن جتعل  �أنك حتاول  �أن  �صعوًر� عميًقا باالأهمية �لذ�تية ميلوؤك حتى  �أي  �لغرور؟ 

ا �آخر يقبل ر�صالتك؟ �أال  يعد �أمًر� غري م�رشوع ف هذه �الأزمنة �لتي تتميز  �صخ�صً

�أق�صد  ون  معتقد�تهم ويقبلون معتقد�تك؟  بالتعددية �أن حتاول جعل �الآخرين يغريِّ

�أن �الإميان �لديني هو �أمر �صخ�صي بحت«. 

بعدم  �ل�صعور  بد�فع  »للمحرتفني«  �لكر�زة  مهمة  �ملوؤمنون  يرتك  ما  كثرًي� 

�الأهلية، �أو بد�فع عدم  �الكرت�ث، �أو �جلهل، �أو �خلوف، �أو جمرد �إح�صا�صهم باأن 

�لقيام بهذ� لي�ض مالئًما لهم. رمبا هم  لي�صو� على يقني مما ت�صتلزمه �لكر�زة وكيف 

ينبغي �أن تتم. هذه حالة ماأ�صاوية. و�أنا على قناعة  تامة باأن �أحد �لعالمات �ملميِّزة 

للكني�صة �ل�صحيحة هي �لفهم �لكتابي للكر�زة باالإ�صافة �إىل  ممار�صتها. 

�لثالث، و�لر�بع، و�خلام�ض من  �لف�صول  باأن  لن�صرتجع ما ذكرناه فيما �صبق 

�رتباًطا وثيًقا مبو�صوع �خلال�ض، ولكن كل ف�صل يرى  ترتبط  مًعا  �لكتاب  هذ� 

�ملو�صوع من ز�وية خمتلفة قلياًل.  تناولنا ف �لف�صل �لر�بع لظة �خلال�ض نف�صها، 

�أي �الهتد�ء، و�لتغيري �الأعظم. وتناولنا ف  �لف�صل �لثالث حمتوى ر�صالة �الإجنيل 

نف�صها. ولكننا نود ف هذ� �لف�صل �أن نتناول كيف  ينبغي علينا جميًعا �أن نخرب �الآخرين 

تنا. كيف لنا �أن »نب�رشِّ   )نكرز( باالإجنيل«؟ ما هي  بتلك �لر�صالة �لعظيمة �لتي غريَّ

�لكر�زة، ومِلَ ينبغي �أن نقوم بها؟
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�أود �أن نتناول مًعا �أربعة �أ�صئلة ب�صيطة �صت�صاعدنا على فهم �لكر�زة وفهم كيفية 

ممار�صتها: 

ما هي �لكر�زة؟   .1 

من ينبغي �أن يكرز؟   .2 

ملاذ� ينبغي �أن نكرز؟   .3 

كيف ينبغي �أن نكرز؟   .4 

ف حقيقة �الأمر، ال تختلف هذه �الأ�صئلة �ختالًفا تاًما عن بع�صها، فاإن �إجابتنا عن 

كل �صوؤ�ل  �صتتد�خل مع �الأ�صئلة �الأخرى و�صتوؤثر على بقية �الإجابات. �إال �أن كل 

�صوؤ�ل �صيمدنا بوجهة نظر  مميزة ميكننا من خاللها �أن نفهم مو�صوع �لكر�زة، ذلك 

�ملو�صوع �لكتابي �لعظيم. بالتاأكيد لن  نتمكن من �الإجابة عن جميع �الأ�صئلة �لتي قد 

ُتطَرح ب�صاأن �لكر�زة، لكن �أرجو �أننا، بعد  تناولنا لهذه �الأ�صئلة �الأربعة، �صنتمكن 

على �الأقل من �أن نكت�صب �ملزيد من �لفهم لدعوتنا  �إىل �لكر�زة، ونكون �أكرث طاعة 

لها، وتكون ثقافتنا �لكن�صية �أكرث �صحة ب�صاأن هذه �لدعوة. 

وقبل �أن نتابع حديثنا، ��صمحو� يل �أن �أو�صي بقر�ءة �صتة كتب �أخرى عن هذ� 

�ملو�صوع �لهام: 

يعترب كتاب ويل ميتزجر بعنو�ن: “ Tell the Truth ” )قل �لق(، ف ر�أيي هو 

�أف�صل كتاب  �أعرفه عن �لكر�زة)1(.    فهو يقدم ن�صائح عملية، ويقدم باالأخ�ض فهًما 

الهوتًيا جيًد� لر�صالة  �الإجنيل ولعملية �لكر�زة. 

كما يعد كتابا مارك �صتايلز بعنو�ن: “ Speaking of Jesus ” )�لديث عن ي�صوع(، 

بق�ص�ض  مليئني  ر�ئعني  كتابني  �لر�صول(،  )عالمات   ” Marks  of a Messenger “و

جيدة عن �لكيفية �لتي  بها ميكنك حًقا، وب�صورة عملية، �لتحدث �إىل �أ�صدقائك عن 

قة وتعليمية عن كيفية حتويل جمرى �لديث �إىل  ي�صوع)2(.   ويقدم �صتايلز �أمثلة  ُم�صوِّ
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ر�صالة �الإجنيل، باالإ�صافة �إىل بع�ض  �لق�ص�ض �لت�صجيعية عن �هتد�ء�ت حدثت ف 

�لو�قع. 

�أما كتاب �إيان مور�ي بعنو�ن: “ Revival and Revivalism ” )�لنه�صة و�الإحياء(، 

فهو كتاب  �أعمق و�أ�صعب من �لكتب �لثالثة �الأوىل، لكنه ي�صتحق عناء قر�ءته)3(.  

مبمار�صة  لقت  �لتي  �لتغيري�ت  يتناول  �لتاريخي  هذ�  �ملوؤلَّف  ف  مور�ي  فاإن    

�لكر�زة ف �أمريكا من عام 1750  وحتى عام 1850، وكيف �أن هذه �لتغيري�ت 

م�صتمرة ف �لتاأثري فينا �ليوم. �إن كنت �أكرث مياًل  للتفكري �ملتعمق، وحتب �لتاريخ �أو 

�لق�ص�ض �لبناءة، فهذ� �صيكون كتاًبا ر�ئًعا لك. 

ومن �أجل فهم �أف�صل لالأ�صا�صيات �لكتابية و�لالهوتية للكر�زة، �أن�صحك بقر�ءة 

)�لكر�زة   ” Evangelism and the Sovereignty of God “ باكر:  جي.  �آي.  كتاب 

و�صيادة �لله()4(.    هذ�  �لكتاب جيد مع كونه موجًز�! فهو يحتوي على �أربعة ف�صول 

ف  مفيًد�  كونه  على  �أجمعو�  قد  �لكل  �أن  �إال  من  مئة،  �أقل  �صفحات  وعدد  فقط، 

�الإجابة على �أ�صئلة �أ�صا�صية وجوهرية تخ�ض  تعريف �لكر�زة �لكتابية. 

 The “ بعنو�ن:  �لكر�زة  عن  كتاًبا  كتبت  فقد  �أجتر�أ،  �أن  يل  جاز  �إن  و�أخرًي�، 

gospel and  Personal Evangelism  )�الإجنيل و�لكر�زة �لفردية()5(.    يناق�ض �لكتاب 

حمتوى هذ� �لف�صل  ب�صيء من �لتف�صيل. وقد كتبته ليكون �صيًئا ميكنك �أن ت�صعه بني 

يدي طالب جامعي  حديث �الإميان. فاملق�صود منه �أن يكون مقدمة عن �لكر�زة. 

يكفينا حديًثا عن �لكتب، ولنبد�أ �الآن ف �لف�صل �لذي نحن ب�صدده

ما هي الكرازة؟

لنبد�أ ب�صوؤ�ل ب�صيط: ما هي �لكر�زة؟

�لكر�زة.  طبيعة  فهم  ن�صيء  الأننا  خاطئة  ب�صورة  �الإجنيل  ر�صالة  نقدم  �أحياًنا 

دعوين  كذلك.  لي�صت  وهي  كر�زة  �الأفعال  بع�ض  �إذ  يعتربون  يخطئون  �لبع�ض 
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�أذكر منها خم�صة �أفعال: 

لي�ست فر�س معتقدات على الآخرين  

رمبا يكون �العرت��ض �الأكرث �صيوًعا على �لكر�زة ف هذه �الأيام هو: »�ألي�ض 

من �خلطاإ �أن  تفر�ض معتقد�تك على �الآخرين؟« يظن �لبع�ض �أن �لكر�زة هي �أن 

تفر�ض �صيًئا على �الآخرين.  وميكنني �أن �أفهم هذ� �خللط من �لطريقة �لتي كثرًي� ما 

تتم بها �لكر�زة. لكن حني تفهم ما  ي�صفه �لكتاب �ملقد�ض باأنه كر�زة، �صتفهم �أنها حًقا 

لي�صت فر�ض معتقد�تك على �الآخرين. 

�أن �الأمور �لتي توؤمن بها كم�صيحي هي حقائق، ولي�صت  �أن تفهم  �أواًل، ال بد 

جمرد معتقد�ت �أو  �آر�ء. 

ثانًيا، هذه �لقائق لي�صت ملكك، مبعنى �أنها ال تتعلق بك �أنت، �أو مبنظورك، 

�أو باختبارك  �ل�صخ�صي، �أي �أنك مل تختلقها �أو تن�صئها بنف�صك. حني تكرز، فاأنت 

تقدم حق �لله. 

ذلك.  ن�صتطيع  وال  �صيء،  �أي  نفر�ض  ال  نحن  �لكتابية،  �لكر�زة  ف  �أخرًي�، 

فوفًقا للكتاب  �ملقد�ض، �لكر�زة بب�صاطة هي �ملناد�ة باخلرب �ل�صار. وهي ال تت�صمن 

�لتاأكد من ��صتجابة  �ل�صخ�ض �الآخر لها ب�صورة �صحيحة. �أمتنى لو �أننا ن�صتطيع �أن 

جنعل �لنا�ض ي�صتجيبون  لالإجنيل، لكننا ال ن�صتطيع هذ�. وبح�صب �لكتاب �ملقد�ض، 

تاأتي ثمار �لكر�زة من �لله، ولي�ض  من تقنياتنا �ملاهرة �أو �صغفنا �أو حما�صنا �ل�صخ�صي 

ملا نفعله. كما كتب بول�ض ف ر�صالته الأهل  كورنثو�ض: 

َطِتِهَما،  َوَكَما  ِبَ�ا�صِ اآَمْنُتْم  َخاِدَماِن  َبْل  اأَُبلُّ��ُس؟  ُهَ�  َوَمْن  ُب�ُل�ُس؟  ُهَ�   »َفَمْن 

َقى، لِكنَّ اللَه  َكاَن ُيْنِمي. اإًِذا  ُت َواأَُبلُّ��ُس �صَ بُّ ِلُكلِّ َواِحٍد: اأََنا َغَر�صْ اأَْعَطى الرَّ

ِذي ُيْنِمي« )1  ك�رنث��س 3: 5-7؛  اِقي، َبِل اللُه الَّ ْيًئا َوَل ال�صَّ َلْي�َس اْلَغاِر�ُس �صَ

وانظر 2 ك�رنث��س 3: 6-5(. 
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�لعد�ء جتاه  �صديد  ن�صتوعبها جيًد�، وبخا�صة ف عامل  �أن  بد  نقطة هامة ال  هذه 

�لكر�زة. ذ�ت  مرة ف كامربيدج كنت �أحتدث مع �صديق لبناين م�صلم عن �صديقنا 

�الآخر �مل�صِلم �لعلماين  �ملعتدل. و�أر�د �صديقي �لذي كنت �أحتدث معه �أن يعتنق ذلك 

�لرجل منط حياة �إ�صالمي �أكرث  �لتز�ًما و�أمانة، �أما �أنا فاأردته �أن ي�صري م�صيحًيا. 

وهكذ�، وعلى نحو عجيب، كان هناك �صيء  م�صرتك بيني وبني �صديقي، فقد كان 

كالنا مهتًما باأمر �صديقنا �مل�صرتك، مع �أن كاًل منا كان  لديه حل خمتلف مل�صكلته؛ فقد 

كنا ن�صفق عليه من �صعوبة �لياة ف جمتمع بريطاين دنيوي.  وف �أثناء �لديث، 

�أبدى �صديقي مالحظة عن ف�صاد تلك �لدولة �مل�صيحية، فاأجبته باأن  بريطانيا �لعظمى 

بدولة  م�صيحية.  ى  ُي�صمَّ ما  يوجد  ال  �الأمر  حقيقية  ف  و�أنه  م�صيحية،  دولة  لي�صت 

وهنا قال �صديقي، مغتنًما �لفر�صة ب�رشعة، وموؤكًد� على �الآتي: »تلك هي م�صكلة 

 �مل�صيحية مقارنة باالإ�صالم، فهي ال تقدم حلواًل و�إر�صاد�ت جلميع تعقيد�ت �لياة 

�لق�صايا  الأجل  للنا�ض  تقدمه  �صامل  �صيا�صي  �جتماعي  منط  لها  �إذ  لي�ض  �لو�قعية، 

�لقيقية و�لو�قعية �لتي  تو�جههم. 

فاأجبته باأن ذلك يرجع �إىل �ل�صورة �لو�قعية �لتي تر�صمها �مل�صيحية لال �لب�رش. 

باأن �الإ�صالم �صطحي للغاية  �أجبته، ب�رش�حة نوًعا ما،  �أق�صد،  وحني �صاألني  ماذ� 

ف ظنه �أن م�صكلة �لب�رش ما  هي �إال م�صاألة �صلوك. فبح�صب �الإ�صالم، تكمن �مل�صكلة 

ف �الإر�دة فح�صب. ثم �أ�صفت، �أما  �مل�صيحية، فُتنادي باأن هناك م�صكلة �أعمق من 

�الإن�صان  ف�صاد  ف  تعرِّ فامل�صيحية  لالة  �الإن�صان.  �أدق  فهًما  هذ�  ويعد  بكثري،  ذلك 

فا�صد،  قلب  تعبري عن  بل  باأنه  �ل�رشيرة،  �الأفعال  �إجمايل  باأنه جمرد  لي�ض  ه  و�رَشَّ

قلب ف حالة مترد على �لله. ت�صُف �مل�صيحية م�صكلتنا باأنها م�صاألة  تخ�ض �ل�صخ�صية، 

�أي تتعلق بالطبيعة �لب�رشية. ولهذ� لي�ض لديها برنامج تعليمي �صيا�صي، الأن  م�صكلة 

�لب�رش �لقيقية ال ميكن �لتعامل معها على �الإطالق بال�صلطة �ل�صيا�صية. 

ولكي �أو�صح ق�صدي، قلت ل�صديقي: »ميكنني �أن �أ�صع �صيًفا على عنق �صخ�ض 

ما، فاأجعله على  �الأقل م�صلًما �صاًلا ب�صورة كافية«. 
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فاتفق �صديقي معي على �صحة هذ�. 

فتابعُت: »لكن ال ميكنني �أن �أ�صَع �صيًفا على عنق �صخ�ض الأجعله م�صيحًيا. �أن 

بااللتز�م  يتعلق كذلك  تفعل ذ�ك، وال  تفعل هذ� وال  باأن  يتعلق  ت�صري  م�صيحًيا ال 

بهذ� �لقانون  وعدم فعل ذلك �ل�صيء. �أن ت�صري م�صيحًيا هو �أن ُيغريِّ �لله حياتك. 

فاإن �لكتاب �ملقد�ض  يعر�ض �مل�صكلة �لب�رشية على �أنها �صيء ال ميكن حله �لبتة بالقوة 

�لق�رشية �أو بفر�ض من ب�رش.  كل ما ميكنني فعله هو �أن �أقدم لك �لب�صارة بكل دقة، 

و�أن �أحيا حياة �ملحبة نحوك، و�أن  �أ�صلي كي يبكتك �لله على خطاياك. ميكنني �أن 

�أ�صلي لله كي ُيظهر لك حاجتك ملخل�ض،  ويعطيك عطيَتي �لتوبة و�الإميان، لكن ال 

ميكنني �أن �أجعلك م�صيحًيا«. 

�إعالن  فقط  بل  قهر،  �أو  ق�رش  �أي  على  تنطوي  ال  بطبيعتها  �مل�صيحية  �لكر�زة 

لقبوله  �أحد  �لتاأثري على  �أن  نقدم �الإجنيل جماًنا للجميع، وال ميكننا  وحمبة. فعلينا 

فعلًيا. �إن �لكر�زة �لكتابية  �لقيقية مل تكن قط فر�ض معتقٍد على �آخرين. 

لي�ست �سهادة عن اختبار �سخ�سي

�لبع�ض يظنون �أن �لكر�زة هي �صهادة عن �ختبار �صخ�صي. بالطبع قد ي�صمل 

ا قد ال ت�صمل هذه �ل�صهادة.  �خلرب �ل�صار �صهادة  عما فعله �لله ف حياتنا، لكنها �أي�صً

تخربهم  �أن  متاًما  يفوتك  رمبا  لك،  ي�صوع  يعني  �الآخرين  كم  �إخبارك  ف  فاإنك 

�أن  �جليد  من  �ل�صليب؟  على  مبوته  فعله  �مل�صيح  ما  �رشحت  هل  �الإجنيل.  بر�صالة 

ت�صارك باختبارك �ل�صخ�صي عما فعله �لله ف حياتك،  لكن ف �أثناء هذه �مل�صاركة قد 

تغفل بالفعل �أن تو�صح ما يطالب به �مل�صيح �الآخرين. 

ُيعد �الختبار �ل�صخ�صي بالتاأكيد �أمًر� �صائًعا للغاية ف ع�رش ما بعد �لد�ثة �لذي 

نعي�ض فيه،  �لذي �صعاره: »هذ� جيد بالن�صبة لك ويخ�صك �أنت«. فمن قد يعرت�ض 

حني  يحدث  ما  لرتى  �نتظر  لكن  �مل�صيح؟  من  ح�صًنا  نلت  �صيًئا  باأنك  �عتقادك  على 
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حتاول حتويل جمرى �لديث عما  فعله ي�صوع الأجلك �إىل حقائق حياة، وموت، 

وقيامة �مل�صيح، وكيف �أن هذ� كله ينطبق على  �صديقك غري �ملوؤمن. وهنا �صتكت�صف 

�أن �الختبار �ل�صخ�صي لي�ض بال�رشورة كر�زة. 

لي�ست عماًل اجتماعًيا اأو م�ساركة �سيا�سية

�لبع�ض يخلطون بني �لعمل �الجتماعي �أو �مل�صاركة �ل�صيا�صية و�لكر�زة. حني 

تتحول �أعيننا عن �لله لرتكز على �لب�رش، فلن يكون باالأمر �ملفاجئ حينها �أن حتل 

�مل�صكالت  تقوم  �ليوم،  فاإن  �هتماماتنا.  قائمة  �خلطية  ف  حمل  �الجتماعية  �لِعلل 

بيننا  �لرئي�صية  �لر�أ�صية  �مل�صكلة  – بالتغطية  على  �لب�رش  �مل�صكالت بني  – �أي  �الأفقية 

وبني �لله. ففي �أحيان كثرية جًد�، ما ُيقَبل باأنه كر�زة  ميكن �أال يكون �صوى بع�ض 

�أو  حماولة الإجر�ء تغيري�ت  �أو بر�مج خريية  �لعامة،  �لف�صائل  �لمالت لتعزيز 

�جتماعية �أخرى. لكن كما قال دونالد ماكجافر�ن، وهو مر�صل �صهري �إىل  �لهند ف 

منت�صف �لقرن �لع�رشين: 

الكح�ليات.  من  خاٍل  عامل  وجاذبية  بروعة  املناداة  هي  الكرازة   »لي�صت 

اإقناع النا�س بالت�ص�يت ل�صالح حظرها. كما اأن الكرازة  لي�صت   ولي�صت هي 

هي املناداة بت�زيع الرثوة واإقناع النا�س لتخاذ م�قف �صيا�صي  حيال حتقيق 

هذا«)6(.  

�إن حظر �لكحوليات وتوزيع �لرثوة رمبا لي�صا �ليوم �أولوية لدى �جلميع، لكن 

�لغر�ض �لذي  �أهدف �إليه و�حد. �لكر�زة لي�صت �إعالن خطة �لله �ل�صيا�صية للدول، 

وهي لي�صت توظيف  �أفر�د للكني�صة. �لكر�زة هي �إعالن �الإجنيل لالأفر�د من �لرجال 

و�لن�صاء. فاإن �ملجتمعات تتغري  حني يجمع �لرب، من خالل هذ� �الإجنيل، �أفر�ًد� 

من رجال ون�صاء مًعا ف �لكنائ�ض، ليعلن  �صخ�صيته و�صفاته من خالل تفاعالت من 

قد خلَّ�صهم. 
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لي�ست دفاعيات

�آخرون قد يخلطون بني �لدفاعيات و�لكر�زة. فاإن م�صطلح »دفاعيات« ي�صري 

معتقد�تنا  ب�صاأن  �ملحتملة  و�عرت��صاتهم  �لنا�ض  بع�ض  �أ�صئلة  �الإجابة  عن  عملية  �إىل 

هذه  مثل  فاإن  �ل�صخ�صي،  باالختبار  �مل�صاركة  �لال من  جهة  �مل�صيحية. وكما هو 

باإجابة �الأ�صئلة و�لدفاع عن  �ملعتقد قد تكون ف كثري من �الأحيان  �لعملية �خلا�صة 

�جلزء،  هذ�  �لكر�زة  وقد  تت�صمن  �مل�صيح.  عن  �الآخرين  مع  �أحاديثنا  من  جزًء� 

لكنها لي�صت هي �لكر�زة. ذلك الأن �لدفاع عن ميالد �مل�صيح  �لعذر�وي �أو �ل�صحة 

�لتاريخية للقيامة هو �أمر هام للغاية، لكنه لي�ض كر�زة. فاإن �لدفاعيات  هي �لدفاع 

عن  �لنا�ض  بذهن  تدور  �لتي  �الأ�صئلة  عن  باالإجابة  �مل�صيحية  �لعقائد  جمموعة  عن 

�ملقابل  ف  �لكر�زة  لكن  �آخرون.  ي�صعها  �لتي  �خلطة  على  �لرد  وهي   �مل�صيحية، 

هي �تباع خطة  �مل�صيح، وهي �لعمل �الإيجابي �خلا�ض باإعالن �لب�صارة عن ي�صوع 

�مل�صيح وطريق �خلال�ض  بو��صطته. 

لي�ست ثمار الكرازة

�أخرًي�، و�حدة من �أكرث �الأخطاء �صيوًعا وخطورة هي �خللط بني ثمار �لكر�زة 

و�لكر�زة نف�صها.  قد يكون هذ� �أكرث �ملفاهيم �خلاطئة مكًر�، فال ينبغي �لبتة �خللط بني 

�لكر�زة وثمارها. فاإن  جمعت هذ� �ملفهوم �خلاطئ – �أي �العتقاد بكون �لكر�زة 

�الإجنيل  عن  �ل�صابقة  �لف�صول  ف  ذكرناه  يخالف  ما  فهم  مع   - �لكر�زة  ثمار  هي 

لي�صت  �لكر�زة  باأن  �العتقاد  �الأمر  �إىل  بك  ينتهي  �أن  جًد�  �ملمكن  من  و�الهتد�ء، 

ا  �أن هد�ية �الآخرين  فح�صب روؤية �الآخرين يهتدون ويرجعون �إىل �لله، بل �أي�صً

وتغيريهم يقعان �صمن حدود �صلطتك وقوتك. هذ� �لنوع من �لتفكري قد  يقودك �إىل 

ا متالعًبا ومناوًر�.  �أن ت�صري �صخ�صً

وفًقا للكتاب �ملقد�ض، ال يوجد تعريف للكر�زة مبفرد�ت �لنتائج �أو �ملنهجيات، 

بل فقط  مبفرد�ت �الأمانة جتاه �لر�صالة �لتي ُيكَرز بها. فاإننا نقر�أ ف �صفر �الأعمال 
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عن مر�ت كثرية  حيث كرز بول�ض باالإجنيل و��صتجاب �لقليلون �أو مل ي�صتجب �أحد 

1974م،  �نعقد مبدينة لوز�ن ف عام  �لذي  على �الإطالق. ف �الجتماع  �لكبري 

قال جون �صتوت: »�أن تكرز«... ال يعني �أن  تربح مهتدين... بل فقط �أن تعلن 

�لب�صارة، بغ�ض �لنظر عن �لثمار«)7(.    وقد مت تعريف �لكر�زة  ف ذلك �الجتماع 

كما يلي: 

 »اأن تكرز ه� اأن تن�رص الب�صارة التي تعلن اأن ي�ص�ع امل�صيح مات  عن خطايانا 

د �صاحب امُللك  وقام من بني الأم�ات بح�صب الكتب، واأنه الآن ب�صفته  ال�صيِّ

القد�س  الروح  اخلطايا  وهبة  غفران  وي�ؤمن�ن  يت�ب�ن  من  جميع  مينح 

رة«)8(.   املحرِّ

ِة  ِكيَّ �لذَّ �مْلَ�ِصيِح  َر�ِئَحُة  َنا  »الأَنَّ  16-15  :2 كورنثو�ض   2 ن�ض  �إىل  ا  �أي�صً لننظر 

ِذيَن َيْهِلُكوَن. ِلهوؤُاَلِء َر�ِئَحُة َمْوٍت مِلَْوٍت، َوالأُولِئَك  وَن  َوِف �لَّ ِذيَن َيْخُل�صُ للِه، ِف �لَّ

�إنه كان  �أو  َياٍة«. بول�ض هنا ال يقول  �إنه كرز بر�صالتني خمتلفني،  ِلَ َحَياٍة  َر�ِئَحُة 

باإمكانه �لنظر �إىل جمع من �لنا�ض ويقول: »ح�صًنا،  ميكنني �أن �أعرف من منكم هم 

�ملختارون، والأولئك �صاأكرز بر�صالة معينة. و�الآن، دعوين  �أكرز بر�صالة �أخرى 

ذ�تها  للجميع،  �الإجنيل  بر�صالة  كرز  قد  بول�ض  لكن  موؤمنني«.  ي�صريو�  لن  ملن 

للبع�ض ر�ئحة حياة ذكية  للجميع، كان  نف�صها  بالطريقة  ففي كر�زته  ومع ذلك، 

 والآخرين ر�ئحة موت. فاإن �خلدمة نف�صها كان لها تاأثري�ن خمتلفان. 

ا، قد علَّم ف مثل �لز�رع )متى 13: 1-23( عن �أنو�ع �الأر��صي.  وي�صوع �أي�صً

ففي هذ� �ملََثل،  خرج �لز�رع ليزرع، و�ألقى بالبذرة ذ�تها على �أنو�ع خمتلفة عديدة 

من �الأر��صي. مل يقل �ملثل  �أي �صيء عن منهجيات و�أ�صاليب ��صتخدمها �لز�رع، 

ولذلك نفرت�ض �أنه ��صتخدم �الأ�صلوب  ذ�ته ف كل مرة. وهكذ� فاإن ر�صالة �ملثل هي 

�أن �لبع�ض �صي�صتجيبون لر�صالة �الإجنيل و�لبع�ض  لن ي�صتجيبو�، على �لرغم من �أن 

�جلميع ي�صمعون �لر�صالة ذ�تها. فال ميكننا بالتايل �أن نحكم  حكًما قاطًعا على �صحة 
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ن�صهدها. ومن  �الأهمية  �لتي  �لفورية  �لكر�زة من خالل �ال�صتجابة  ما نقوم به ف 

�إلهاء �لكنائ�ض  مبكان �أن ن�صتوعب هذ� �لق، الأن �الإخفاق ف ��صتيعابه من �صاأنه 

ا من  و�أي�صً �لنتائج،  هها  توجِّ )بر�جماتية(  �لنية ف جهود وم�صاعي ذر�ئعية   ح�صنة 

�صاأنه حتويل  �لرعاة �إىل جمموعة من �لب�رش �لُع�صابيني �ملتالعبني بالنا�ض. ال بد �أن 

نعلم كموؤمنني �أننا و�إن  كنا �أمناء ف �الإخبار بر�صالة �الإجنيل، فاإن �لنا�ض مع ذلك قد 

ال ي�صتجيبون. وهكذ� فاإن عدم  قبولهم لالإجنيل ال يعني بال�رشورة �أننا كنا خمطئني 

ف كيفية تقدمينا لالإجنيل. 

�إن �إ�صاءة فهم هذ� �جلزء ميكنه �أن ي�صيب �ملوؤمنني �الأفر�د بال�صلل نتيجة �صعور 

�لكر�زة  �لنفور من  �إىل  يوؤدي  قد  �أنه  ا،  �أي�صً لل�صخرية  �ملثري  عميق  بالف�صل، ومن 

ر�صالة  قدمو�  الأنهم  �ملوؤمنني  بع�ض  يختربه  �لذي  �ل�صعور  بالذنب  تخيل  نف�صها. 

�الإجنيل ملدة ثالثني عاًما ل�صخ�ض معني  ومل ُيقبل �إىل معرفة �مل�صيح. فقد ي�صعرون 

�أن عدم ��صتجابة هذ� �ل�صخ�ض ال بد �أن تكون  عائدة �إىل خطئهم هم بطريقة ما. لكن 

�أن  �لكر�زة، متاًما كما  نتيجة  لرب�عتنا ف  يتم  �إن �الهتد�ء ال  �لكتابي يقول  �لتعليم 

مقاومة ر�صالة �الإجنيل لي�صت �نعكا�ًصا الإخفاقنا ف �لكر�زة.  فاإن �لكر�زة لي�صت ف 

�الأ�صا�ض �صاأًنا يتعلق مبنهجياتنا، بل باأمانتنا ف �ملناد�ة بالر�صالة. 

�لبع�ض قد �صارو� موؤمنني بالفعل من خالل عر�ض لر�صالة �الإجنيل رمبا كان 

بطريقة �صيئة  للغاية. فرمبا كان �ل�صخ�ض �لذي قدم �لر�صالة خائًفا، �أو متلعثًما، �أو 

ا. لكن �أينما ُوجد �لق و�صط  كثري �لن�صيان، �أو عنيًفا،  �أو مت�صلًطا، �أو حتى بغي�صً

كل �ل�صالل، فاإن روح �لله �لقدو�ض  ميكنه �أن ياأتي بال�صال �إىل �لتوبة و�الإميان. 

علينا   طبًعا نحن �لكارزين �أن جنتهد لتقدمي ر�صالة �الإجنيل باأف�صل �صورة ممكنة، 

فاإن تلك هي  م�صئوليتنا. لكننا نتهلل بحقيقة �أن �إلهنا �إله عظيم؛ وهو ميكنه ��صتخد�م 

�أخطائنا، �إذ ف نعمته  يتغا�صى عنها ويعمل كل �صيء الأجل جمده. 
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وقد �صاغ �أحد �لُكتَّاب �الأمر على هذ� �لنحو: 

باتخاذ  قرار  واإقناعهم  النا�س  ا�صتمالة  اأو  مهتدين،  خلق  الكرازة   »لي�صت 

عن  �صحة  ق�ية  ُحجة  تقدمي  اأو  الله،  وج�د  اإثبات  ا  اأي�صً لي�صت  وهي  ما، 

امل�صيحية، كما اأنها لي�صت دع�ة �صخ�س ما حل�ص�ر اجتماع،  ولي�صت ف�صًحا 

ارتداء  لي�صت  ا  هي  اأي�صً للم�صيحية.  النتباه  اإثارة  اأو  املعا�رصة،  للمع�صلة 

�صارة مكت�ب عليها »ي�ص�ع ُيخلِّ�س«! بع�س هذه  الأ�صياء مقب�لة وح�صنة يف 

�صياقها ال�صحيح، لكن ل ينبغي اخللط بني  اأي منها والكرازة. اأن تكرز ه� اأن 

ر الب�رص  تعلن ا�صتناًدا على �صلطان الله ما  فعله ه� ليخلِّ�س اخلطاة، واأن حُتذِّ

من �صاللهم، واأن ت�جههم  اإىل الت�بة والإميان بالرب ي�ص�ع امل�صيح«)9(.  

من ميكنه �أن ينكر �أن �لكثري من �لكر�زة �لديثة قد �صارت تالعًبا عاطفًيا، �صعًيا 

للو�صول  �إىل قر�ر لظي نابع من �إر�دة �خلاطئ، متجاهلة مع ذلك فكر �لكتاب 

�ملقد�ض باأن �الهتد�ء  هو نتيجة لعمل �لله �لفائق للطبيعة، و�لكرمي جتاه �خلاطئ؟

باتخاذ  �لنا�ض  الإقناع  دعوة  جمرد  لي�صت  �لكر�زة  �إىل  �مل�صيحية  �لدعوة  �إن 

قر�ر�ت، بل باالأحرى  هي �إعالن ب�صارة �خلال�ض لهم ف �مل�صيح، ودعوتهم �إىل 

ر�صالة  منا  قدَّ فاإن  وهكذ�،  و�الهتد�ء.  عمل  �لتجديد  ف  لله  �ملجد  و�إعطاء  �لتوبة، 

قد  بهذ�  نكون  لن  فاإننا  �إىل  �الإميان،  �ل�صخ�ض  يهتِد  ذلك مل  باأمانة، ومع  �الإجنيل 

�أخفقنا ف كر�زتنا، لكن �الإخفاق ياأتي فقط �إن �متنعنا  متاًما عن تقدمي ر�صالة �الإجنيل 

باأمانة. كم من مرة �أخطاأنا »بانتظار �أن ت�صنح لنا �لفر�ض«  بداًل من خلق �لفر�ض 

من خالل �مل�صاركة بب�صاطة وحمبة بالب�صارة مع �صخ�ض ما؟

حني تدرك �أن �لكر�زة لي�صت هي �أن تهدي �لنا�ض �إىل �الإميان، بل �أن تخربهم 

�أن ت�صري  �مل�صيح، حينئذ ميكن  ي�صوع  �ل�صار عن  �لله، و�خلرب  �لر�ئع  عن  بالق 

قيامك  معدل  من  يزيد  لهذ�  و�إدر�كك  ومبهجة.  للكر�زة  يقينية  للدعوة  طاعتك 

بالكر�زة، �إذ �أنها تنتقل من كونها عبًئا  مدفوًعا باالإح�صا�ض بالذنب، لت�صري �متياًز� 
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مبهًجا. �إن �ملوؤمنني يحبون �ال�صتماع �إىل ر�صالة  �الإجنيل؛ فهي تبنينا وت�صجعنا؛ كما 

يحبون �الإخبار بها. 

َمن ينبغي أن يكرز؟

�ل�صعب جتنب هذ�  �لكر�زة، من  به جتاه  ت�صعر  قد  �لذي  مهما يكن �النزعاج 

�ملو�صوع حني  تقر�أ كتابك �ملقد�ض. �إننا جند مو�صوع �لكر�زة ف كل �صفحات �لعهد 

�جلديد. على �صبيل  �ملثال، كتب بول�ض الأهل رومية قائاًل: »�إِينِّ َمْدُيوٌن ِلْلُيوَناِنيِّنَي 

ِف  ِذيَن  �لَّ �أَْنُتُم  ِلَتْب�ِصرِيُكْم  ُم�ْصَتَعدٌّ  يِل  ُهَو  َما  َهاَلِء.  َفهَكَذ�  َو�جْلُ ِلْلُحَكَماِء  �ِبَرِة،  َو�ْلرَبَ

ا« )رومية 1: 14، 15(. هل هذ�  جمرد و�صف بول�ض لدعوته �خلا�صة  ُروِمَيَة �أَْي�صً

�أم  �أو كارز؟ وهل تنطبق كلماته عليه هو وحده وعلى  �لر�صل �الآخرين؟  كمب�رش 

ا؟ تنطبق علينا نحن �أي�صً

من قر�ءة �لعهد �جلديد، جند �أن �لدعوة �إىل �لكر�زة لي�صت قا�رشة على بول�ض 

�أو حتى على  �لر�صل. فاإن ي�صوع ف نهاية خدمته �الأر�صية، قال: 

َماِء َوَعَلى الأَْر�ِس، َفاْذَهُب�ا َوَتْلِمُذوا َجِميَع  الأَُمِ  ْلَطاٍن يِف ال�صَّ  »ُدِفَع اإِيَلَّ ُكلُّ �صُ

ُم�ُهْم اأَْن  َيْحَفُظ�ا َجِميَع َما  وِح اْلُقُد�ِس. َوَعلِّ ِم الآب َوالْبِن َوالرُّ ُدوُهْم ِبا�صْ َوَعمِّ

ْهِر«   )متى 28: 20-18(.  اِء  الدَّ اِم اإِىَل اْنِق�صَ يَّ
ْيُتُكْم ِبِه. َوَها اأََنا َمَعُكْم ُكلَّ الأَ اأَْو�صَ

هذ� �لت�رشيح، �لذي عادة ما يطلق عليه �الإر�صالية )�ملاأمورية( �لعظمى، هو 

مبا�رشة،  ب�صورة  كلماته  �صمعو�  �لذين  �أولئك  �أي  ي�صوع،  جلميع  تالميذ  �إر�صالية 

ولنا نحن �لذين نقر�أ كلماته  �ليوم. فلماذ� �إذن يوؤكد ي�صوع على وجوده �إىل �نق�صاء 

�لدهر، �أي بعد موت �لتالميذ �الأو�ئل  بزمن طويل، �إن مل يكن لهذ� �ل�صبب؟ �أي 

الأن هذه �الإر�صالية �صتمتد لكل موؤمن بعد �لتالميذ.

ُيبنيِّ �لعهد �جلديد �أن هوؤالء �لتالميذ �الأو�ئل قد �أخذو� هذه �الإر�صالية �لعظمى 

هوؤالء  نرى  بكامله،  �الأعمال  �صفر  نقر�أ  وحني  �جلد.  حممل  �صيِِّدهم  على  من 
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)على  م�صتمر  نحو  على  يكرزون  كانو�  فقد  مر�ًر�  وتكر�ًر�،  يكرزون  �لتالميذ 

�صبيل �ملثال: �أعمال 5: 42؛ 8: 25؛ 13: 32؛   14: 7، 15، 21؛ 15: 35؛ 16: 

10؛ 17: 18(. �لبع�ض �ليوم ي�صاألون: »َمن �لذي ينبغي �أن  يكرز؟« وهل يقت�رش 

ين وحدهم؟ �أم على ذلك �لرجل �لذي تدفع له �لكني�صة  �أجًر� بدو�م  هذ� على �ملب�رشِّ

كامل كي يجل�ض ويقر�أ �لكتاب �ملقد�ض، ويقف ويقدم ر�صالة �الإجنيل �أ�صبوعًيا؟ هل 

بكل  تتعلق  �أنها  �أم  فح�صب؟  �ملهنية  �لدينية  �لفئات  على  قا�رشة  �لعظمى   �الإر�صالية 

موؤمن؟

نظرنا  و�إذ�  �الإر�صالية.  بهذه  ُكلِّفو�  قد  �ملوؤمنني  باأن جميع  �ملقد�ض  �لكتاب  ُيعلم 

عن كثب �إىل  �صفر �الأعمال، �صنجد ملحات من هذه �لطاعة �لعامة للدعوة للكر�زة، 

فنحن ال نقر�أ عن ن�رش  �لر�صل وحدهم لر�صالة �الإجنيل. على �صبيل �ملثال: 

ِليَم،  اأُوُر�صَ يِف  ِتي  الَّ اْلَكِني�َصِة  َعَلى  َعِظيٌم  ِطَهاٌد  ا�صْ اْلَيْ�ِم  ذِلَك  يِف   »َوَحَدَث 

َوَحَمَل  ِرَجاٌل  َل.  �صُ َعَدا الرُّ َما  اِمَرِة،  َوال�صَّ ِة  اْلَيُه�ِديَّ ُكَ�ِر  ِميُع يِف  اجْلَ َت   َفَت�َصتَّ

َي�ْصُط�  اُوُل  َفَكاَن  �صَ ا  مَّ
َواأَ َعِظيَمًة.  َمَناَحًة  َعَلْيِه  َوَعِمُل�ا  ِتَفاُن��َس  ا�صْ اأَْتِقَياُء 

ْجِن.  ُمُهْم اإِىَل ال�صِّ َعَلى اْلَكِني�َصِة، َوُهَ� َيْدُخُل اْلُبُي�َت َوَيُجرُّ ِرَجاًل َوِن�َصاًء  َوُي�َصلِّ

يَن ِباْلَكِلَمِة« )اأعمال   8: 4-1(.  ِ ُت�ا َجاُل�ا ُمَب�رصِّ ِذيَن َت�َصتَّ َفالَّ

�ل�صوء  ت�صلط  �ل�صابقة  فاالأعد�د  يب�رشون؛  �لر�صل وحدهم هم من كانو�  مل يكن 

َعَد�  َما  ِميُع  »�جْلَ �صمل  وهذ�   ،)4 )عدد  ُتو�«  »َت�َصتَّ ملن  �لكر�زية  على  �لن�صاطات 

يب�رشون،  كانو�  من  هم  فح�صب  �ل�صيوخ  �إن  �أحدهم  قد  يقول   !)1 )عدد  �ُصَل«  �لرُّ

الأنهم كانو� ميلكون موهبة خا�صة  ف �لتعليم. لكن بقية �أعمال 8 يحكي عن فيلب�ض، 

�لذي مل يكن من �ل�صيوخ، فقد كان  فيلب�ض »جمرد« �صما�ض، ومع ذلك كان يب�رش 

 .)40-26 ،12-5 :8(
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بو��صطة  »�لتب�صري  لق�صة  ��صتكمااًل  نرى  �أن  11: 19-21، ميكننا  �أعمال  وف 

�ملوؤمنني من عامة  �ل�صعب«: 

ِتَفاُن��َس  َفاْجَتاُزوا  َل ِب�َصَبِب ا�صْ ِذي َح�صَ يِق الَّ اِء ال�صِّ ُت�ا ِمْن َجرَّ ِذيَن َت�َصتَّ ا الَّ مَّ
 »اأَ

ُم�َن اأََحًدا  ِباْلَكِلَمِة اإِلَّ اْلَيُه�َد َفَقْط.  �َس َواأَْنَطاِكَيَة، َوُهْم َل ُيَكلِّ اإِىَل ِفيِنيِقَيَة َوُقرْبُ

ا َدَخُل�ا  ِذيَن مَلَّ َواِنيُّ�َن، الَّ �َن  َوَقرْيَ يُّ �صِ َولِكْن َكاَن ِمْنُهْم َقْ�ٌم، َوُهْم ِرَجاٌل ُقرْبُ

بِّ  بِّ َي�ُص�َع. َوَكاَنْت َيُد الرَّ يَن ِبالرَّ ِ نَي  ُمَب�رصِّ اأَْنَطاِكَيَة َكاُن�ا ُيَخاِطُب�َن اْلُي�َناِنيِّ

 .» بِّ َمَعُهْم، َفاآَمَن َعَدٌد َكِثرٌي  َوَرَجُع�ا اإِىَل الرَّ

وهكذ� مرة �أخرى نرى موؤمنني »عاديني« يخرجون لن�رش �لب�صارة. 

يَن َد�ِئًما مِلَُجاَوَبِة  ا �أن ن�صتدعي �إىل ذ�كرتنا حتري�ض بطر�ض: »ُم�ْصَتِعدِّ وينبغي �أي�صً

ِذي ِفيُكْم« )1 بطر�ض 3: 15(. كَتَب بطر�ض هذ�  َجاِء �لَّ ُكلِّ َمْن  َي�ْصاأَُلُكْم َعْن �َصَبِب �لرَّ

للكني�صة  بكاملها، ولي�ض فقط لقادتها. 

ين�رشو�  �أن  �ملتخ�ص�صني،  �لدين  رجال  فقط  ولي�ض  جميعهم،  �ملوؤمنني  على 

مع  �أحدنا  بها  نتعامل  �لتي  بالطريقة  �لتب�صريي  عملنا  من  جزء  �لب�صارة.  ويتعلق 

ُكْم َتاَلِميِذي: �إِْن َكاَن َلُكْم  ِميُع �أَنَّ �الآخر كموؤمنني. فقد  قال ي�صوع: »ِبهَذ� َيْعِرُف �جْلَ

ا ِلَبْع�ٍض« )يوحنا 13:   35(. فاإن مل ُتبِد حمبة م�صيحية حقيقية لكل ع�صو  ُحبٌّ َبْع�صً

ف كني�صتك، فاإنك بهذ� تع�صى �لله وتعيق  �لعمل �لكر�زي لكني�صتك.  

م�صئولية  �إلقاء  ف  رغبتنا  ور�ء  �لرئي�صي  �ل�صبب  يكون  ما  �أحياًنا  ذلك،  ومع 

�لكر�زة على  �آخرين هو �أننا ل�صنا متاأكدين بالتحديد من كيفية �لقيام بها. 

لماذا ينبغي أن نكرز؟

�ل�صوؤ�ل �لثالث ، و�لذي يبدو طرحه �أمًر� غريًبا، هو »ما �لد�فع لكر�زتنا؟« 

مثل هذ� �ل�صوؤ�ل قد يبدو �صخيًفا كاأن ن�صاأل: »ماذ� يدفعني الأحب زوجتي؟« �أو 
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»ماذ� يدفعني  لرعاية �أطفايل؟« هل يهم حًقا؟ فاإن كان فعل هذ� �أمًر� �صاًلا، فلم 

�لقلق حيال �لد�فع؟

هل توجد م�صكلة حقيقية ف �أن يكون لدينا د�فع خاطئ ف �لكر�زة؟ �أظن هذ�. 

بخال�ض  �هتمام  �لكنائ�ض  بع�ض  لدى  لي�ض  رمبا  للكر�زة.  �أناين  يوجد  د�فع  فقد 

�لب�رش �ملحيطني بها، بل  قلق �صديد من �أن ت�صطر الإغالق �أبو�بها. وما ينطبق على 

ا  على �الأفر�د. وبقدر ما يبدو هذ� غريًبا، لكن ميكنك  �لكنائ�ض ميكن �أن ينطبق �أي�صً

�لفوز ف  بد�فع  �أو  �ل�صحيح،  �لطريق  تكون  على  �أن  بد�فع رغبتك ف  �أن تكرز 

جمادلة مع �صديق ما، �أو لتعزيز نوع ما من �العتقاد  �ل�صيكولوجي، �أو كي تبدو 

ا روحًيا �أمام �أ�صدقائك �ملوؤمنني �أو �أمام �لله نف�صه، �أو  لتك�صب لنف�صك �ُصمعة  �صخ�صً

باعتبارك مب�رًش� ناجًحا. 

ما هو �ل�صبب �ل�صحيح الإذ�عة �خلرب �ل�صار؟ وفًقا للكتاب �ملقد�ض، تت�صمن �لدو�فع 

 1 28: 18-20؛  �ل�صليمة  للكر�زة رغبة ف طاعة �الإر�صالية �لعظمى )�نظر متى 

كورنثو�ض 9: 16، 17(،  وحمبة �ل�صالني وغري �ملوؤمنني )على �صبيل �ملثال: متى 

9: 36؛ يوحنا 3: 16؛ رومية 10: 1(، وف  �ل�صد�رة، تاأتي حمبة �لله. 

باتباع  �دعائنا  وحقيقة  �رشعية  فاإن  �لقيقيني؛  �ملوؤمنني  مييز  �أمًر�  �لطاعة  ُتعد 

ي�صوع تتجلى ف  طاعتنا له، فهو قد �أو�صى تالميذه �أن يخربو� �جلميع باخلرب �ل�صار 

عنه، وهكذ�، فاإن مل نكرز  نكون ف حالة ع�صيان �أثيم. 

و�جباتنا  �أحد  �لقريب  قد جعل حمبة  ي�صوع  �لرب  كان  �إن  ذلك،  عالوة على 

عي تبعيتنا لي�صوع �إن مل  �الإلز�مية �لعظمى   )مرق�ض 12: 31(، فكيف ميكننا �أن ندَّ

عي حمبتنا لهم �إن حجبنا هذ� �خلرب �الأعظم  نكن نحب �الآخرين؟ وكيف  ميكن �أن ندًّ

�لله،  مع  �لب�رش  يت�صالح  كي  �لوحيدة  �إن  �لو�صيلة  فادًحا؟  ثمًنا  يكلفهم  مما  عنهم، 

وُتغَفر خطاياهم، وي�صتعيدو� عالقة �ملحبة مع �لله  هي من خالل ي�صوع. و�إن كنا 

نحب �الآخرين حًقا، فال بد �أن نخربهم عن �ملخلِّ�ض. 
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�أن  ينبغي  �إن كان  للكر�زة،  لله هي د�فعنا  �أن تكون حمبتنا  بد  �لنهاية، ال  ف 

نكرز كما  يريدنا �لله: 

 »اإن حمبتنا لله هي الدافع الكايف ال�حيد للكرازة. فمحبة الذات تف�صح  املجال 

اأن  ل  ن�صتطيع  ممن  امل�ؤمنني  لغري  حمبتنا  �صتخفق  بينما  الذات،  ملركزية 

نحبهم، اأو حني ي�صتحيل تخطي ال�صع�بات. فقط حمبة  �صديدة وعميقة جتاه 

الله هي التي �صُتبقينا متبعني طريقه، منادين  باإجنيله، حني يف�صل كل ما يف 

طاقة الب�رص. فقط حمبتنا لله – والأكرث  اأهمية حمبته لنا – هي التي �صتحفظنا 

من الأخطار املحيطة بنا. وحني  تغرينا الرغبة يف ن�ال �صعبية بني النا�س، 

ف من حق الإجنيل، حتى يك�ن  اأو الرغبة يف جناح من منظ�ر  الب�رص، لنخفِّ

م�صت�صاًغا واألذ مذاًقا،  حينئذ فقط اإن كنا نحب الله �صنثبت را�صخني يف حقه 

وطرقه)10(.  

ًد�. ففي كل �لكتاب  وف �لنهاية، هذه �ملحبة لله تقود �إىل رغبة ف روؤيته ممجَّ

�ملقد�ض، يعلن �لله  عن نف�صه خلليقته، وهكذ� نحن نقدم ر�صالة �الإجنيل كي منجد �لله 

حني ي�صري �لق عنه معَلًنا  ومعلوًما لدى خليقته. �إن �لدعوة �إىل �لكر�زة هي دعوة 

�إىل �لرتكيز  �أنف�صنا و�حتياجاتنا  �أي من  �لرتكيز على  �إىل �خلارج،  لتحويل حياتنا 

�لله  �لذي خلقه. وي�صمل ذلك حمبة  �ملخلوقني على �صورة  �لعامل  �لله وعلى  على 

ومع ذلك هم ف حالة عد�وة معه، �أجنبيني عنه، وف حاجة  للخال�ض من �خلطية 

و�لذنب. وباإعالننا للعمل �لعظيم �لذي عمله �لله ف �مل�صيح الأجل هذه  �ملخلوقات �لتي 

ُخلقت على �صورته مُنّجد �لله. لي�صت هذه هي �لو�صيلة �لوحيدة �لتي  ميكننا بها �أن 

مُنّجد �لله، لكنها �أحد �لو�صائل �لرئي�صية �لتي �أعطانا �لله �إياها كموؤمنني،  �أي كاأنا�ض 

يعرفونه بو��صطة نعمته ف �مل�صيح، كي منجده بها. تذكر حتري�ض بطر�ض للموؤمنني 

 
ْ

ف  �لقرن �الأول باأن يحيو� ملجد �لله: »َو�أَْن َتُكوَن �ِصرَيُتُكْم َبنْيَ �الأُمَمِ َح�َصَنًة، ِلَكي

ُدوَن �للَه ِف َيْوِم �الْفِتَقاِد، ِمْن �أَْجِل  جِّ ، مُيَ وَن َعَلْيُكْم َكَفاِعِلي �رَشّ َيُكوُنو�، ِف َما  َيْفرَتُ

ِتي  ُياَلِحُظوَنَها« )1 بطر�ض 2: 12(.  �َصَنِة �لَّ �أَْعَماِلُكُم �ْلَ
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كيف ينبغي أن نكرز؟

�لر�صالة،  ونن�رش  بالكلمة،  نكرز  �أن  هي:  �ل�صوؤ�ل  هذ�  على  �الأو�صح  �الإجابة 

ونعلن �لب�صارة. هذه  هي، كتابًيا، �لكيفية �لتي ميكن �أن نكرز بها. 

عام  ففي  �لبع�ض.  ُيدِرك  مما  �أهمية  �أكرث  �ل�صوؤ�ل  هذ�  بالتحديد؟  كيف  لكن 

�لكلمتان  هاتان  ت�صتخدم  �أن  جاز  )�إن  فكاهي  ب�صكل  جوزيف  بايلي  خ  وبَّ  ،1960

يخربنا  فهو  �الإجنيل(.  منطاد  )�أي   ” The Gospel  Blimp “ كتابه  ف  �ملوؤمنني  مًعا!( 

بالق�صة �لتالية: 

»بداأت الفكرة فعلًيا يف تلك الليلة منذ عدة �صن�ات، حني كنا  جال�صني جميًعا 

مًعا يف احلديقة اخللفية ملنزل ج�رج واإيثيل  جري�صك�م. 

كنا قد انتهينا للت� من تناول وجبة ع�صاء يف اله�اء الطلق )وليمة  حقيقية(، 

الذباب.  البع��س  ونراقب  ن�رصب  اأن  �ص�ى  لنفعله  الكثري  اأمامنا  يكن  ومل 

ومن اآن لآخر كانت حتلق ف�قنا طائرة يف ال�صماء  بعيًدا، وكان ميكننا اأن نرى 

الأ�ص�اء احلمراء والبي�صاء املتالألئة. 

اأظن اأن هذا ما جعلنا نبداأ يف العمل على منطاد الإجنيل، اأو رمبا ما  جعلنا نفعل 

هذا هم اجلريان يف املنزل املجاور ملنزل ج�رج واإيثيل،  الذين كان�ا يلعب�ن 

لعبة ال�رق، وي�رصب�ن اجِلعة يف �رصفة منزلهم. 

ر�صالة  لهم  لننقل  للنا�س  و�ص�لنا  كيفية  عن  نتحدث  بداأنا  حال،  اأية  على 

الأعمال  رجال  جمم�عة  جمال  يف  النا�صطني  »هريم«  من  وكان  الإجنيل. 

املحليني )وكان ه� ومارج زوجته م�ج�دين يف  تلك الليلة، وكانت ليلتهم 

كيفية  نتحدث  عن  بداأنا  حني  وهكذا،  طفلهم(.  ولدة  بعد  باخلارج  الأوىل 

املنزل  يف  الرجال  اأولئك  ج�رج  يا  »لناأخذ  هريم:  قال  للنا�س،  ال��ص�ل 

اإن  والآن،  م�ؤمنني.  اأنهم غري  جيًدا  نلحظ  اأن  مثاًل،  فاإننا ميكننا  املجاور 

اأردنا اأن نقدم لهم الإجنيل، كيف  لنا اأن..«. 
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اأن  اأتريدهم  �ص�تك،  اخف�س  اأرج�ك،  »هريم،  قائلة:  مارج  فقاطعته 

ي�صمع�ك؟« .

اإىل  فقال ج�رج م�افًقا: »هريم على حق، هم غري م�ؤمنني، فهم يذهب�ن 

يف عيد امليالد وعيد القيامة، لكنهم ي�رصب�ن   – كني�صة  ليربالية   – الكني�سة 

الكح�ليات ويلعب�ن ال�رق معظم  اأيام الآحاد الأخرى، فيما عدا ف�صل ال�صيف، 

اأ�صب�ع  اإىل  ال�صاطئ يف كل نهاية  الذهاب  اأ�صابيع قليلة، �صيبداأون يف  فبعد 

حتى حل�ل ي�م عيد العمال«. 

مقرتحات  من  هل  »ح�صًنا،  فقال:  للمناق�صات،  جيًدا  قائًدا  هريم  كان  وقد 

الآن؟« 

ميكنك  منخف�س،  م�صت�ى  على  تطري  حًقا  اإنها  الطائرة،  هذه  اإىل   »انظروا 

تقريًبا اأن ترى اأ�ص�اء  الن�افذ«. 

 »تق�صد الك�ى. اأيريد اأحدكم املزيد من رقائق البطاط�س؟« 

 »كما قلت قباًل، ها ه� اختبار لنا، فكيف ميكننا تقدمي الإجنيل لأولئك اجلال�صني 

هناك؟«  واأ�صار هريم اإىل املنزل املجاور. 

 »من امل�ؤ�صف اأن الطائرة مل تكن حتمل عالمة ما، فاإن كانت كذلك، لكان�ا 

نظروا اإىل ف�ق  تاركني لعبة ال�رق لبع�س ال�قت لقراءة العالمة«. 

 »اأتعلم�ن، قد تك�ن هذه فكرة جيدة. هل راأى اأحدكم من قبل تلك املناطيد 

التي جتر  خلفها ل�حة اإعالنات؟ مثل »ا�رصب بيب�صي ك�ل«، اأو »�صيفروليه 

هي ال�صيارة الأوىل«؟« ... 

اآية كتابية، مثل ’اآمن بالرب  اأق�صده ه�، مَل ل يك�ن لدينا منطاد يجر   »ما 

ي�ص�ع امل�صيح  فتخل�س’«... 

اجلميع  فاإن  للعجب،  يا  حًقا!  رائعة  جًدا،  وا�صتثنائية  رائعة  فكرة   »تبدو 

�صي�صلهم الإجنيل يف  ال�قت ذاته«)11(.  
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منطاًد�،  �ملوؤمنون  �الأ�صدقاء  هوؤالء  ��صرتى  �لق�صة،  �أحد�ث  تتطور  وفيما 

وو�صعو� عليه ر�صالة  �الإجنيل، و�ألقو� مبن�صور�ت تب�صريية من �ملنطاد كي يتاأكدو� 

من و�صول ر�صالة �الإجنيل �إىل  �جلميع. وماذ� حدث بعد هذ�؟ عليك �أن تقر�أ هذ� 

بنف�صك ف �لكتاب! 

�أن ت�صل  �لكلمة؟ فكيف تظن  �أمل يكن ما يفعلونه مبنطاد �الإجنيل هو ن�رش  لكن 

�لكلمة  للجميع؟ رمبا نقول �إنهم ينبغي �أن ياأتو� جميعهم �إىل �لكني�صة. لكنهم لن يفعلو� 

هذ�. �إًذ� ماذ�  نفعل؟ كيف نو�صل �لر�صالة للنا�ض؟ هل �ملنطاد هو �لل؟

�أو  �الإعالم  و�صائل  خالل  من  عالنية  �لكلمة  نن�رش  �أن  ميكننا  بالتاأكيد  ح�صًنا، 

ا �أن نن�رشها على نحو فردي من خالل �الأحاديث  �الجتماعات  �لعامة، وميكننا �أي�صً

�لثنائية. لكن بغ�ض  �لنظر عن �لو�صيلة، �صو�ء كانت من خالل �ملطبوعات �أو من 

�أو من خالل در��صة  �ثنني  �لكر�زة، و�صو�ء كانت من  خالل حمادثة بني  خالل 

�لكتاب �ملقد�ض �لكر�زية، لكن كيف ينبغي �أن  نقوم بها؟ �إليك �صبعة �إر�صاد�ت كتابية 

عن كيفية �لقيام بالكر�زة: 

اأخرب النا�س ب�صدق اأنهم اإن تاب�ا واآمن�ا، �صيخل�ص�ن، ولكن ذلك �صيك�ن    .1 

مكلًفا. 

ال بد �أن نر�عي �لدقة فيما نقوله، فال نخفي �أية �أجز�ء هامة من �لر�صالة خوًفا 

�أن حتتوي  يحبون  �لتف�صري. كثريون ال  �أو �صعبة  للغاية  ُمنّفرة  �أن  تكون  من 

حديثهم  �أن  يظنون  فهم  �صلبي،  �صيء  �أي  على  �لتي  يقدمونها  �الإجنيل  ر�صالة 

عن �خلطية و�الإثم و�لتوبة و�لت�صحية  بالنف�ض يعترب �صلبًيا ب�صكل ز�ئد عن �لد 

م على  بالن�صبة لع�رشنا هذ� �ملتميز بتقدير �لذ�ت. وهكذ�  فاإننا ال نريد �إجنياًل ُيَقدَّ

هذ� �لنحو. �إليكم ما قاله و�حد من �أ�صهر �لكارزين �لذين  يظهرون على �صا�صات 

�لتلفاز ف �أمريكا: 
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 »ل اأظن اأنه ي�جد اأي �صيء مت عمله با�صم امل�صيح وحتت راية  امل�صيحية، 

للعمل  جالًبا  لنتائج عك�صية  وبالتايل  الإن�صان،  ل�صخ�صية  مدمًرا  ك�نه  وثبت 

الكرازي، اأكرث من ال�صرتاتيجية غري امل�صيحية  والفظة التي ت�صعى اإىل زيادة 

وعي النا�س بحالتهم ال�صالة واخلاطئة«)12(.  

لي�ض  �إنه روبرت �صولر، وهو  �أقول لك  تت�صاءل من قال هذ�،  ف حال كنت 

�لوحيد �لذي يفكر  بهذه �لطريقة. لكن بح�صب �لكتاب �ملقد�ض، فاإن زيادة وعي 

ي�صوع  ب�صارة  تقدمي  من  يتجز�أ  ال  جزء  و�ل�صالة  هو  �خلاطئة  بحالتهم  �لنا�ض 

�صفر  من  �أوىل  �الأ�صحاحات  ف  بطر�ض  عظات  موجز  قر�أت  فاإن  �مل�صيح. 

�الأعمال، �صتجد �أنه مرة تلو �الأخرى كان �أميًنا و�صادًقا ب�صكل مذهل  بخ�صو�ض 

�لالة �خلاطئة ملن كان يتحدث �إليهم. 

  ال ميكننا �لتظاهر باأن �جلميع م�صرتكون ف بحث خمِل�ض عن �لق. ذلك الأن 

�لكتاب  �ملقد�ض ُيعلم باأن �لب�رش بالطبيعة �أجنبيون عن �لله، وف عد�وة معه. ال 

بد �أن نكون  �صادقني ف هذ�. ومع �أنه قد ال يكون من �لكيا�صة �أن نقوله، لكن 

هذ� حق، ولهذ� فهو من  �الأمانة. 

وهو  وخد�ًعا،  تالعًبا  يعد  �لق  من  م�صت�صاغة  وغري  هامة  �أجز�ء  حجب  �إن 

ي�صاوي  بيع �صحنة فا�صدة من �لب�صائع. 

كن ُمِلًحا يف اإخبار النا�س باأنهم اإن تاب�ا واآمن�ا، �صيخل�ص�ن؛ لكن ل بد اأن    .2 

يتخذوا  قرارهم الآن. 

ال بد �أن نو�صح جيًد� �ل�رشورة �مللحة للر�صالة، و�أن م�صتمعينا، بال ريب، ال 

يجب �أن ينتظرو�  �أن تاأتيهم »�صفقة �أف�صل«. 

  هل �أنت ممن يوؤجلون ت�صجيل ع�صويتهم ف جملة ما حتى حت�صل على عر�صني 

�أو ثالثة  عرو�ض عرب بريدك �الإليكرتوين؟ هل تقوم بحفظ هذه �لعرو�ض، ثم 

جتل�ض وتعقد بينها  مقارنة، ثم تقبل ذلك �لعر�ض �لذي يقدم لك �أف�صل �صفقة؟ 
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باأ�ض  ال  قدًر�  ت�صتهلك  �أن  ميكنك  �إذ  هاتفك  �ملحمول؟   ب�صاأن  خطتك  عن  ماذ� 

به من حياتك حماواًل �إيجاد �أف�صل �صفقة  ميكنك �ل�صول عليها ل�رش�ء هاتف 

حممول! 

النتظار  يدعوك  منطقي  �صبب  يوجد  فال  باالإجنيل،  �الأمر  يتعلق  حني   لكن 

ح�صولك على  �صفقة �أف�صل. فبح�صب �لعهد �جلديد، ي�صوع هو �لطريق �لوحيد 

كيف   .)10 رومية  12؛   :4 �أعمال  6؛  يوحنا   14:  )�نظر  �لله  �إىل  للو�صول 

تفرت�ض �إذن �أن يت�صالح �خلطاة مع �الإله �لقدو�ض �إن مل  يكن من خالل �مل�صيح؟ 

ال يوجد طريق �صوى �مل�صيح، و�إن كان �مل�صيح هو �لطريق �لوحيد،  ماذ� ننتظر 

و� ُقُلوَبُكْم«  ْوَتُه َفاَل ُتَق�صُّ �إًذ�؟ يحذرنا �لكتاب �ملقد�ض قائاًل: »�ْلَيْوَم، �إِْن �َصِمْعُتْم �صَ

  )عرب�نيني 4: 7؛ مزمور 95: 7، 8(. 

كان ي�صوع ملًحا ف تعليمه. لنتناول على �صبيل �ملثال هذ� �ملثل �ملذكور ف �إجنيل 

لوقا: 

ٌة يِف َكْرِمِه، َفاأََتى  َيْطُلُب  َجَرُة ِتنٍي َمْغُرو�صَ َثَل: »َكاَنْت ِلَ�اِحٍد �صَ  »َوَقاَل هَذا امْلَ

اأَْطُلُب  َثَمًرا يِف هِذِه  اآِتي  ِننَي  اِم: ُهَ�َذا َثاَلُث �صِ ِلْلَكرَّ َفَقاَل  َثَمًرا َومَلْ َيِجْد.  ِفيَها 

ُد،  يِّ ا؟  َفاأََجاَب َوَقاَل َلُه: َيا �صَ ُل الأَْر�َس اأَْي�صً اَذا ُتَبطِّ يَنِة َومَلْ اأَِجْد. ِاْقَطْعَها! مِلَ التِّ

َنَعْت َثَمًرا،  َع ِزْباًل. َفاإِْن �صَ ا، َحتَّى اأَْنُقَب َحْ�َلَها  َواأَ�صَ َنَة اأَْي�صً اْتُرْكَها هِذِه ال�صَّ

َواإِلَّ َفِفيَما َبْعُد َتْقَطُعَها«« )ل�قا 13: 6-  9(. 

لي�ض خد�ًعا �أو تبلًد� لل�صعور �أن ننطق بتحذير�ت طارئة وملحة كهذه، فهذ� هو 

�لق بكل  ب�صاطة، وال �أحد منا ميلك قدًر� غري حمدود من �لوقت ليقرر �إن كان 

يريد �أن يتبع �مل�صيح �أم  ال. 

�أحد�ث  نف�صه ف  �لتاريخ ال يدور ف دو�ئر، ويكرر  �أن  �أدركنا كموؤمنني  لقد 

د�ئرية بال نهاية،  لكن �لله يوًما ما �صياأتي بالتاريخ �إىل نهاية ف �لدينونة. نحن 

و�لوقت  �أخرى.  مرة  بها  �صيطالبنا  و�أنه  هذه  �لياة،  �أعطانا  قد  �لله  �أن  نعلم 
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د، وكيفية  ��صتخد�منا له تعود �إلينا. ولهذ�  �لذي لدينا حمدود، و�ملقد�ر غري موؤكَّ

بقدر  ��صتطاعتهم  لهم  متاحة  فر�صة  كل  يغتنمو�  �أن  �أف�ص�ض  الأهل  بول�ض  يقول 

)�أف�ص�ض 5: 16(. 

فنحن ال بد �أن نكون مثل هو�ة جمع �الأ�صياء، �لذين ي�صرتون كل منوذج معلن 

�صاعة تعرب  �غتنام كل  �أن نرغب ف  بد  �أي ال  به،  يعتزون  عنه من �صيء  ما 

حمولني �إياها �إىل ن�صب تذكاري  لله، وم�صتخدمني �إياها الأجله. وال ينبغي �أن 

نكتفي بهذ� �لتفكري: »�صاأعي�ض ب�صعة �صنني  �أخرى ف �أنانيتي، ثم حني تتحقق كل 

رغباتي، �صاألتفت �إىل �مل�صيح و�أتبعه«! علينا �أن نعرف،  كما عرف بول�ض، �أن 

ُهْم اَل  ِذيَن َي�ْصَتْعِمُلوَن هَذ� �ْلَعامَلَ  َكاأَنَّ  َيُكوَن ... �لَّ
ْ

، ِلَكي ٌ »�ْلَوْقُت ُمْنُذ �الآَن ُمَق�رشَّ

َي�ْصَتْعِمُلوَنُه ]ف �لرتجمة �الإجنليزية: ي�صتعملونه دون �ال�صتغر�ق فيه[. الأَنَّ َهْيَئَة 

هَذ�  �ْلَعامَلِ َتُزوُل« )1 كورنثو�ض 7: 29، 31(. 

ت�صتخدم  فيها د�ئًما؟ وكيف  �الآن ولن جتتاز  فيها  �لتي جتتاز  �لظروف   ما هي 

باأنه �صي�صتخدمك ف تلك  �لله  �لله �الآن؟ �صع ثقتك ف  تلك  �لظروف ف طاعة 

ف  لك  �لله  ��صتخد�م  ف  ثق  تغيريها.  �إىل  د�ئًما  �أن  ت�صعى  من  بداًل  �لظروف 

هذه �للحظة، بداًل من �أن تنتظر �للحظة  �لقادمة، مبا �أنك ال تعلم �إن كانت هذه 

�للحظة �لقادمة �صتاأتي �أم ال. ال ت�صمح للبقاء �لوقتي  للبنايات �لعظيمة و�ملوؤ�ص�صات 

�لكربى، �أو لل�صاعات �لطو�ل �لتي تق�صيها ف ملل �أن جتعل  منك �أحمَق! فاإن 

ت�صكل  �أنها  يعني  وهذ�  �رشيرة«،  »�الأيام  �إن   16  :5 �أف�ص�ض  ف  يقول  بول�ض 

خطًر�،  و�أنها فر�صة عابرة، وهكذ� ال بد �أن نفتدي �لوقت ونغتنم كل فر�صة. 

ولهذ� نقول مع بول�ض، ف  �صوء جميء يقيني لدينونة �أكيدة، �إن حمبة �مل�صيح 

حت�رشنا كي ننادي بالب�صارة )2 كورنثو�ض 5:   14-10(. 
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اأخرب النا�س بفرح اأنهم اإن تاب�ا واآمن�ا بالإجنيل، �صيخل�ص�ن. ومهما كانت    .3 

�صع�بة  الأمر، فه� ي�صتحق العناء! 

�أولئك  عن  ا  ق�ص�صً �لعرب�نيني  ر�صالة  من  ع�رش  �لادي  �الأ�صحاح  لنا  يروي 

�لذين قا�صو�  �صعوبات وم�صقات الأجل �الإميان ومع ذلك ثبتو� و�حتملو�. وف 

�ل�رشور  �أجل  من  �ل�صليب  �حتمل  �لذي  ي�صوع  نف�صه  عن  نقر�أ   12 عرب�نيني 

ا �صنقا�صي  �صد�ئد، مثل �النتقاد، وفقد�ن  �ملو�صوع �أمامه. وهكذ� فاإننا نحن �أي�صً

منا  �الإجنيل.  �لوظيفة، و�نف�صال �لعالقات، و�أ�صو�أ من هذ�، الأننا قدَّ

ميكنه  ال  ما  يعطي  من  �أحمَق  »لي�ض  �إليوت:  جيم  �ل�صهيد  �ملر�َصل  قال  وكما 

�الحتفاظ به كي يربح  ما ال ميكنه خ�صارته«. 

 ما �ملنفعة �لتي نح�صل عليها من �إقبالنا �إىل �مل�صيح؟ �إننا نربح عالقة مع �لله نف�صه، 

ونربح  غفر�ًنا، ومعنى، وهدًفا، وحرية، و�رشكة، ويقيًنا، ورجاًء. وهكذ�، 

فاإن �أمانتنا و�صدقنا ب�صاأن  �مل�صقات عند تقدمي �الإجنيل ال تعني �أننا ال بد �أن نحجب 

ا بالتاأكيد  �أننا ال بد �أن نتظاهر ب�صعوبة �لياة �مل�صيحية  �لربكات، وال تعني �أي�صً

فقط كي يظن �لنا�ض �أننا �صادقون و�أمناء معهم.  نحن ف حاجة �إىل �أن نكون 

ف  ي�صوع  �صار  خرب  لدينا  باأن  �لنا�ض  نخرب  �أن  يعني  وهذ�  تامة،  �أمانة  �أمناء 

�مل�صيح، و�أنه مع كل �ل�صعوبات و�ل�صيقات، فاتخاذنا �لقر�ر باأن منوت عن 

�أنف�صنا ونتبع  �مل�صيح ي�صتحق �لعناء بل و�أكرث. 

ا�صتخدم الكتاب املقد�س   .4 

ا للكر�زة �لعامة فح�صب، لكن ينبغي �أن تتعلم �لكتاب  لي�ض �لكتاب �ملقد�ض خم�ص�صً

 �ملقد�ض الأجل منفعتك �ل�صخ�صية وكي تقدمه لالآخرين. بهذ� �صريون �أن ر�صالتك 

لي�صت من  وحي �أفكارك �خلا�صة. يعطينا فيلب�ض �ملب�رش مثااًل جيًد� ال�صتخد�م كلمة 

��صتخدم  �إىل �خل�صي �لب�صي،  �لر�صالة  قدم  تقدمي �خلرب  �ل�صار، فحني  �لله ف 

�لعهد �لقدمي كي يخربه من خالله عن  ي�صوع )�نظر �أعمال 8(. 
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  حني ن�صتخدم �لكتاب �ملقد�ض ف تقدمي �الإجنيل، فاإننا ن�صاعد �لنا�ض على �إدر�ك 

�أننا ل�صنا  نتحدث من و�قع �أفكارنا �ل�صخ�صية، بل من كلمات �لله ذ�تها. 

كن مدرًكا اأن حياة امل�ؤمنني اأفراًدا وحياة الكني�صة ككل هما جزء حم�ري    .5 

يف الكرازة

�أن تعطي م�صد�قية  �إن حياتنا، كاأفر�د وكجماعة موؤمنني ف �لكنائ�ض، ال بد    

لالإجنيل �لذي  ننادي به. هذ� هو �أحد �أ�صباب �الأهمية �لعظمى لع�صوية �لكني�صة. 

م للعامل معنى �أن يكون �الإن�صان  نحن ككني�صة نتحمل  م�صئولية جماعية باأن نقدِّ

بد  وال  �لكني�صة،  ع�صوية  تعنيه  �لذي  ما  نفهم  جيًد�  �أن  يجب  حقيقًيا.  م�صيحًيا 

ا. �إن  �لله ال يتمجد من خالل حتدثنا  �أن ن�صاعد �إخوتنا �ملوؤمنني على فهمه �أي�صً

�أن  ا من خالل �صلوكنا مبقت�صاها.  ولي�ض معنى هذ�  �أي�صً بالر�صالة فح�صب، بل 

�أحًد� منا ميكنه �أن يعي�ض حياة كاملة بال عيب، لكننا على �الأقل ميكننا  �أن نحاول 

ر كلمات ي�صوع ف �لعظة على �جلبل:  �أن نعي�ض بطريقة متدح  �الإجنيل. تذكَّ

ُدو� �أََباُكُم  جِّ �َصَنَة، َومُيَ  َيَرْو� �أَْعَماَلُكُم �ْلَ
ْ

ا�ِض، ِلَكي �َم �لنَّ ْئ ُنوُرُكْم هَكَذ� ُقدَّ   »َفْلُي�صِ

�أن  2: 12(. ميكنك  1 بطر�ض  ا  �أي�صً 5: 16؛ �نظر  ِذي ِف �ل�صمو�ت« )متى  �لَّ

يوؤمنون  ير�قبونك  �لذين  �الآخرون  يبد�أ  حني  �لله  مُتّجد  بطريقة  حياتك  حتيا 

باالإجنيل. 

ا كيف    �إن �لياة بهذه �لطريقة ال تقت�رش على حياتك �لفردية، بل ت�صمل �أي�صً

َنا  �أَ َجِديَدًة  ًة  يَّ »َو�صِ ي�صوع:  كلمات  �أخرى  مرة  تذكر  �ملوؤمنون  مًعا.  يحيا 

ُكْم  َبْع�صُ ا  �أَْي�صً ْنُتْم  �أَ بُّوَن  حُتِ �أََنا  �أَْحَبْبُتُكْم  ا.  َكَما  َبْع�صً ُكْم  َبْع�صُ بُّو�  حُتِ �أَْن  �أُْعِطيُكْم: 

ِلَبْع�ٍض«  ا  َبْع�صً ُحبٌّ  َلُكْم  �إِْن  َكاَن  َتاَلِميِذي:  ُكْم  �أَنَّ ِميُع  �جْلَ َيْعِرُف  ِبهَذ�  ا.  َبْع�صً

)يوحنا 13: 34، 35(. 

كجزء  �الآخرين،  �ملحلية  كني�صتك  �أع�صاء  جتاه  �ملكر�صة  �ملحبة  من  حياة   ِع�ض 

�لفردية  حياتنا  �إن  �لكر�زية.  خدمتك  ومن  �ل�صخ�صي  من  تقدي�صك  �أ�صا�صي 



9 عالمات للكني�صة �ل�صحيحة 180 

د  وحدها لي�صت �صهادة كافية، بل  حياتنا مًعا كجماعات موؤمنني هي �ل�صدى �ملوؤكِّ

ل�صهادتنا. 

ر اأن ت�صـلي تـذكَّ   .6 

�لله،  عمل  بالتاأكيد  هو  �خلال�ض  الأن  �لكر�زة؛  ف  �ل�صالة  �أهمية  جيًد�  ر  تذكَّ   

وذلك الأننا نتكل  عليه �تكااًل مطلًقا وكاماًل، ولي�ض على �أي �صيء �آخر، كي نرى 

10: 1 »�إِنَّ  �هتد�ء غري  �ملوؤمنني! يقول بول�ض ف رومية  �لروحية ف  �لقيامة 

  ِلْلَخاَل�ِض«. �صلِّ بانتظام الأجل 
َ

�ِئيَل ِهي َة َقْلِبي َوَطِلَبِتي �إِىَل �للِه الأَْجِل �إِ�رْشَ َم�رَشَّ

�أ�صدقائك وجري�نك من غري �ملوؤمنني. �إن كنت ر�عًيا لكني�صة،  ُقد كني�صتك ب�صكل 

منتظم ف �ل�صالة الأجل �أن ت�صنح فر�ض كر�زية خا�صة ف حياة �الأع�صاء.  كن 

مثااًل لل�صالة �ملنتظمة الأجل �لكر�زة و�الهتد�ء على حد �صو�ء. 

ابِن عالقات مع غري امل�ؤمنني   .7 

جميع �الإر�صاد�ت �ل�صابقة ميكن �أن تنطبق على جميع �ملو�قف �لتي ميكنك فيها 

تقدمي  �الإجنيل، �صو�ء ملن يقف بجانبك ف �مل�صعد، �أو يجل�ض بجانبك ف �لافلة 

�أو على منت �لطائرة.  لكن يوجد لون من �لكر�زة ي�صمل �أولئك �لذين تعرفهم 

ميكنك  من  وت�صمل  �ملوؤمنني.  غري  –  من  �لعائلة  �أو  �الأ�صدقاء  من   – بالفعل 

رت ف  �لذهاب �إىل �أماكن ميكنك  �لتعرف �إليهم �إن �رشفت بع�ض �لوقت وفكَّ

�أن تقابل بها �أنا�ًصا ال يعرفون �مل�صيح، وتبني عالقات معهم.   )�أيها �لرعاة، هذ� 

يعني �أن كنائ�صنا ال ينبغي �أن ُتبقي �صعبها م�صغواًل �أكرث من �لالزم  باالجتماعات 

و�لن�صاطات حتى ال يتاح لهم �أي وقت لبناء عالقات مع غري �ملوؤمنني(. 

  �إليك هذ� �لتدريب: قم بتدوين �أ�صماء جميع غري �ملوؤمنني �لذين حتدثت �إليهم ف 

�الأ�صبوع  �ملا�صي. من منهم رمبا تتمكن من روؤيته ثانية؟ ومن منهم ميكنك �أن 

تر�ه بالفعل؟ �صع ف  قائمة �أولوياتك �أن تقدم �الإجنيل لهم. 
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اأماكن ل  يعي�ص�ن يف  اإىل من  الإجنيل  لت��صيل  اآخرين  تعاون مع م�ؤمنني    .8 

ي�جد بها  م�ؤمن�ن. 

  تعد هذه �لنقطة �متد�ًد� للنقطة �ل�صابقة، �أي بناء عالقات مع غري موؤمنني عن 

ا تاأخذ مبادرتنا هذه �إىل م�صتوى �آخر. �إن كانت خطة �لله هي �أن  عمد،  لكنها �أي�صً

يعرف �لعامل  بكامله �خلرب �ل�صار، و�إن كان �لله قد �أودعنا مهمة �إخبار �الآخرين 

10: 15(، و�أن نذهب  �أن ُنر�َصل )رومية  �إذن  فاإننا ال  بد   ،)20-18 :28 )متى 

�أحد قد  ُخلق على �صورة �لله جاهاًل  10: 14(! مَل قد نرغب ف �أن يحيا  )رومية 

�هتمامها  �أن  �ل�صحيحة  �صتعترب  �ملحلية  �لكني�صة  �إن  وهكذ�،  �مل�صيح؟  ف  �لله  مبحبة 

بالكر�زة و�الإخبار بر�صالة حمبة �لله ف �مل�صيح لي�ض قا�رًش� على من هم  حولها، 

ل هذه �لر�صالة ملن مل تقابلهم من قبل،  ا �أن تو�صِّ �أي جمتمعها �ملحيط بها، بل �أي�صً

ومن  مل ي�صمعو� بها قط. 

الخاتمــة

ا علينا جميًعا �أن نكرز    على �ملوؤمنني �أن يخربو� �جلميع بالب�صارة، ونحن �أي�صً

حياة  نحيا  و�أن  وبفرح،  وباإلاح،  و�أمانة،  ب�صدق  هذ�  نعمل  علينا  �أن  ونب�رش. 

تدعم ر�صالتنا، عاملني كل هذ�  ملجد �لله. 

 ” Soul-Winning Made Easy “ بعنو�ن  C. S. Lovett    ف كتاب �صي. �إ�ض. لوفيت

�صة على تقنيات �ملبيعات  )ت�صهيل ربح  �لنفو�ض(، و�صع »خطة لربح �لنفو�ض« موؤ�صَّ

ًها حديثه  ف �لزمن �لذي كتب فيه  �لكتاب، �أي ف عام 1959. قال لوفيت، موجِّ

�إىل �ملوؤمنني باعتبارهم مندوبي مبيعات:  

اأن  يق�د  ميكنه  �س  املتمرِّ النف��س  رابح  فاإن  اأيديكم،  يف  الأمر  زمام   »اإن 

العميل اإىل اتخاذ قرار بقب�ل امل�صيح. ول ي�جد اأمامه حل و�صط  فيما يتحرك 

يف يقني ور�صاقة نح� مرحلة اخلال�س مبا�رصة. فه� يعلم  متاًما ما �صيق�له 
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يف كل خط�ة يف الطريق، بل وميكنه اأن يت�قع ردود  اأفعال عميله املحتمل. 

مانًعا  الرئي�صي،  ح�ل  امل��ص�ع  دائًرا  احلديث  ُيبقي  اأن  على  قادر  وه� 

التطرق لأية م�اد لي�صت ذات �صلة. اإن  تقنية التحكم يف جمرى احلديث هي 

تقنية حديثة يف الكرازة، وهي  متثل قفزة يف جمال ربح النف��س«)13(.  

م لوفيت بعد هذ� �إر�صاد�ت للموؤمن �جلاد حول �الأدو�ت �ملتنوعة للكر�زة،  ثم قدَّ

وف  �نفر�د«.  على  عميلك  مع  »حتدث  مثل:  �لنافعة«،  بع�ض   »�لن�صائح  م  وقدَّ

جزء ما من �لكتاب، كتب عن  كيفية »�ل�صغط على »�لعميل« التخاذ �لقر�ر«، بل 

ا �إنك بعد �نتهائك من تقدمي ر�صالة  و�رشح ما يعنيه م�صتخدًما �ل�صور. وقد قال  �أي�صً

�الإجنيل: 

 »�صع يدك بحزم ف�ق كتف العميل )اأو ذراعه(، وبنربة �ص�ت �صبه  اآمرة، 

قل له: »احن راأ�صك الآن معي«. ملح�ظة: ل تنظر اإليه حني تق�ل  هذا، لكن 

احن راأ�صك اأوًل. ومن زاوية عينك �صرتاه مرتدًدا يف اأول  الأمر، ثم حني 

تنهار مقاومته، �صيحني راأ�صه اإىل اأ�صفل. و�صت�صت�صعر  يدك املثبتة على كتفه 

با�صرتخائه، حينئذ �صتعلم جيًدا حني ي�صلم قلبه  لله. اإن اإحنائك لراأ�صك اأوًل ه� 

مبثابة و�صيلة �صغط �صيك�ل�جية  مذهلة«)14(.  

�ل�صغط عليهم مبثل هذه  لهذ�  �ملليئة مبن تعر�صو�  �ليوم  �لكنائ�ض  يبلغ عدد  كم 

�لذين  �ملوؤمنني  عن  وماذ�  �لله؟  بروح  حًقا  �الإميان  �إىل  يهتدو�  مل  �لطريقة  لكنهم 

مار�صو� هذ� �للون من  �لكر�زة؟ هل مالأنا كنائ�صنا باأنا�ض ��صتجابو� لالإجنيل ف �لثامنة 

�أحنو�  �أر�دو�  بكل �صدق �أن ير�صو� و�لديهم؟ هل مالأناها مبن  من عمرهم الأنهم 

باإميانهم،  ين  ُمقرِّ �لكني�صة  �إىل �الأمام ف  �أعينهم، بل  وتقدمو�  روؤو�صهم، و�أغلقو� 

لكنهم مل يتوبو� ويوؤمنو� حًقا؟ ماذ� فعلنا  باالإجنيل ف �أمريكا بالطريقة �لتي كرزنا 

بها؟

رمبا كان �صي. �إ�ض. لوفيت بالفعل كارًز� �أكرث �أمانة من غالبيتنا، ورمبا كان 

�أميًنا للغاية ف  �هتمامه بالنا�ض وتقدمي �الإجنيل لهم. وي�صتطيع �لله �أن ي�صتخدم و�صائل 
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لتقدمي �الإجنيل �أ�صو�أ  من هذه كي يجذب �أنا�ًصا لنف�صه. ليت �لله يعطي كل و�حد منا 

�الأح�صاء و�الأمانة �للذين من  �صاأنهما �الهتمام بالكر�زة كثرًي� لدرجة تاأليف كتاب 

�لذي ميالأ كنائ�صنا  �لكر�زة  �ملغلوط عن  ا مينع مثل هذ�  �لفهم  �أي�صً ليته  عنها، لكن 

باأنا�ض ال يعرفون �لرب. 

بعد عظة �ألقيتها ف �صباح يوم �أحد، �أم�صكني ز�ئر من يدي، وجذبني �إليه قائاًل: 

»د. ديڤري،  �أريدك �أن تعلم �أن هذه كانت و�حدة من �أف�صل عرو�ض �لبيع �لتي ��صتمعت 

�إليها على �الإطالق  ف حياتي. لكن هناك م�صكلة و�حدة، �أنت مل تتمم �ل�صفقة!«. 

»يا  كان:  بفكري  د�ر  ما  لكن  �لكثري.  له  �أقل  ومل  �أجيبه،  مباذ�  حًقا  �أعلم  مل 

�صديقي، �أنا �أعلم  نوع �ل�صفقات �لتي ميكنني �أن �أمتمها، و�لنوع �لذي ال ميكنني 

تتميمه، و�إن فد�ء نف�ض خالدة  لهو ذلك �لنوع من �ل�صفقات �لذي ال ميكنني بقوتي 

�ل�صخ�صية �أن �أمتمه«.  

�أحتاج �أن �أعرف هذ� جيًد�، ال الأتوقف عن �لكر�زة باالإجنيل، بل كي ال �أ�صمح 

لعر�صي لالإجنيل  باأن ي�صاغ وفًقا ملا �أظن باأنه �صياأتي ف �لنهاية بردة فعل، فاأمتكن 

وتغيريه،  �خلاطئ  لتبكيت  و�صعي  كل  بذل  من  �ل�صفقة«.  بداًل  »�إمتام  من  بهذ� 

تارًكا �لله يقف ف �خللف ف تهذيب وُرقي  منتظًر� بهدوء �أن يدعوه هذ� �جلثمان 

�صاأكرز  ف  �ملقابل  فاأنا  قلبه،  لدخول  �ل�رشيح،  �لروحي  عدوه  �أي  �لروحي، 

باالإجنيل، حماواًل �إقناع �خلاطئ عامًلا مع ذلك عجزي عن �أن �أ�صنع �الهتد�ء،  ثم 

بعد هذ� �أتر�جع �إىل �خللف بينما ي�صتخدم �لله كل �صلطانه كي يبكت �خلاطئ، ويهديه 

ه. حينئذ �صرنى من منا ي�صتطيع حًقا �أن يدعو �مليت من �لقرب  �إىل  �الإميان، ويغريِّ

ويقيمه �إىل �لياة. 

ي�صتطيع �لله �أن ي�صتخدم �أي �صخ�ض ملجده، فهو يحب ��صتخد�م »من هم ال �صيء«. 

فقد �ختار  �أن ي�صتخدم مو�صى ثقيل �لل�صان، و��صتخدم بول�ض �ليهودي �لوطني لتب�صري 

ع عدم وفائهم بالغر�ض.  �الأمم. وهو ياأخذ  �ملجد با�صتخد�م �أولئك �ملتوقَّ
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يخربنا ت�صارلز �صربجن عن جورج و�يتفيلد: 

العظيم، الذي طاردته جمم�عة من امل�صتهينني  الثامن ع�رص  القرن   »كارز 

 املتخ�ص�صني يف اإطالق ال�صباب، وكان�ا يطلق�ن على اأنف�صهم ا�صم   »جمعية 

جهنم« ) Hell-fire Club (. وحني كان وايتفيلد يقف خارًجا  للكرازة، كانت 

هذه املجم�عة ال�صغرية من الرجال تتنحى اإىل اجلانب  لتقلده. ومل يك�ن�ا 

ي�ؤمن�ن بكلمة مما يق�له. وقد كان قائدهم يدعى  ث�رب؛ ويف ي�م من الأيام، 

بدقة  عظته  مقدًما  اأ�صدقائه  املقربني،  اأحد  اأمام  وايتفيلد  يقلِّد  ث�رب  كان 

متميزة، حماكًيا نربته وتعبريات وجهه  حماكاة تامة، لدرجة اأنه ه� نف�صه 

ُنخ�س يف قلبه من الر�صالة حتى اأنه  جل�س ورجع اإىل الله يف الت�«)15(. 

ال. ليتنا نحن كاأفر�د وكنائ�ض ننخرط  �إن �الإجنيل ف ذ�ته ومن ذ�ته قوي وفعَّ

ف  خدمة �لتب�صري. وليت �لله ي�صاعدنا على �أال نقوم بهذ� بالطريقة �خلطاأ، بل بطريقة 

تقدم  �الإجنيل وت�رشحه بو�صوح. 

وحني نفعل هذ�، نبد�أ نرى ثماًر�، وت�صتعيد ع�صوية �لكني�صة معناها )�صنتحدث 

ب�صيء من  �لتف�صيل عن هذ� �ملو�صوع ف �لف�صل �لتايل(، وي�صري �الإجنيل ظاهًر� 

للعامل من حولنا، بل  وللعامل �ملوجود بد�خل �لكني�صة! 

�أحياًنا يكون �الدعاء هو كاالآتي: »�إن كنت توؤمن باالختيار، فاإنك لن تكرز«. 

باأن  يوؤمنون  كانو�  �مل�صيحية  �لكني�صة  تاريخ  ف  �لكارزين  �أعظم  كثريين  من  لكن 

�لكر�زة  غرية  يطفئ  مل  �الختيار  بعقيدة  �الإميان  �لله.  �إن  باختيار  هو  �خلال�ض 

لويد  مارتن  �أو  �صربجن  �أو  �أو  جاد�صون،  كاري  �أو  �دو�ردز،  �أو  و�يتفيلد  لدى 

بايرب.  �أو جون  تيم  كيلر  �أو  كينيدي،  �أو دي جيم�ض  �صيفر  فر�ن�صي�ض  �أو  جونز، 

�أن يرى مزيًد� من  �لكر�زة، فاإن  ا يود  لكن ف حقيقة �الأمر، وباعتباري �صخ�صً

�إن مل توؤمن مبا قد  حتدثنا  �أنك  فاأنا قلق من  �لنقي�ض متاًما:  قلقي هو حيال حدوث 

عنه ف �لدر��صات �لقليلة �ل�صابقة، باأن �الإجنيل هو �خلرب �ل�صار عن عمل �لله، �أي 

فقط  هو  �الهتد�ء  و�أن  �لقد�ض،  �لروح  و�جتذ�ب  �البن،  وموت  �الآب،   �ختيار 
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�لكر�زة هي  و�أن  �لتوبة و�الإميان،  �أي  �لنعمة،  لعطيَتي  منح  �لله  فعل جتاه  ردة 

�إخبارنا �لب�صيط، و�الأمني، و�مل�صلِّي  بهذ� �خلرب �ل�صار؛ �إن مل توؤمن بهذ�، �صوف 

ُتف�ِصد بالفعل �إر�صالية �لكني�صة �لكر�زية باأن ت�صنع  مهتدين ز�ئفني، ومتالأ �لكنائ�ض 

ا  ُتبكيهم، في�صعرون  �لنا�ض ق�ص�صً �أن تخرب  باأنا�ض ال يعرفون ي�صوع حًقا. ميكنك 

لن  يو�جهو�  حينئذ  لكنهم  �صادًقا،  قر�ًر�  يتخذون  ولذ�  �أعماقهم،  ف  عنيفة  بهزة 

بحقيقة خطاياهم، وبحاجتهم للتوبة، وبالروح �لقد�ض. مثل هذه �لو�صيلة لن تهبهم 

ل  �لكني�صة، وُت�صجَّ �أع�صاء ف  يتعمدون، وي�صريون  فهم   حياة جديدة. ومع ذلك 

�أ�صماوؤهم ف  �أن�صطتها �ملختلفة. 

لت�صجيعه  �صيًئا  �لرب  له  قال  حمبًطا،  �لقوى  خائر  بول�ض  كان  حني  مرة  ذ�ت 

على  �ال�صتمر�ر ف �ملناد�ة باالإجنيل. وما قاله �لرب ميكننا �أن نعتربه حًقا ت�رشيًحا 

َتَكلَّْم  َبْل  َتَخْف،  ’اَل  �للَّْيِل:  ِف  ِبُروؤَْيا  ِلُبوُل�َض  بُّ  �لرَّ »َفَقاَل  عقيدة  �الختيار:  يخ�ض 

َواَل َت�ْصُكْت، الأَينِّ �أََنا َمَعَك،  َواَل َيَقُع ِبَك �أََحٌد ِلُيوؤِْذَيَك، الأَنَّ يِل �َصْعًبا َكِثرًي� ِف هِذِه 

�مْلَِديَنِة’« )�أعمال 18: 9-10(. ��صتخدم  �لله هنا عقيدة �الختيار لت�صجيع بول�ض على 

�لكر�زة. 

�لنا�ض  جتعل  �أن  مثل  للكر�زة،  و�صطحي  خاطئ  لفهم  نهاية  ن�صهد  �أن  نحتاج 

يجيبون بنعم  فح�صب عن �صوؤ�ل تطرحه عليهم، �أو يتخذون قر�ًر�. نحتاج �أن ن�صهد 

نهاية للثمر �لفا�صد �لذي  ينتج عن �لكر�زة �لفا�صدة، ونهاية الأنا�ض �أر�صيني ميلكون 

�صالة.  رددو�  �أو  �أيديهم،  ورفعو�  مرة،  وقفو�  ذ�ت  الأنهم  فقط  بخال�صهم  يقيًنا 

نحتاج �أن ن�صهد نه�صة حقيقية، ال �أن ن�صل و�صط  �جتماعاتنا �لتي �أ�ص�صناها باأنف�صنا 

نحدد  �أن  وكاأننا  ميكننا  »نه�صات«،  جماًز�  عليها  نطلق  ثم  جدواًل،  لها  وو�صعنا 

موعد هبوب ريح روح �لله �لفعلي. نحتاج �أن ن�صهد نهاية للع�صويات  �لكن�صية �لتي 

�صارت �أكرب عدًد� بكثري ممن هم بالقيقة م�صاركون ف �لكني�صة، ونهاية  للرت�خي 

ف حياتنا بتجاهلنا لالأمر بالكر�زة، �أي �لدعوة للمناد�ة بالب�صارة. نحتاج �أن ن�صهد 

 نهاية لهذه �لربودة �ملنِهكة للعزمية و�لقاتلة للدعوة �ملجيدة لالإخبار بالب�صارة. 
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ينبغي لنا �أن نقر باأهمية هذ� �خلرب �ل�صار عن ي�صوع �مل�صيح. و�إىل �أن نقر بهذ�، 

ال ميكننا �أن  نتعلم �صيًئا نافًعا عن �لكر�زة. حينئذ ال ت�صري �لكر�زة بالن�صبة لنا �صوى 

و�جًبا مزعًجا �أو  �ندفاًعا مو�صمًيا. لكن حني تاأ�رش ر�صالة �ل�صليب قلوبنا، وت�صبي 

جارحة  �أو  مرتددة،  �أو  متلعثمة،  كانت  و�إن  فاإن  �أل�صنتنا،  وتخيالتنا،  �أفكارنا 

تختلف عن  لن  لكنها حينئذ  �أو غري  كاملة،  متهكمة،  �أو  لبقة،  �أو غري  للم�صاعر، 

َلِة �ْلَقْلب َيَتَكلَُّم  �ْلَفُم« )متى 12: 34(.  حال قلوبنا. كما قال ي�صوع: »ِمْن َف�صْ

ما �لذي ميتلئ به قلبك؟ وما �لذي تنفق كلماتك عليه؟
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مصادر أخرى

للدراسة في مجموعات: • 
 Reaching the Lost: Evangelism  

تها  ُمدَّ الكتاب  المقدس  دراسة استقرائية في  • 
 ”  9Marks  “    ستة أسابيع، من خالل

لتأهيل وإعداد أعضاء الكنيسة: • 
The Gospel and Personal Evangelism, by  Mark Dever  
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 فهٌم كتابٌي لعضوية الكنيسة

يبدو �أن كل �الإح�صاء�ت ت�صري �إىل ع�رشنا هذ� باعتباره ع�رش »فوبيا �اللتز�م«. 

ت  ُنَفوِّ َنِعد باأن نفعل �صيًئا جيًد�، فاإننا قد  �أننا حني  وفوبيا �اللتز�م  هي �خلوف من 

�أننا  �أف�صل. ومن ثم، وبالرغم من  �أنف�صنا بذلك فر�صة  �ل�صول على �صيء  على 

نرى �لعديد من �الأ�صياء �جليدة �لتي  ميكن �أن نفعلها �إال �أننا نحبذ �أن »ُنبقي خيار�تنا 

مفتوحة«.  

بالتاأكيد هذه هي حكمة هذ� �لع�رش. وقد �أبدى �أحد �لكتَّاب مالحظاته عن ذلك 

قائاًل: 

ت�صري ا�صتطالعات الراأي العام اإىل ازدياد حدة اأحد التناق�صات يف املجتمع. 

هذا التناق�س ه�  اجلمع بني اللتزام الديني، ون�صبيٍة اأخالقية متفاقمة. فعلى 

�صبيل املثال، يف حني اأن 91% من  الأمريكيني يعتربون اأن الدين ه� اأمر مهم 

جًدا يف حياتهم، اإل اأن 63% يرف�ص�ن مفه�م  امُلْطَلقات)1(.     

   �أطلق جورج بارنا على �لنتيجة �لغريبة لهذ� �ال�صتطالع �أنها و�حدة من �أعلى 

�لبالغني  من  فقط   %43 �أن  وفيها:   ،1998 عام  لنهاية  �أجر�ها  خم�صة  �إح�صاء�ت 

�لذين يقولون �أنهم  موؤمنون، هم »ملتزمون باالإميان �مل�صيحي ب�صورة مطلقة«! 

�أنا ال  نف�صه؟  �لوقت  �اللتز�م و�أن تكون موؤمًنا ف  �أن تكون كارًها  فهل ميكن 

فمعظم  �الأمور.  بع�ض  ب�صاأن  متيقن  غري  يكون  �أن  للموؤمن  كان  ميكن  �إن  �أ�صاأل 
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�ملوؤمنني لديهم �صكوك.  ولكن ما �لذي ميكن �أن يكون �أكرث »تقييًد� للخيار�ت« من 

تبعية ي�صوع، �لذي �أخرب  تالميذه �إنه �إن �أر�د �أحد �أن يتبعه فعليه »�أن يحمل �صليبه« 

)متى 16: 24(؟  

�أ�صْف �إىل ذلك م�صكلة »�لعمل منفرًد�«: ملاذ� تعتمد على �صخ�ض �آخر �إن كان 

با�صتطاعتك �أن  تنجز �الأمر بنف�صك؟ فنحن مهتمون �ليوم بال�صهولة و�لب�صاطة. ملاذ� 

ي�صكلون عبًئا  بالتاأكيد رمبا  ن�صكل عبًئا عليهم، وهم  باالآخرين؟  رمبا  �أنف�صنا  ُنربك 

علينا. 

�صع هذه �مليول مًعا و�صتح�صل على ثقافة ُمعادية متاًما مل�صيحية �لعهد �جلديد، 

بة بع�صوية �لكني�صة.   و�لتي لن  تكون بالتاأكيد ُمَرحِّ

�ألي�صت �لفكرة كلها �خلا�صة بع�صوية �لكني�صة هي فكرة معاك�صة متاًما لهذه �لثقافة؟ 

�أال  �أنت فال؟  �أما  نعم،  تقول الأحدهم: نحن  �أن  ��صتعالئًيا  �ألي�ض  فًظا، ورمبا حتى 

ميكننا �أن نذهب  �أبعد من ذلك ونقول �إن ذلك �الأمر لي�ض كتابًيا ولي�ض م�صيحًيا؟ ف 

وَن«  ِذيَن َيْخُل�صُ مُّ �إِىَل �ْلَكِني�َصِة �لَّ بُّ ... َي�صُ نهاية �أعمال 2 يقول  �لكتاب: »َوَكاَن �لرَّ

)ع 47(. �ألي�ض هذ� هو كل ما ف  �الأمر؟ �ألي�صت �لكني�صة بب�صاطة هي حقيقة �صنعها 

خمل�صنا؟ على �صبيل �ملثال، عندما  ��صتجاب �خل�صي �لب�صي لالإجنيل و�عتمد، �أمل 

ي�صبح بذلك تلقائًيا ع�صًو� ف �لكني�صة )�نظر  �عمال 8(؟

�أ�صا�صية ف  �أنا على �قتناع باأنَّ فهم فكرة �لع�صوية بطريقة �صحيحة هو خطوة 

حول  �مل�صيح  لق�صية  و�لرتويج  بكاملها،  الأمتنا  و�لكر�زة  نه�صة  كنائ�صنا،  طريق 

بعنو�ن  كتاب  من  جزء  هو  �لف�صل  هذ�  �أن  تذّكْر  �ملجد  لله.  يكون  حتى  �لعامل، 

9 عالمات للكني�صة �ل�صحيحة. وكما  ذكرت ف �ملقدمة، مل يكن �لق�صد هو �أن �أح�رش 

كلَّ ما ميكن �أن يقال عن �لكني�صة  �ل�صحيحة، بل �أحاول خالل هذه �لف�صول �لت�صعة 

�أن �أ�صرتعي �النتباه �إىل بع�ض �جلو�نب  �لهامة ف حياة �لكني�صة، �لتي مت �لتغا�صي 

ة.   عنها �أو حتى ن�صيانها ف حياة �ملوؤمنني �الأمريكيني  �ملعا�رشِ
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ر�بطة �لكنائ�ض �لتي �أنتمي �إليها هي خري مثال على ذلك. فطبًقا لدر��صة حديثة 

�أجر�ها �ملجمع  �ملعمد�ين �جلنوبي، فاإن �لكني�صة �ملعمد�نية �جلنوبية �لنموذجية لديها 

�لعام �صباح  69  فقط من بني هوؤالء، يح�رشون �الجتماع  176 ع�صًو�، ولكن 

�الأحد)2(.   �أين �ملئة و�لثالثة ع�رش ع�صًو�  �لباقون؟ هل كلهم مر�صى ف �لبيت، هل 

كلهم ف �مل�صحة، �أو ف �لكلية؟ هل كلهم يق�صون  عطلة، �أو يخدمون ف �جلي�ض؟ 

�لتي  �لر�صالة  ما  كلهم  هكذ�؟  ع�رش  و�لثالث  �ملئة  هل  ولكن  كذلك،  بع�صهم  رمبا 

مها مثل هذه �لكنائ�ض عن �مل�صيحية للعامل من حولنا؟ ما �لذي  ميكن �أن نفهمه من  تقدِّ

ذلك عن �أهمية �مل�صيحية ف حياتنا؟ وما هي �لالة �لروحية لهوؤالء �لذين  مل يذهبو� 

للكني�صة منذ �صهور ورمبا �أكرث؟ وهل عدم ح�صورهم هذ� يعنينا حًقا؟  

في هذا الفصل سنتناول ثالثة أسئلة: 

ما هي �لكني�صة؟

ملاذ� نن�صم �إىل كني�صة؟

ما �لذي تتطلبه ع�صوية �لكني�صة ؟

ما هي الكنيسة؟

�إن كلمة كني�صة ال ت�صري فح�صب �إىل وحدة تنظيمية لديانة معينة. فاأنت لن ت�صمع 

�أحًد� يقول   »كنائ�ض« بوزية، �أو »كنائ�ض« يهودية. ولكن كلمة كني�صة بهذ� �ملعنى 

�إىل مبنى،  ت�صري  �الأ�صا�صي ال  كني�صة ف معناها  م�صيحية  خال�صة. وكلمة  هي كلمة 

و�إن كانت ت�صري �إىل ذلك ف  معناها �لثانوي. فاملبنى هنا بب�صاطة هو حيثما جتتمع 

�لكني�صة، ومن ثم كانت �لت�صمية  �لبيوريتانية )�لتطهرية( ملبنى �لكني�صة ف نيو �إجنالند: 

»بيت �الجتماع«. فقد بدت �لكنائ�ض  �الأوىل ف نيو �إجنالند مثل بيوت كبرية من 

�خلارج؛ فقد كانت بيوًتا جتتمع فيها �لكنائ�ض.  
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�لذين  �لنا�ض  �الأ�صا�ض هي جماعة من  �لكني�صة ف  فاإن  �جلديد،  �لعهد  وبح�صب 

و� بنعمة �لله وحدها، ملجد �لله وحده، باالإميان  مو�  �لدليل على �أنهم َخُل�صُ �أقرو� وقدَّ

وحده، بامل�صيح وحده.  هذه هي كني�صة �لعهد �جلديد؛ لذلك هي لي�صت مبنى. فلم يكن 

لدى �مل�صيحيني �الأو�ئل �أي  مباٍن، ملا يقرب من ثالثة قرون بعد �أن بد�أت �لكني�صة. 

�صني للم�صيح، �لذين يجتمعون ب�صورة  �لكني�صة هي جمموعة حملية من  �لنا�ض �ملكرَّ

منتظمة، حيث يوَعظ بكلمة �لله، وحيث  ُتطاع كلمة �لله، مبا ف ذلك و�صايا �مل�صيح 

عن �ملعمودية وممار�صة �لع�صاء �لرباين بانتظام.  

   ب�صعة مقاطع ف �لعهد �جلديد ت�صري �إىل �لكني�صة مبعناها �ملجرد �أو �لعام، بينما 

ومتحابة  حية  حملية  جمموعة  على  تدل  للكني�صة،  �الإ�صار�ت  من  �ل�صاحقة   �لغالبية 

ا. هذ� هو ما تعنيه كلمة كني�صة  للم�صيح ولبع�صهم بع�صً �صني  �ملكرَّ تتاألف من  �لنا�ض 

و  )��صتبعادك(،  منه  �إق�صاوؤك  فهي ج�صٌد ميكن  ِمر�ًر� وتكر�ًر� ف  �لعهد �جلديد. 

بها  يتم  طريقة  هناك  يكن  مل  �إن  هذ�:  ف  ر  فكِّ تن�صم  �إليه.  �أن  ا  �أي�صً ميكن  بالتايل 

�إق�صاوؤك من �لكني�صة �ملحلية �لتي  حت�رشها حالًيا، فرمبا يكون �ل�صبب ور�ء ذلك هو 

�أنك مل تن�صم �إليها ف �الأ�صا�ض كما ق�صد  �لكتاب.  

�أن  فكرة  هي  �ملوؤرخون:  �أبد�ها  �لتي  �ملثرية  �لهام�صية  �ملالحظات  من  و�حدة 

�لكني�صة جمتمٌع من  �ملوؤمنني �لذين يربطهم ميثاق معني، و�أنها لي�صت بب�صاطة لكل 

�ل�صاكنني ف منطقة معينة، هذه  �لفكرة هي �إ�صهام قيِّم �أ�صهم به �ملعمد�نيون على وجه 

ا  �خل�صو�ض ل�صالح �لرية �لدينية الأمتنا.  فالكني�صة لي�صت ف �لنهاية �صيًئا خم�ص�صً

لك  ملٌك  �أنها  �أو  �جل�صدي.  �لن�صب  �لطبيعي  طريق  عن  �أ�رشتك  �أع�صاء  ولكل  لك 

ب به للح�صور، �إال  الأنك �أحد مو�طني هذه �الأمة. وبالرغم من �أن �جلميع  مرحَّ

لهوؤالء  �لكني�صة ف غر�صها وع�صويتها هي  للموؤمنني،  �أن  يعلِّمنا  �لعهد �جلديد  �أن 

�لذين �أُعطاهم �لروح �لقد�ض �لوالدًة �جلديدة، �لذين �ن�صمو� مًعا ف جماعة  يربطها 

بحرية.  تت�رشف  �أن  �لكنائ�ض  لهذه  ت�صمح  قو�نني  �ليوم  �أمريكا  ف  توجد  عهد. 

�لكنائ�ض  �إىل نوع من  ي�صعون  �ملوؤمنني  �أن  �ملوؤمنني يخ�صى من  و�لبع�ض  من غري 



�لعالمــة �ل�صاد�صة 195

هذ�  ورثو�  �لذين  �ملوؤمنني  ولكن  �أمريكا.  ف  بها  ر�صمًيا«  »�مُلعرتف  �أو  �لر�صمية 

�لفهم �ملعمد�ين للكني�صة هم ف �لقيقة  من �أ�صد �خل�صوم لفكرة �لكنائ�ض »�مُلعرتف بها 

ر�صمًيا«. فاإّن فهمنا هذ� للكني�صة لن ي�صمح  بذلك. بل بالري، نرغب ف �أن ُيكرز 

الأمتنا باالإجنيل من خالل �لكنائ�ض �لتي ُي�صمح  لها �أن تت�رشف بحرية كجماعة من 

�ملوؤمنني بامل�صيح.  

حني تقر�أ ق�ص�ض �لكنائ�ض �لباكرة �ملدونة ف �صفر �الأعمال، لن جتد �أيَّ دليل 

تقر�أ  �ملوؤمنني. وحني  �صوى  �أحًد�  �أع�صائها  ت�صم بني  �أن  منها  ُق�صد  الأي  �أنه  على 

ا كتب ر�صائله كما لو �أن هذه �لكنائ�ض  ر�صائل بول�ض، يبدو و��صًحا  �أن بول�ض �أي�صً

�ملختارين  »�لقدي�صني،  بقوله:  يخاطبهم  ثمَّ  كان  ومن  موؤمنني؛  من  بكاملها  تتاألف 

من �لله«. فالكني�صة هي ج�صد �مل�صيح، جماعة حملية  من �ملوؤمنني �ملكر�صني للم�صيح 

ولبع�صهم بع�ض. 

لماذا ننضمُّ إلى كنيسة؟

�إىل  للنا�ض لالن�صمام  باأن دعوتنا  �صيخربين  �لكني�صة  �أي متخ�ص�ض ف منو  �إن 

�ليوم. وكان �صيحذرين قائاًل: »مارك!  �أن نفعله  �أمر  من �خلطاإ متاًما  كني�صة هي 

�إثارة �صخطهم.  ملاذ� ال تتجاوز فح�صب عن هذ� �ملو�صوع؟« ولكني  قد تت�صبب ف 

�أظن �أن هذ� �ملو�صوع هو مو�صوع حتمي  بالن�صبة لكنائ�صنا، وبالن�صبة لنا كموؤمنني 

�ليوم. فع�صوية �لكني�صة مو�صوع م�صريي لفهم ما  �لذي يدعونا �مل�صيح له باعتبارنا 

تالميذه. فاالن�صمام �إىل كني�صة لن ُيخلِّ�صنا، مثلما لن  تخل�صنا �أعمالنا �ل�صالة، �أو 

تعليمنا، �أو ثقافتنا، �أو �صد�قاتنا، �أو م�صاهماتنا �ملالية، �أو  معموديتنا. فال ينبغي �أن 

ي�صعى غري �ملوؤمنني �إىل �الن�صمام �إىل كني�صة، بل �أن ي�صعو� ليعرفو�  �أكرث عن معنى 

�أن يكون �الإن�صان موؤمًنا.  

�لياة  حتيا  �أن  يعني  ماذ�  بامل�صيح:  موؤمنني  باأنهم  ون  ُيقرُّ ملن  �ل�صوؤ�ل  لكن 

بف�صائلنا  فقط  تتعلق  هي  وهل  مبفردنا؟  �مل�صيحية  �لياة  نحيا  وهل  نحن  �مل�صيحية؟ 
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�أننا  تتعلق بحقيقة  تنميتها؟ هل  �أو  �ن�صباطات روحية نعمل على  �مل�صتقلة،  �لفردية 

�أمناء ف �لعمل، �أو �أننا ال نخون  �رشكاء حياتنا، �أو �أننا نوؤمن باأن �أموًر� حمددة هي 

�الأمور �لقيقية؟

رمبا هذ� �الأمر ال ينطبق عليك. رمبا تعرف �أن �لياة �مل�صيحية هي �أن حتتوي 

�الآخرين.  ولكن من هم هوؤالء �الآخرون؟ هل هم �الآخرون �لذين ف �لعمل، �أم 

�أنهم �لن�صاء �الأخريات  �لالتي ف حلقات در�ض �لكتاب �لن�صائية، �أو �أولئك �الأ�صدقاء 

من �أيام �لدر��صة، �أو جمموعة  زمالئك �لذين كانو� يدر�صون معك ف �لكلية؟ من 

موؤمن.  لكل  هي  �لكني�صة  �إن  نرتبط  بهم؟  �أن  مدعوون  نحن  �لذين  �ملوؤمنون  هم 

و�لكني�صة لي�صت جمموعة متجان�صة، تتمركز حول مهمة  ثانوية مثل �لكر�زة لطالب 

�جلامعة، �أو ن�رش جملة. �لكني�صة �مل�صيحية لي�صت لك فقط �أو  الأ�صدقائنا فقط، بل هي 

لكل �ملوؤمنني.  

م�صئوليات  بب�صاطة  هي  حملية  كني�صة  �أي  �أع�صاء  وو�جبات  م�صئوليات  �إن 

�أن يعتمدو�  �ملوؤمنني، عليهم  �صاأن  �صاأنهم  �لكني�صة،  �أع�صاء  وو�جبات  �ملوؤمنني)3(. 

و�أن يح�رشو� مائدة  �لرب ب�صفة منتظمة. يجب �أن ن�صمع كلمة �لله و�أن نطيعها. 

يجب �أن تكون لنا �رشكة مًعا  ب�صورة منتظمة من �أجل بنيان �أحدنا �الآخر. يجب �أن 

ا، ونحب  �أولئك �لذين من خارج د�ئرة �رشكتنا،  نحب �لله، ونحب بع�صنا بع�صً

ويجب �أن ُنربهن على ثمر �لروح )غالطية 5: 22-23(.  يجب �أن نعبد �لله ف 

كل �أن�صطة �لبيت، و�لعمل، و�ملجتمع، و�لياة)4(.     

ا و�جبات خا�صة تتعلق ب�صعب �لكني�صة. »�إن �مل�صيحية هي �أمر  �ملوؤمنون لديهم �أي�صً

جماعي،  و�لياة �مل�صيحية ال ميكن بلوغ كمالها �إال بالعالقة مع �الآخرين«)5(.  ومن 

�أكرث �لو�جبات  �الأ�صا�صية �ملكلَّف بها �ملوؤمنون، و�لتي لها عالقة ب�صعب �لكني�صة، هي 

و�جب �ملو�ظبة على  ح�صور �جتماعات �صعب �لكني�صة )�نظر عرب�نيني 10: 25؛ 

وقارن مزمور 84: 4، 10؛ �أعمال 2:   42(. 
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�الأع�صاء  �إىل و�جبات جتاه  �لكني�صة  تق�صيم و�جبات ع�صو  ب�صفة عامة، ميكن 

�الآخرين،  وو�جبات جتاه �لرعاة.  

مثلث الع�ص�ية

)ر�صم تو�صيحي(

ُتطبِّق ع�صوية �لكني�صة ما يعلمه �لكتاب �ملقد�ض ب�صاأن �اللتز�مات �لو�عية �لتي 

يجب �أن توجد  ف �لكني�صة. هذ� �اللتز�م هو بني كل فرد موؤمن، ور�عي كني�صته، 

وجماعة حمددة من  �ملوؤمنني. 

�ُض حياة �ملجتمع  �إن و�جبات وم�صئوليات �أع�صاء �لكني�صة �أحدهم جتاه �الآخر ُتلخِّ

�جلديد،  �لذي هو �لكني�صة. وب�صفتهم �أتباع ي�صوع �مل�صيح، ينبغي �أن يحب �ملوؤمنون 

 :13 ،10-9 :12 13: 34، 35، 15: 12-17؛ رومية  ا   )يوحنا  بع�صهم بع�صً

 ،17 :2 ،22 :1 بطر�ض  1: 15؛   1  �أف�ص�ض  5: 14، 6: 10؛  8-10؛ غالطية 

3: 8، 4: 8؛ 1 يوحنا 3: 16، 4: 7-12، قارن مزمور 133(. فاملوؤمنون هم 

غابت  فلو   .)27-13  :12 كورنثو�ض   1( لبع�ض  بع�صهم  و�حدة،  عائلة   �أع�صاء 

�أن يكون  �لكني�صة ميكن  �آخر الأع�صاء  فاأي و�جب  حياة حمبة  �أحدنا جتاه �الآخر، 

م�صبًعا �أو يجدي  نفًعا؟ فاملحبة ُتلِزم �أع�صاء �لكني�صة باأن يتجنبو� �أي �صيء »من �صاأنه 

�أن يجعل حمبتنا تفرت«)6(.     فطبيعة �الإجنيل نف�صه تظهر من خالل هذه �ملحبة.  

�لر�عي/ �لرعاة

�لفرد �ملوؤمن
جماعة حمددة

من �ملوؤمنني
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ا ملزمون باأن يطلبو� �ل�صالم و�لوحدة بني �صعب كني�صتهم  و�أع�صاء �لكني�صة �أي�صً

)رومية 12:   16، 14: 19؛ 1 كورنثو�ض 13: 7؛ 2 كورنثو�ض 12: 20؛ �أف�ص�ض 

4: 3-6؛ فيلبي 2: 3؛ 1 ت�صالونيكي 5:   13؛ 2 ت�صالونيكي 3: 11؛ يعقوب 3: 18، 

باملحبة  �اللتز�م  تلقائًيا  من  تنبع  �أن  ينبغي  و�لوحدة  �ل�صالم  ف  فالرغبة   .)11  :4

)رومية 15: 6؛ 1كورنثو�ض 1: 10-11، �أف�ص�ض 4: 5، 13؛ فيلبي 2: 2؛ قارن 

و�حد  روح  ف  يت�صاركون  �ملوؤمنون  كان  �إن  ذلك،  على  عالوة   .)9  :3  �صفنيا 

وفكر و�حد – روح  �مل�صيح – فالوحدة �إًذ� �صتكون تعبرًي� طبيعًيا عن هذ� �لروح. 

ومع �الأخذ ف �العتبار �أن �خلطية  �صتظل موجودة ف �ملوؤمنني ف هذه �لياة، فاإن 

�لوحدة ف مر�ت كثرية �صتتطلب جهًد�. وبالتايل،  فاإن �ملوؤمنني »يْثُبُتوَن ِف ُروٍح 

فالتحزب   .)27   :1 )فيلبي  يِل«  �الإِجْنِ الإِمَياِن  َو�ِحَدٍة  ِبَنْف�ٍض  َمًعا  اِهِديَن  جُمَ َو�ِحٍد، 

قاق يجب �أن نتجنبهما بكل �جتهاد )�أمثال 17: 14؛ متى 5: 9؛   1كورنثو�ض  و�ل�صِّ

10: 32، 11: 16، 2كورنثو�ض 13: 11؛ فيلبي 2: 3-1(. 

�أحدهم �الآخر  ل �لوحدة حني يتعاطف �أع�صاء �لكني�صة مع  تتَّ�صح �ملحبة وتتاأ�صَّ

َمَع  َوُبَكاًء  �ْلَفِرِحنَي  َمَع  »َفَرًحا  موؤمني رومية:  بول�ض  يح�ض  فعالة.  كما  بطريقة 

�ْلَباِكنَي« )رومية 12: 15؛ قارن  �أيوب 2: 11؛ �إ�صعياء 63: 9؛ 1كورنثو�ض 12: 

تاأتي  ثم   .)3  :12  ،15   :4 عرب�نيني  14؛   :5 1ت�صالونيكي  2؛   :6 غالطية  26؛ 

و�جبات �أخرى    : 

اأن يعتني اأحدنا بالآخر ج�صدًيا وروحًيا )متى 25: 40؛ ي�حنا 12: 8، اأعمال  	•

15: 36،   15: 26؛ 1ك�رنث��س 16: 1-2؛ غالطية 2: 10، 6: 10؛ عربانيني 13: 

16؛ يعق�ب 1: 27؛   1ي�حنا 3: 17؛ تثنية 15: 8-7، 11( 

اأن يالحظ اأحدنا الآخر، ونحت�صب اأنف�صنا م�صئ�لني عن اأحدنا الآخر )رومية  	•

15:   14؛ غالطية 6: 1-2؛ فيلبي 2: 3-4؛    2ت�صال�نيكي 3: 15؛ عربانيني 12: 15؛ 

قارن لويني   19: 17؛ مزم�ر 141: 5( 

اأن نعمل لبنيان اأحدنا الآخر )1ك�رنث��س 14: 12-26؛ اأف�ص�س 2: 22-21، 4:  	•
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12-29؛   1ت�صال�نيكي 5: 11؛ 1بطر�س 4: 10؛ 2بطر�س 3: 18( 

1؛   :15 رومية  25؛   :11 21-22؛ مرق�س   :18 )متى  الآخر  اأحدنا  يحتمل  اأن  	•

اأحدنا الآخر  اأن ل يقا�صي  3: 12(، مبا يف ذلك  6: 2؛  ك�ل��صي  غالطية 

)1ك�رنث��س 6: 7-1( 

اأن ي�صلي اأحدنا لالآخر )اأف�ص�س 6: 18؛ يعق�ب 5: 16(  	•

اأن نبتعد عن اأولئك الذين من �صاأنهم اأن يدمروا الكني�صة )رومية 16: 17؛  	•

1  تيم�ثاو�س 6: 3-5؛ تيط�س 3: 10؛ 2ي�حنا 11-10( 

اأن نرف�س تقييم النا�س باملقايي�س الأر�صية )متى 20: 26-27؛ رومية 12:  	•

10-16؛  يعق�ب 2: 13-1( 

اأن جناهد مًعا من اأجل الإجنيل ) فيلبي 1: 27؛ يه�ذا 3(  	•

اأن نك�ن قدوة بع�صنا لبع�س )فيلبي 2: 18-1(  	•

ا و�جبات حمددة نحو قادة �لكني�صة، بالتو�زي مع  و�أع�صاء �لكني�صة لديهم �أي�صً

»هَكَذ�  كورنثو�ض:  الأهل  بول�ض  قال  وكما  �الأع�صاء.  نحو  هوؤالء  �لقادة  و�جبات 

 .)1 :4 )1كورنثو�ض  �للِه«  �ِئِر  �رَشَ َوُوَكاَلِء  �ِم  �مْلَ�ِصيِح،  َكُخدَّ �الإِْن�َصاُن  َفْلَيْح�ِصْبَنا 

ونكرمهم  بهم،  �لالئق  ونعطيهم  �لتقدير  �لكني�صة،  ف  �لقادة  نحرتم  �أن  يجب 

)فيلبي 2: 29؛ 1ت�صالونيكي 5: 12-13(. فكما �أن �ملوؤمنني  ينتظرون من ر�عي 

فوه  �أن  يعرِّ ا  �أي�صً �لكني�صة  �أع�صاء  �لكتابية، يجب على  يفي مب�صئولياته  �أن  �لكني�صة 

باأنف�صهم. ويجب �أن يح�صبوه عطيًة من �مل�صيح للكني�صة لفائدتهم. هذ� م�صابه للطريقة 

10: 16؛  )لوقا  �مل�صيح  �لر�صل؛ ب�صفتهم ممثِّلني عن  بها مع  �لتعامل  يتم   �لتي كان 

1كورنثو�ض   16: 10(. فخادم �لكلمة هو وكيل بيت �لله ور�ٍع لقطيع �لله  قارن 

خا�صع للر�عي �لكبري. فهو يخدم عن  طيب خاطر وِبَن�َصاٍط )1بطر�ض 5: 3-1(. 

ق، وو�صاياه ُتطاع ما مل  و�ُصْمَعُته ميكن بل ويجب �أن تكون ُم�صانة، وكلمته  ُت�صدَّ

فت  حقائق )عب 13: 17،  تتعار�ض مع �لكتاب �أو �أن تكون بكل و�صوح قد حرَّ

الأنه  بب�صاطة  ُيحرتم،  �أن  يجب  �الأمني  فاخلادم   .)19-17 :5 1تيموثاو�ض  22؛ 
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لها بكالمه هو.  م كلمة �لله ل�صعب �لله؛ وال ُيبدِّ  يقدِّ

ينبغي �أن يتذكر �أع�صاء �لكني�صة قادَتهم ويتمثلو� ب�صريتهم و�إميانهم )1كورنثو�ض 

4: 16، 11: 1؛  فيلبي 3: 17؛ عري�نيني 13: 7(. فاملعلمون و�لوعاظ �ل�صالون 

ُيح�صبون �أهاًل لكر�مة م�صاعفة،  وفًقا ملا قاله بول�ض ف 1 تيموثا�ض 5: 17، وهذ� 

 17  :5 تيموثاو�ض   1 ف  »كر�مة«  �مل�صتخدمة  )فكلمة  �ملادي.  �لدعم  ا  �أي�صً ي�صمل 

ا �أعمال 6: 4؛   1كورنثو�ض 9: 7-1؛  تت�صمن دالالت مالية و��صحة. �نظْر �أي�صً

�ض �أع�صاء �لكني�صة �أنف�َصهم لل�صالة من  �أجل خد�مهم،  غالطية 6: 6( وينبغي �أن ُيكرِّ

ومل�صاعدتهم ف كل �أمٍر قدر �مل�صتطاع )�أف�ص�ض 6: 18-20؛ كولو�صي 4: 3-4؛ 2 

لو� مبهمة تقدمي كلمة   ت�صالونيكي 3: 1؛ عرب�نيني 13: 18-19(. فخد�م �لكلمة ُوكِّ

�لله ل�صعب  �لله. وكما قال بول�ض الأهل كورنثو�ض: »�إًِذ� َن�ْصَعى َك�ُصَفَر�َء َعِن �مْلَ�ِصيِح، 

و� َمَع �للِه« )2 كورنثو�ض 5: 20(.  اَلُ َكاأَنَّ �للَه َيِعُظ ِبَنا.  َنْطُلُب َعِن �مْلَ�ِصيِح: َت�صَ

ط لك �الأمر قلياًل. �صتجد الحًقا خم�صة �أ�صباب جيدة  ل�صَت بعد مقتنًعا؟ دعني �أُب�صِّ

لالن�صمام  �إىل كني�صة تعظ باالإجنيل وجُت�صد �لياة �مل�صيحية )ورمبا تاأتي �أنت باملزيد 

من �الأ�صباب(. 

 1-    لنطمئن اأنف�صنا: 

ال ينبغي �أن تن�صم �إىل �لكني�صة لَتخُل�ض، بل رمبا ترغب ف �الن�صمام ليت�صنى 

لك �أن تتاأكد  من �أنك خل�صت. وتذكْر كلمات ي�صوع: 

اأَِبي،  ُه  ُيِحبُّ ِني  ُيِحبُّ ِذي  َوالَّ ِني،  ُيِحبُّ ِذي  الَّ َفُهَ�  َوَيْحَفُظَها  اَياَي  َو�صَ ِعْنَدُه  ِذي  َالَّ

بَِّتي، َكَما  اَياَي َتْثُبُت�َن يِف حَمَ ْظِهُر َلُه َذاِتي ... اإِْن َحِفْظُتْم َو�صَ ُه،  َواأُ ِحبُّ
َواأََنا اأُ

اِئي اإِْن َفَعْلُتْم َما  ِحبَّ
ِتِه ... اأَْنُتْم اأَ بَّ اَيا اأَِبي َواأَْثُبُت يِف حَمَ اأَينِّ اأََنا َقْد َحِفْظُت  َو�صَ

يُكْم ِبِه ... اإِْن َعِلْمُتْم  هَذا َفُط�َباُكْم اإِْن َعِمْلُتُم�ُه. )ي�حنا 14: 21؛ 15: 10،  اأُو�صِ

14؛ 13: 17(. 
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   كان من �ملمكن �أن �أقتب�ض �لكثري من كلمات ي�صوع �لتي ُتعلِّمنا كيف ينبغي �أن 

 نتبعه، وكيف يجب �أن نكون حري�صني �أال ن�صل �أنف�صنا. فباالن�صمام �إىل �لكني�صة، 

باأن تتو�فق حياتنا مع ما  �أمام �الإخوة و�الأخو�ت  �أن نكون م�صئولني  نحن  نطلب 

�أحياًنا  �أن ي�صجعوننا،  باأفو�هنا.  نطلب من �الإخوة و�الأخو�ت من حولنا  ننطق به 

بتذكرينا بطرق �لله �لتي ر�أيناه  ُينجحها ف حياتنا، و�أحياًنا �أخرى من خالل حتذيرنا 

حني يكون من �ملحتمل �أن نحيد عن  طاعة �لله. )للمزيد عن هذ� �ملو�صوع، �نظر: 

 Jonathan Edwards’s little book  Distinguishing Marks of a Work of the Spirit of 

  .)7() God and Mike McKinley’s Am I  Really a Christian? 

�أنف�صنا باالعتقاد باأننا موؤمنون، بب�صاطة الأننا �تخذنا ذ�ت  من �ل�صهل �أن نخدع 

مرة قر�ًر�  م�صحوًباأ بالدموع، ثم �ن�صممنا �إىل كني�صة. رمبا نكون قد �صايرنا حياة 

�صاتها، و�صنعنا �صد�قات قائمة على �الأن�صطة،  منا موؤ�صَّ �لكني�صة لعدة  �صنو�ت، ودعَّ

و�أعجبتنا بع�ض �لرتنيمات،  و�صكْونا من بع�صها، لكننا قط مل نعرف �مل�صيح حًقا. 

فهل لديك عالقة حية مع �مل�صيح تغريِّ  حياتك وحياة �لذين من حولك؟

�لتي  �لطرق  من  و�حدة  ال؟  �أم  عالقة  هكذ�  لديك  كان  �إن  يقيًنا  تعرف  كيف 

ت�صتطيع �أن  تكت�صف بها حقيقة حياتك هو �أن ت�صاأل هذ� �ل�صوؤ�ل: هل �أنا فاهٌم �أن تبعية 

�مل�صيح تتعلق ف  �الأ�صا�ض بكيفية تعاملي مع �الآخرين، وبخا�صة �الآخرين �لذين هم 

�ض نف�صي لذلك؟ حبُّهم، وهل �أنا �أُكرِّ
دُت باأن �أُ �أع�صاء ف كني�صتي؟ هل  تعهَّ

�لله من خالل �مل�صيح، ومع ذلك تعي�ض  �أنك تعرف عن حمبة  عيت  �دَّ �أنك  �أم 

عي �أنك تعرف ذلك �لنوع من �لب �لذي ال  بطريقة تناق�ض  هذ� �الدعاء؟ هل تدَّ

حالك  ول�صان  لالآخرين،  ملحبتك  وحدوًد�  قيوًد�  ذلك  ت�صع  ومع  حدوًد�،  يعرف 

يقول: »�صاأذهب �إىل هذ� �لد، ولكن لن  �أذهب الأبعد من ذلك«؟

�إن �الدعاء باملحبة هذ�، دون �أن ت�صانده حياٌة، هو عالمة �صيئة. ومع ذلك، 

لو �أنك فقط تتنزه  مبفردك وترف�ض �أن تن�صم �إىل كني�صة، فاملوؤمنون �الآخرون لن 
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يفيدوك. فاأنت تبحر بقاربك  �ل�صغري ف م�صارك �خلا�ض �ل�صيق. و�صوف حت�رش 

�لكني�صة حني ُتعجبك �لعظات، �صوف تاأتي  للكني�صة حني تعجبك �ملو�صيقى، �أو حني 

�آخر  �إبحارك خارًجا ملكان  �لكني�صة، وبعدها  تو��صل  �آخر تعمله  �أي �صيء  يعجبك 

تذهب �إليه حني ترغب ف �صيء �آخر.  

�إن ع�صوية �لكني�صة �ملحلية لي�صت �إ�صافًة بالية عفى عليها �لزمن وغري �رشورية، 

لع�صوية  د  ُق�صِ قد  بل  �جلامع؛  �لكوين  �مل�صيح  ج�صد  ف  �لقيقية  ن�صيفها  لع�صويتنا 

�لكني�صة �ملحلية �أن  تكون �صهادًة ن�صهد بها عن ع�صويتنا ف �لكني�صة �لكونية �جلامعة. 

�أحد� ولكنها �نعكا�ض للخال�ض. و�إن مل يكن هناك  �إن ع�صوية �لكني�صة ال  ُتخلِّ�ض 

ح يوحنا: »�إِْن  �أننا خُل�صنا؟ ح�صبما و�صَّ �أن  نتاأكد من  لنا  �نعكا�ض خلال�صنا، فكيف 

ِذي  َخاُه، َفُهَو  َكاِذٌب. الأَنَّ َمْن اَل ُيِحبُّ �أََخاُه �لَّ َقاَل �أََحٌد:»�إِينِّ �أُِحبُّ �للَه« َو�أَْبَغ�َض �أَ

ُه؟« )1يوحنا   4: 20(.  ْ ِذي مَلْ ُيْب�رشِ ُه، َكْيَف َيْقِدُر �أَْن ُيِحبَّ �للَه �لَّ �أَْب�رَشَ

حني ن�صبح �أع�صاء ف �لكني�صة، فاإننا بذلك من�صك بيد �أحدنا �الآخر، لكي يعرف 

وي�صجعه حني  �الآخر  �أحدنا  ي�صاعد  �أن  متفقني على  منا  �الآخر. ون�صري  و�حد  كل 

�أحد  يو�جهنا  �أن  نحتاج  �أو حني  �لله ف حياتنا،  �أحد  مبعامالت  رنا  يذكِّ �أن  نحتاج 

لوجود تناق�صات فجة بني ما نقوله  وما نفعله. 

 2-  لنكرز للعامل بالإجنيل

�صبب �آخر لوجوب �ن�صمامك �إىل كني�صة حملية هو �لكر�زة للعامل. فحني نعمل 

كننا �أن  نن�رش كلمة �الإجنيل ب�صورة �أف�صل ف �لد�خل و�خلارج. ميكننا  مًعا، مُيْ

حني  وكذلك  �الآخرين،  مع  �لب�صارة  ونحن  ن�صارك  بكلماتنا،  ذلك  نفعل  �أن 

ن�صاعد �الآخرين �أن يفعلو� ذلك. �لكني�صة �ملحلية  هي بالطبيعة موؤ�ص�صة �إر�صالية. 

ونحن ندعم �متد�د هذه �الإر�صالية باأفعالنا، باإظهار حمبة �لله عن  طريق ت�صديد 

�الحتياجات �ملادية لليتامى وغريهم من �ملحرومني. 
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ج لالإجنيل من خالل تعاوننا، حتى ناأخذ �الإجنيل الأولئك �لذين �إىل  نحن نروِّ

ا بجعل �الإجنيل مرئًيا للعامل من خالل �لطريقة  �الآن مل ي�صمعو�  ر�صالته، و�أي�صً

�لتي نحيا بها. فهوؤالء �لذين مل  َيْخُل�صو� بعد يروننا، وحني يروننا من �ملنتظر �أن 

يرو� �صيًئا من �الإجنيل. وعلى �لرغم من �أننا  ل�صنا كاملني، ولكن �إن كان روح 

�لله يعمل فينا حًقا، فاإنه �صي�صتخدم حياتنا لُيظهر لالآخرين  حقيقة �إجنيله. هناك 

دور مميز نحن مكلَّفون به �الآن، و�صيتوقف هذ� �لدور حني نذهب �إىل  �ل�صماء. 

هذ� �لدور هو �أن نكون جزًء� من خطة �لله، و�أن ناأخذ �إجنيله �إىل �لعامل. فاإن 

كنت  تقر�أ هذ� ومل تن�صم بعد �إىل هذه �ملهمة �لعظيمة، �فعل هذ� �ليوم. 

 3-  لنف�صح الأناجيل املزيفة  

د  من خالل تفاعلنا مع موؤمنني �آخرين، ُنظهر للعامل ما هي �مل�صيحية حًقا؛ �إذ نبدِّ

بالرب  مقززة،  وبطريقة  يت�صمون،  �أنا�ض  هم  �ملوؤمنني  باأن  �لفكرة  �لز�ئفة  تلك 

و�أنهم،  �ملرح،  ببع�ض  ينعم  ما  مكان  ما  ف  ا  �صخ�صً �أنَّ  ويزعجهم  �لذ�تي، 

فوق كل ما يوؤمنون به، يوؤمنون ب�صالحهم. هذ� هو ما  يظنه �لعديد من غري 

باأن  يكون  �لز�ئفة  �ل�صورة  �أن نحارب هذه  ن�صتطيع  �مل�صيحية.  �مل�صيحيني عن 

لدينا كني�صة ال تت�صم بهذ� �لتوجه.  

منذ  ر�أيتها  قد  �أكن  مل  و�لتي  قريباتي  الإحدى  بزيارة  قمت  �صنو�ت،  عدة  منذ 

�أ�صبح و�عًظا معمد�نًيا، مل   يلق  باأن  لها عن خطتي  �لطفولة. وحني  �أف�صحُت 

ذلك ��صتح�صانها. فقد �صَمَتْت ثم  َنَظَرت لالأ�صفل باجتاه فنجان �لقهوة �ملم�صكة به، 

مة. و�أظن �أنني قررت باأن �لكنائ�ض  وقالت: »لقد تخليُت عن فكرة �لديانة  �ملنظَّ

ما هي �إال ُجحور �أفاعي« .

 -  فقلت: “حًقا؟” 

 -  قالت: “نعم” 
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�إىل هذ�  �أف�صل كثرًي�  �أن �لذين ف �لعامل باخلارج  “هل تظنني حًقا   -  قلت لها: 

�لد؟” .

على  ولكنهم  ا.  �أي�صً �أفاعي  هم  ال،  �أظن  “ح�صًنا،  قالت:  ثم  للحظة  َرْت  ففكَّ   - 

�الأقل  يعرفون �أنهم �أفاعي”. 

 -  فقلت لها: “رمبا يفاجئِك كم �أنا متفق معِك. �أنا �أعرف �أن �لعامل باخلارج هو 

ا هي جحر لالأفاعي. ولكن يكمن  �الختالف   جحر لالأفاعي. و�أعلم �أن �لكني�صة �أي�صً

�أننا نحن  �أفاعي. بينما  �أظن  �أنهم  �أنني ال �أظن حًقا �أن �لعامل باخلارج يعرفون  ف 

الأننا  �إىل  �لكني�صة؛  ذهابنا  �صبب  هو  هذ�  و�أن  كذلك،  �أننا  نعرف  بامل�صيح  �ملوؤمنني 

�أننا  خملَّ�صون  �إذ  �لله،  على  متكلون  �أننا  ونعرف  للم�صاعدة،  بحاجة  �أننا  نعرف 

بنعمته فقط” .

�لتي  �لله  حمبة  تكون  �أن  بد  فال  خطايانا،  �صوى  خلال�صنا  نقدمه  ما  منلك  ال 

�مل�صيح هي  �لتي تخل�صنا. فهو جاء وعا�ض حياًة بال عيب الأجلنا، ومات على  ف 

�ل�صليب بداًل عن كل �لذين  قد يلتفتون يوًما ويوؤمنون به، وقام منت�رًش� على �ملوت 

وعلى �خلطية. و�إمياننا فيه وحده هو  و�صيلة خال�صنا.  

لذلك �ن�صم �إىل كني�صة توؤمن بهذ� �الإجنيل. �ن�صم مع موؤمنني �آخرين ف عالقة 

عهٍد تهدف  الإعالن �لق. 

 4-    لبنيان الكني�صة

�ملوؤمنني  منو  �أو  بنيان  ف  ت�صاعد  �أن  هو  كني�صة  �إىل  الن�صمامك  ر�بع  �صبب 

�الآخرين. فاالن�صمام  �إىل �لكني�صة �صوف ي�صاعد على مقاومة فرديتنا �خلاطئة، 

و�صوف ي�صاعدنا على �إدر�ك �لطبيعة  �جلماعية للم�صيحية. 

نحن نحتاج �أن نتخلى عن حماولة �أن نحيا �لياة �مل�صيحية مبعزل عن �الآخرين. 

نحتاج �أن  نت�صارك مًعا ف عهد مع �الآخرين باأن نتبع ي�صوع. فاملوؤمنون يجب 
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�أن يكفُّو� عن �الأنانية ف  فهمهم للحياة �مل�صيحية. فالياة �مل�صيحية ال تتعلق فقط 

بك �أنت وباأولئك �لذين حتاول �أن  ت�صل �إليهم �صخ�صًيا بر�صالة �الإجنيل. فم�صيئة 

�ًصا  للم�صاعدة على �صناعة تالميذ من َرِعيَّته،  ا �أن تكون ع�صًو� ُمكرَّ �لله لك �أي�صً

من �لذين خلَّ�صهم.  

�ض نف�صك جلماعة موؤمنني حملية  �إن �لتزمت باالن�صمام لكني�صة، فاأنت بذلك تكرِّ

�صوف  يحاولون م�صاعدتك على �لنجاح وجتاوز �لتحديات و�مل�صاكل. ولذلك، على 

َ �أن لديك م�صكلة مع �لنميمة، فاإن �إخوتك و�أخو�تك �صيحاولون  �صبيل �ملثال، لو  تبنيَّ

�إخوتك  فاإن  �لقوى،  وخائر  حمَبط  �أنك  ولو  ذلك.  �إليك  بخ�صو�ض  يتحدثو�  �أن 

و�أخو�تك �صيعملون على ت�صجيعك.  

�لرعاية  يت�صمن  �أن  يجب  للم�صيح  باعنا  �تِّ �أن  بو�صوح  �جلديد  �لعهد  ُيظهر 

و�الهتمام ببع�صنا  ببع�ض. فذلك ي�صكل جزًء� مما يعنيه كونك موؤمًنا. وعلى �لرغم 

ا،  �صني لبنيان بع�صنا بع�صً من �أننا نوؤدي ذلك ب�صورة  منقو�صة، فعلينا �أن نكون مكرَّ

ما يوؤدي �إىل بنيان �لكني�صة.  

قد  �جلامعات. وكنت  ل�صباب  هة  م�صيحية موجَّ يعمل ف خدمة  كان يل �صديق 

تعرفت عليه  �أثناء ح�صوره �لكني�صة �لتي كنت ع�صًو� بها. وكان د�ئًما ما يت�صلل �إىل 

�الجتماع فور �نتهاء  فقرة �لرت�نيم، ويجل�ض حتى �نتهاء �لعظة، ثم يغادر بعدها. 

ف�صاألته ذ�ت يوم ملاذ� ال يح�رش  �الجتماع كله.  

فكانت �إجابته: »ح�صًنا، �أنا ال �أجد فائدة من باقي فقر�ت �الجتماع«. 

رَت يوًما ف �الن�صمام �إىل �لكني�صة؟«.  فكان ردي: »هل فكَّ

فظنَّ �أن هذ� تعليًقا �صخيًفا، وقال: »وملاذ� �أن�صم �إىل كني�صة؟ لو �أنني �ن�صممت �إىل 

كني�صة، فاأنا  �أظن �أنهم �صيبطئون من م�صريتي �لروحية«. 
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ذر�عيك  �أنت  متد  �أن  ف  يرغب  رمبا  �لله  �أن  قط  ببالك  يخطر  »�أمل  ف�صاألته: 

ت�صاعدهم ف  قد  �أنك  �إال  قلياًل،  يبطئونك  قد  �أنهم  �لنا�ض  �الآخرين، ورغم  لهوؤالء 

�أن ي�رشعو�، و�أن هذ� جزء  من خطة �لله ب�صاأن �لكيفية �لتي يجب �أن نحيا بها مًعا 

كموؤمنني؟«. 

�لفائدة  لتجلب  فقط  ذ�هب  و�أنك  كامل  الأنك  كني�صة  �إىل  تن�صم  ال  �أنت  بالتاأكيد 

للكني�صة.  فكلما �ن�صممت �إىل كني�صة فاإنك �صتجلب �إليها �مل�صاكل! ولكن ال تدع ذلك 

يوقفك؛  فالكني�صة لديها م�صاكل م�صبًقا! وهذ� هو �صبب وجود �ملوؤمنني ف �لكنائ�ض. �أنا 

لديَّ م�صاكل  و�أنت لديك م�صاكل. ولكننا ندرك �أن ي�صوع هو �لرب، و�أن روحه 

�صبيل  على  نقول  فدعنا  �مل�صاكل.  هذه  حل  على  ف  �لعمل  بالفعل  �بتد�أ  قد  بد�خلنا 

ومن  �لبتة.  �أحد  ف  تثق  ال  حًقا  �أي  �أنك  �الرتياب؛  بجنون  مري�ض  �أنك  �ملثال، 

خالل �مل�صيح، ميكن �أن يبد�أ �لله ُيظهر لك �أنه جديٌر  بالثقة، و�أن �الآخرين ميكنهم 

�لله يعمل ف  ا. ومن م�صكلة تلو �الأخرى،  �صرتى  �أي�صً بالثقة  �أن يكونو� جديرين 

حياتك. وببطء، وبطريقة غري حم�صو�صة �أحياًنا، ولكن ب�صكل متعمد  �صيتعامل �لله 

مع م�صاكلك، وعلى �الأرجح �صيفعل ذلك من خالل كني�صته.  

�أنف�صهم، حتى و�إن كان  �أن يكونو� متمركزين حول  �ملوؤمنني  يفيد  بب�صاطة لن 

بل  و�نتظامها،  �ل�صباحية  بطول خلوتك  فقط  مهتًما  �لله  فلي�ض  با�صم  �مل�صيح.  ذلك 

ال  �الآخرين ممن  معاملة  كيفية  يت�صمن  و�لذي  تعامل  �الآخرين؛  كيف  ا  �أي�صً يهمه 

جتمعك بهم �أي �أمور م�صرتكة �صوى  ي�صوع �مل�صيح. وهذ� هو �ل�صبب �لذي من �أجله 

يلزمك �أن ت�صتثمر حياتك ف �الآخرين وت�صمح  لالآخرين �أن ي�صتثمرو� حياتهم فيك. 

فكونك ع�صًو� ف كني�صة يجب �أن يغر�ض فيك �هتماًما  ملتزًما نحو �الآخرين. فاأن 

تنمو كموؤمن لي�ض �صاأًنا فردًيا فح�صب، بل بالري هو �صاأُن �لكني�صة  كلها.  

يتميز هذ� �ملقطع �لكتابي )عرب�نيني 10: 19-25( بالدعوة �جلماعية ، �إذ يكرر 

�لكاتب �لالم �لطلبية �أي الم �لدعاء مثل »لنتقدم«    ف كل  �ملقطع. وهي �آيات جيدة 
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للتاأمل فيها، ف ثقافة ع�رشنا �لفرد�نية هذه:  

ُه  �صَ ُخ�ِل اإِىَل »الأَْقَدا�ِس« ِبَدِم  َي�ُص�َع، َطِريًقا َكرَّ َها الإخ�ة ِثَقٌة ِبالدُّ يُّ
 »َفاإِْذ َلَنا اأَ

ْم  ِلَنَتَقدَّ اللِه،  َبْيِت  َعِظيٌم َعَلى  اأَْي َج�َصِدِه،  َوَكاِهٌن  َجاِب،  ِباحْلِ ا،  َحيًّ َحِديًثا  َلَنا 

يٍر، َوُمْغَت�ِصَلًة  ِمرٍي �رِصِّ ًة ُقُل�ُبَنا ِمْن �صَ ��صَ اِدق يِف َيِقنِي  الإِمَياِن، َمْر�صُ ِبَقْلٍب �صَ

ِذي َوَعَد ُهَ� اأَِمنٌي.  ًخا، لأَنَّ  الَّ َجاِء َرا�صِ ْك ِباإِْقَراِر الرَّ . ِلَنَتَم�صَّ اٍء َنِقيٍّ  اأَْج�َصاُدَنا مِبَ

�َصَنِة، َغرْيَ َتاِرِكنَي  ِة َوالأَْعَماِل احْلَ َحبَّ ْحِري�ِس َعَلى  امْلَ ا ِللتَّ َنا َبْع�صً َوْلُناَلِحْظ َبْع�صُ

َما  َقْدِر  َوِبالأَْكرَثِ َعَلى  ا،  َبْع�صً َنا  َبْع�صُ َواِعِظنَي  َبْل  ِلَقْ�ٍم  َعاَدٌة،  َكَما  اْجِتَماَعَنا 

 َتَرْوَن اْلَيْ�َم َيْقُرُب«. 

�إن ع�صوية �لكني�صة هي فر�صة لنا لنم�صك بع�صنا ببع�ض مب�صئولية وحمبة. فحني 

ف  �أنف�صنا بارتباطنا بكني�صة معينة، فنحن ندع �لرعاة وباقي �الأع�صاء يعرفون  نَعرِّ

�أننا ننوي �اللتز�م  بال�صور، و�لعطاء، و�ل�صالة، و�خلدمة. نحن ن�صمح لرفقائنا 

�رشنا  باأننا  ونعلمهم  �ملجاالت،  هذه  ف  �أكرب  ب�صاأننا،  توقعات  يتبنو�  �أن  �ملوؤمنني 

باخلدمة  للم�صيح  تكري�صنا  ناحية  من  ُنَطمِئن  �لكني�صة  �إننا  �ملحلية.  �لكني�صة  م�صئولية 

ا.   معهم، ونطلب تكري�صهم خلدمتنا وت�صجعينا  �أي�صً

�ملحلية  للكني�صة  بول�ض  ت�صبيه  ف  ا  �أي�صً نر�ه  �لكني�صة  بحياة  �خلا�ض  �ملفهوم  هذ� 

»بع�صنا  و  »مًعا«  عن  تتحدث  �لتي  �لكتاب  مقاطع  ف  ا  �أي�صً ونر�ه   باجل�صد. 

ا«.  بع�صً

فاالن�صمام �إىل كني�صة يزيد من �إح�صا�صنا بامِللكية جتاه عمل �لكني�صة، وجمتمعها، 

ك �صعد�ء.  �إىل ُمالَّ لني  وميز�نيتها،  و�أهد�فها. نحن ننتقل من كوننا م�صتهلكني مدلَّ

فنكف عن �ل�صور  متاأخًر�، ونتوقف عن �ل�صكوى من �أننا ال نح�صل بال�صبط على 

ما نريده، وبداًل من ذلك ن�صل  مبكًر� لنحاول �أن ن�صاعد �الآخرين فيما يحتاجونه. 

وينبغي �أن نبد�أ ف �لنظر �إىل �لع�صوية لي�ض  باعتبارها �نت�صاًبا غري ثابت، غري نافع 

�إال ف بع�ض �ملنا�صبات، بل بالري م�صئولية منتظمة،  �أن ن�صبح منخرطني �أحدنا 
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ف حياة �الآخر من �أجل �أهد�ف �الإجنيل.  

ن�صو�  قد  �أنهم  �أو  �لكني�صة،  ن�ُصو� ع�صوية  قد  �ليوم  �ملوؤمنني  �لعديد من  �أن  يبدو 

�لكني�صة  برمتها. ولهذ� �ل�صبب جتد بع�ض �لكتب �مل�صيحية تتحدث عن �لنمو كموؤمن، 

بينما تغفل  متاًما �أي دور للكني�صة. 

   ف ر�صالة بول�ض �لر�صول �الأوىل �إىل �أهل كورنثو�ض، �لغر�ض من �ملو�هب 

�لروحية هو   »بنيان �لكني�صة« )1كورنثو�ض 14: 12(. ينبغي �أن يكون هذ� و�حًد� 

من �أهم �أهد�ف حياتك  �مل�صيحية. فاإن كنت تظن �أنه لي�ض لديك ما تفعله كموؤمن، فال 

بد �أنه فاتك ذلك �لهدف.  فبح�صب بول�ض، هذ� ينطبق على كل موؤمن. 

�إن �الندماج ف �لكني�صة هو �متياز جميد، وفائدة عملية. فاالن�صمام �إىل كني�صة 

كما  بهم.  وُتبنى  تت�صجع  �أن  وكذلك  �ملوؤمنني  رفقاءك  وتبني  �أن  ت�صجع  ي�صاعدك 

�صي�صاعدك �أنت و�الآخرين ف  جهادك مع �لتجربة. ففي كني�صتي �ملحلية نحن نتعهد 

مًعا مبا يلي: 

�صن�صلك مًعا يف املحبة الأخ�ية، واإذ ن�صبح اأع�صاء يف كني�صة  م�صيحية؛ فاإننا 

�صن�يل رعاية حن�نة واهتماًما بع�صنا ببع�س، وبكل  اأمانة �صنن�صح وننا�صد 

ا، ح�صبما يقت�صي الأمر.  بع�صنا بع�صً

�إيجابي نحوهم، هل تعطيهم  ت�صعر مبيل  �لله؟ هل  ماذ� عنك؟ هل حتب �صعب 

فعاًل  وبن�صاط؟ هل ت�صتخدم الأجلهم ذر�عيك؟ ومالك؟ و�صفتيك؟

�صو�ء،  �لكني�صة هي م�رشوع فردي، ون�صاط جماعي على حد  �لتلمذة ف  �إن 

�أنف�صنا  نح�صب  �أن  ن�صتطيع  �لطريق.  ا طو�ل  بع�صً بع�صنا  �مل�صيح  ون�صاعد  نتبع  فيما 

م�صئولني بع�صنا عن بع�ض ف  وقت �لتجربة. ميكننا �أن ندر�ض كلمة �لله مًعا لُنعدَّ 

�أنف�صنا للحرب �لروحية. ميكننا �أن نرمن  مًعا ت�صبيحات لله ون�صلي مًعا. ميكننا �أن 

لنا  قال  وكما  �لبع�ض.  �أحمال  بع�صنا  ف  ونت�صارك  �لبع�ض،  بع�صنا  فرح  ندعم 
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يُكْم  و�صِ ا َكَما �أَْحَبْبُتُكْم   ... ِبهَذ� �أُ ُكْم َبْع�صً بُّو� َبْع�صُ ِتي �أَْن حُتِ يَّ  َو�صِ
َ

ي�صوع: »هِذِه ِهي

د يوحنا على ذلك حني  كتب:  ا« )يوحنا 15: 12، 17(. �صدَّ ُكْم َبْع�صً بُّو� َبْع�صُ َحتَّى حُتِ

« )1يوحنا 3: 18(.  قِّ »َيا �أَْواَلِدي، اَل ُنِحبَّ ِباْلَكاَلِم َواَل ِباللِّ�َصاِن، َبْل ِباْلَعَمِل َو�ْلَ

فُمدَّ يد  �لعون للموؤمنني �الآخرين من حولك، لبناء �لكني�صة. 

 5-    لنمّجد الله

�أخرًي�، �إن كنت موؤمًنا، ينبغي �أن تن�صم �إىل كني�صة من �أجل جمد �لله. ومع �أن 

�الأمر قد  يكون مفاجًئا لنا، �إال �أن �لطريقة �لتي نحيا بها قد تاأتي باملجد لله. وكما 

ْن َتُكوَن �ِصرَيُتُكْم َبنْيَ �الأُمَمِ َح�َصَنًة،  كتب بطر�ض لبع�ض  �مل�صيحيني �الأو�ئل: »َو�أَ

ُدوَن �للَه ِف َيْوِم �الْفِتَقاِد،  جِّ ، مُيَ وَن  َعَلْيُكْم َكَفاِعِلي �رَشّ  َيُكوُنو�، ِف َما َيْفرَتُ
ْ

ِلَكي

ِتي  ُياَلِحُظوَنَها« )1 بطر�ض 2: 12(.  �َصَنِة �لَّ ِمْن �أَْجِل �أَْعَماِلُكُم �ْلَ

لتعليم  �صمع  قد  �أن بطر�ض  هنا  �أن تالحظ  �ألي�ض كذلك؟ ميكنك  �أمر ر�ئع،  �إنه 

هَكَذ�  ُنوُرُكْم  ْئ  »َفْلُي�صِ �جلبل:  على  �ملوعظة  ف  ي�صوع  علَّمه  ْر  ما  تذكَّ معلمه. 

�ل�صمو�ت«  ِف  ِذي  �لَّ �أََباُكُم  ُدو�  جِّ َومُيَ �َصَنَة،  �ْلَ َيَرْو�  �أَْعَماَلُكُم   
ْ

ِلَكي ا�ِض،  �لنَّ �َم  ُقدَّ

)متى 5: 16(. 

�أعمالنا  ب�صبب  �صيتمجد  �لله  �أن  هو  مفاده  �ملده�ض  �الفرت��ض  هذ�  �أخرى،  مرة 

�أن  �ل�صنة. فاإن  كان هذ� �صحيًحا بالن�صبة لياتنا كاأفر�د، فبالتاأكيد لن يفاجئنا 

يكون كذلك بالن�صبة  لياتنا مًعا كموؤمنني. �إذ ق�صد �لله �أن تكون حمبتنا بع�صنا 

ْر كلمات ي�صوع ف يوحنا 13: 34ـ35 :  ا هي ما متيزنا كاأتباع  للم�صيح. تذكَّ بع�صً

بُّوَن �أَْنُتْم  َنا حُتِ ْحَبْبُتُكْم �أَ ا. َكَما �أَ ُكْم َبْع�صً بُّو�  َبْع�صُ ًة َجِديَدًة �أََنا �أُْعِطيُكْم: �أَْن حُتِ يَّ »َو�صِ

ا  ُكْم َتاَلِميِذي: �إِْن َكاَن َلُكْم ُحبٌّ َبْع�صً نَّ ِميُع  �أَ ا. ِبهَذ� َيْعِرُف �جْلَ ُكْم َبْع�صً ا َبْع�صُ �أَْي�صً

ِلَبْع�ٍض«. 

�إن حياتنا مًعا ينبغي �أن متيزنا ب�صفتنا ملًكا له، و�أن تاأتي له بالمد و�ملجد. 

�مل�صيح  كان  فاإن   .)8  :16 )متى  َكِني�َصِتي«  )�صاأبني(  �أَْبني   ...« ي�صوع:  قال 
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ا ملتزمني بها؟ ملتزم بالكني�صة، �أفال  ينبغي �أن نكون نحن �أي�صً

معظم �مل�صيحيني �لذين يح�رشون بانتظام كني�صًة تعظ بالكلمة ومركزها �مل�صيح، 

ع�صوية  �لتز�مات  ف  نفكر  �أن  ينبغي  ولكن  ما،  مرحلة  ف  ي�صعرون  باالإحباط 

ف  هو  حمفلية  كني�صة  كعائلة  د�ئًما  �أ�صا�صنا  يكون  �أن  و�متياز�تها.  ينبغي  �لكني�صة 

كينونتنا ولي�ض فيما نفعله. فاأن  تن�صم �إىل كني�صة ال يعني �أنهم �حتووك بب�صاطة الأجل 

وظيفة ما مبقدورك �أن توؤديها )�صو�ء  كانت لفائدتك �أو لفائدة �لكني�صة(، و�إمنا يعني 

�أنهم تبنُّوك ف عائلة. وهذه �لعالقة �لتي  تكر�ض نف�صك لها �صتاأتي باملجد لله. 

هذ� هو �ل�صبب من ور�ء �ن�صمامك �إىل كني�صة، �إن كنت موؤمًنا. 

ما الذي تقتضيه عضوية الكنيسة؟

�َض �لله �لكني�صة  ب�صكل �أ�صا�صي، تقت�صي ع�صوية �لكني�صة حياة توبة و�إميان. �أ�صَّ

لتكون جماعة  �ملوؤمنني �ملولودين �لوالدة �لثانية. فنعمة �لله ف حياتنا، �لتي متنحنا 

�لتوبة و�الإميان، مُييِّزها  �صيئان: 

عملًيا: بالبدء باملعمودية

يقدم لنا �لكتاب �ملقد�ض �ملعموديَة باعتبارها �أوىل خطو�ت �ملوؤمن �جلديد؛ فالعهد 

�ملثال،  �صبيل  على   6 رومية  وف  �عتمدو�.  قد  �ملوؤمنني  كل  �أن  �جلديد  يفرت�ض 

�ملمار�صة  وهذه  جميًعا.  �عتمدو�  قد  لهم  يكتب  �ملوؤمنني  �لذين  �أن  بول�ض  يفرت�ض 

لة ف �ملاأمورية �لعظمى )متى 28:  �لكونية ت�صتمد جذورها من و�صية �مل�صيح  �مل�صجَّ

18-20( ومكتوبة ف �صفر �الأعمال وف كل   مكان ف  �لعهد �جلديد. وهنا ال بد �أن 

يت�صاءل �أحدهم: ملاذ� يرف�ض �صخ�ض ما، يقول �أنه تلميذ  للم�صيح، �أن يفعل �صيًئا ما 

وهو عارف بو�صوح �أن هذ� �ل�صيء و�صية. كما �أبدى �أحد �لُكتاب  مالحظته:  

مل ُتعَط الكني�صة ال�صلطَة لت�صدر و�صايا؛ بل واجبها ه� اأن تطيع ال��صايا  التي 

ل اأو  تقلِّل اأو ُتخفي  قد اأُ�صِدرت بالفعل. فلي�س حًقا اأو امتياًزا لأي كني�صة اأن تعدِّ
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باأية و�صيلة ... اأي و�صية من و�صايا ي�ص�ع امل�صيح)8(.  

�إنَّ رف�ض �ملعمودية �أو مائدة �لرب �أو �أية و�صية كتابية و��صحة �أخرى،  يعني 

يطيعون  �لذين  �أولئك  �صمن  �مل�صيح،  تالميذ  �صمن  ع�صًو�  تكون  �أن  ترف�ض  �أنك 

و�صاياه. 

كتابًة: بتوقيع قانون الإميان وميثاق الكني�سة

�لكنائ�ض  من  �لعديد  هناك  �أعاله،  �ملذكورة  �لكتابية  �لو�صايا  �إىل  باالإ�صافة 

�ملعمد�نية وبع�ض  �لكنائ�ض �الإجنيلية �الأخرى، تعربِّ كتابًة عن تعهدها جتاه �لرب 

وجتاه بع�صهم �لبع�ض. يتم ذلك  بتوقيع »ميثاق �لكني�صة«. وهو عبارة عن �تفاق 

�لكني�صة  ف  مًعا  �مل�صيحية  ليحيو�  �لياة  �لله،  وبني  وبينهم  مًعا،  �الأع�صاء  يعقده 

�ملحلية. 

�أحتفظ ف مكتبي ف �ملنزل بكتيِّب �صغري ظلْت طائفتنا تطبعه الأكرث من �صتني 

�صنة. وغر�ض  هذ� �لكتيب هو ت�صجيع �أع�صاء �لكني�صة �جلدد. و�أول �صيء يرد ف هذ� 

ع  �لكتاب هو منوذج  مليثاق كني�صة. وف �أ�صفل منوذج هذ� �مليثاق، يوجد مكان ليوقِّ

بب�صاطة  لكنها  �جلديدة؛  باملمار�صة  لي�ض  �مليثاق  �لتوقيع على  هذ�  �إن  �ل�صخ�ض.  فيه 

ممار�صة قد بد�أ يبُطل ��صتعمالها ف منت�صف  �لقرن �لع�رشين. ولكن ف وقت مبكر 

عن ذلك، ف �لتاريخ �الأمريكي، كان هذ� �لتوقيع  ممار�صة عامة. ففي كني�صتنا، 

�صني للكني�صة معلقًة ف مكان بارز،  �أ�صفل �مليثاق �لذي  جتد توقيعات �الأع�صاء �ملوؤ�صِّ

ر ف هذه �لتوقيعات، ومدى جدية  �أ�صحابها.  عقدوه حني �ن�صمو� �إىل �لكني�صة. فكِّ

هوؤالء �لرجال و�لن�صاء �ختارو� �أن يقطعو� عهًد� مًعا ��صتجابًة لنعمة �لله ف حياتهم. 

 هل نفعل نحن �أقل من ذلك �ليوم بان�صمامنا �إىل كني�صة؟

ف كني�صة كابيتول هيل �ملعمد�نية، يح�رش �لنا�ض ف�صواًل ل�رشح �لع�صوية قبل �أن 

جُتَرى لهم  مقابالت لقبول ع�صويتهم. ونحن ُنعلِّمهم م�صئوليات �لع�صوية �خلم�ض 

�لتالية)9(:     
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 1-  امل�اظبة على ح�ص�ر اجتماعات العبادة

�أننا  يعني  وهذ�  »�ْجِتَماَعَنا«.  نرتك  �أال  ينبغي  �أننا   25  :10 عرب�نيني  ف  نقر�أ 

كني�صة  وف  للكني�صة.  �الأ�صبوعية  �الجتماعات  على  ح�صور  نو�ظب  �أن  ينبغي 

�أواًل ف  �صباح �الأحد، ثم جنتمع ثانية ف م�صاء  كابيتول هيل �ملعمد�نية جنتمع 

�الأحد، حيث نق�صي مزيًد� من �لوقت ف �ل�صالة مًعا.  

 2-  ح�ص�ر مائدة الرب، على وجه اخل�ص��س

باأن  به  وُيخرِبو�  موته  َيْذُكرو�  باأن  تالميذه  �لرب  يو�صي   19  :22 لوقا  ف 

يتناولو� مًعا، بطريقة  منتظمة، مائدة �لعهد �لتي ف �لع�صاء �لرباين. لقد �صارت 

�أن ينظمو� »�جتماعات �لعهد« ف  عادة كني�صة كابيتول هيل منذ مئات  �ل�صنني 

عالقاتهم  حالة  على  عهدهم  ويطمئنون  �الأع�صاء  د  ُيجدِّ حيث  �لثالثاء،  م�صاء 

كنائ�ض  �لتايل.  ف  �الأحد  �لرب ف  مائدة  مًعا  يتناولو�  �أن  قبل  ببع�ض  بع�صهم 

كثرية ف ذلك �لوقت، كان �لتغيب عن مائدة �لرب من دون عذر و��صح ُيعترب 

�صبًبا  كافًيا لف�صل )��صتبعاد( هذ� �لع�صو من ع�صوية �لكني�صة. ف كني�صتنا ال نفعل 

ذلك، ولكن  ف بع�ض �الأحيان نت�صاءل �إن كان يجب �أن نفعل ذلك.  

 3-  ح�ص�ر اجتماعات الأع�صاء با�صتمرار

مًعا.  �الأع�صاء هو وقت مهم ف حياتنا  �جتماع  فاإن  باعتبارنا كني�صة حمفلية، 

لتتميم  �الجتماع هو طريقة  هذ�  ككني�صة.  قر�ر�ت  �جتماع  �لكني�صة التخاذ  هو 

و�جباتنا �ملن�صو�ض عليها  ف متى 18. 

 4-  امل�اظبة على ال�صالة  

يقــول بول�ض �إننا ينبغي �أن ن�صــلي »بال �نقطاع« )1ت�صــالونيكي 5: 17(. �إن 

كان لدى كني�صــتك  �صــجل باالأع�صــاء، �أو�صيك �أن تفكر ف ��صــتخد�مه كقائمة 

لل�صالة. 
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 5-  امل�اظبة على العطاء

�صليمان:  ُيعلِّم  �ملثال،  �صبيل  على  �لعطاء.  عن  بو�صايا  �ملقد�ض  �لكتاب  ميتلئ 

بَّ ِمْن  َماِلَك َوِمْن ُكلِّ َباُكوَر�ِت َغلَِّتَك« )�أمثال 3: 9، �نظر مالخي  »�أَْكِرِم �لرَّ

3: 10(. وجند ي�صوع ُيعلِّم تالميذه:  

ُه  اِنُكْم. لأَنَّ اأَْح�صَ ُيْعُط�َن يِف  ا  َفاِئ�صً ًدا َمْهُزوًزا  ُمَلبَّ ًدا  َكْياًل َجيِّ ُتْعَطْ�ا،   »اأَْعُط�ا 

1  ك�رنث��س  قارن  38؛   :6 )ل�قا  َلُكْم«  ُيَكاُل  َتِكيُل�َن  ِبِه  ِذي  الَّ اْلَكْيِل   ِبَنْف�ِس 

 .)2 ،1 :16

وكتب بول�ض ملوؤمني كورنثو�ض �أنَّ »ُكلُّ َو�ِحٍد َكَما َيْنِوي ِبَقْلِبِه، َلْي�َض َعْن ُحْزٍن 

ُه �للُه«. )2 كورنثو�ض 9: 7(.   وَر ُيِحبُّ  �مْلَ�رْشُ
َ

ِطَر�ٍر.  الأَنَّ �مْلُْعِطي �أَِو ��صْ

هذه �مل�صئوليات �خلم�ض هي بع�ض مما يقت�صيه �أن تكون ع�صًو� ف كني�صة. 

جتعلم  �أو  �لنا�ض،  حتبط  �أن  �ملمكن  من  �لعالية  �لتوقعات  هذه  �أن  ُيقلقك  هل 

�أق�صد  و�أنا  حًقا.  تفيد  �لتوقعات  هذه  مثل  �أن  �أظن  �أنا  �أنهم  م�صتبعدون؟  ي�صعرون 

بهذه �لتوقعات �لعالية،  �أنك �إذ� كنت ع�صًو� ف كني�صتنا، فاإننا �صنعاملك كما لو كنت 

وفًقا  متز�يدة، وتكره �خلطية، وتعي�ض  �لله  بطريقة  �أنك حتب  �صنفرت�ض  موؤِمًنا. 

لذلك، و�أنك تريدنا �أن ن�صاعدك على فعل ذلك.  

�لعديد من �لكنائ�ض تقبل بحلول و�صط ف هذه �لنقطة �خلا�صة بالتوقعات �لعالية 

من �أجل �أن  حت�صل على في�ض مفاجئ من �الأع�صاء، ولكن بفعلهم ذلك، ينتهي بهم 

�ملوؤمنني  �إن �صم غري  ينقر�صون.  �لنهاية  �إىل خ�صارة  �الإجنيل، وف  �لال عادة 

�إىل ع�صوية كني�صة م�صيحية �صوف يوؤدي  حتًما �إىل تعتيم �الإجنيل. فلو �أن �الإجنيل 

مت �لتقليل من قيمته �أو خلطه باأ�صياء �أخرى، فاإن  �رشيان حياة �لكني�صة �صوف ينقطع 

عنها، و�صتخ�رش �لكني�صة ب�صكل متز�يد كل ما مُييِّزها عن  �لعامل غري �ملوؤمن. و�إن 

ف�َصَد �مللح، فاإنه ال ي�صلح بعد ل�صيء )متى 5: 13(. 
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�إىل �أي مدى �إًذ� يجب �أن تكون كنائ�صنا مق�صورة على �أنا�ض ُمعيَّنني؟ هل يجب 

ل  كنائ�صنا مو�عيد �جتماعاتها، ومدة عظاتها، ومنط مو�صيقاها من �أجل غري  �أن ُتعدِّ

�ملوؤمنني �لذين  نرغب ف �لو�صول �إليهم؟ كم هو مقد�ر جتمعنا الأجل غري �ملوؤمنني؟ 

هل نفهم �أن �جتماعاتنا  ب�صكل رئي�صي هي من �أجل �لكر�زة لغري �ملوؤمنني، �أم �أننا 

نفهم �أنها ف �ملقام �الأول لبنيان  �أع�صاء ج�صد �مل�صيح؟

كثرًي� ما يت�صاءل قادة �لكنائ�ض: �إىل �أي مدى ينبغي �أن ن�صمل �الآخرين؟ بالطبع 

�أمر يعرب عن عطف ومودة.  �أن ي�صمل �الآخرين؟ هذ� بالتاأكيد  يرغب �جلميع  ف 

تقت�رش  �أن  يجب  مدى  �إىل  �أي  هو:  �رشيًعا  للمغذى  �صي�صل  �لذي  �ل�صوؤ�ل  ولكن 

)�إىل  �لله  نا  �أن ُيح�رشِ �أننا قبل  �أن ندرك  �أنا�ض معينني؟. هل نحتاج  �لكني�صة على 

كني�صته( كنا بعيدين عن نعمته؟  هل هذ� ما نر�ه ف �لكر�زة ف �لكنائ�ض �الأوىل ف 

�صفر �الأعمال؟

قلت  �ملثال،  �صبيل  �أ�صبوع. على  �ملوؤمنني ف عظاتي كل  �أخاطُب غري  �أنا حًقا 

موؤخًر�: »�أ�صدقائي  من غري �ملوؤمنني، هناك فجوة حمتومة بني حياتنا وحياتكم. 

ونحن حًقا نخدمكم ب�صكل  �أف�صل �إن كنا و��صحني ب�صاأن هذ� �الختالف. فاإن كنتم 

قد ��صتمتعتم ب�صعب �لكني�صة،  ولطفهم وتعاونهم، فهذ� �أمر ر�ئع! �أمتنى �أن ي�صتمر. 

و�خلرب �ل�صار هو �أن هناك �ملزيد و�ملزيد،  �أكرث حتى مما �ختربمتوه!« 

 »�النتماء قبل �الإميان« هي فكرة ر�ئجة بني قادة �لكنائ�ض هذه �الأيام. وبالطبع 

يجب �أن نكون  ُمرحبني وودودين متاًما مع غري �ملوؤمنني ف كنائ�صنا، بل وُن�رشكهم 

ب�صكل �أعمق ف  حياتنا. لكن ال بد �أن نحرت�ض من �أن نخرب غري �ملوؤمنني تلك �الكذوبة 

�لالهوتية باأنهم  ينتمون للكني�صة، بكل ما ف �لكلمة من معنى. فُهم ال  ينتمون بكل 

ما ف �لكلمة من معنى ، ونحن نقدم لهم خدمة حني نخربهم بذلك. ال بد �أن ُنظهر 

لغري �ملوؤمنني �أن هناك ما  هو �أكرث من �ملجتمع �مل�صيحي �الأفقي )�لقائم على �لتفاعل 

و�لعالقات بني �لنا�ض(، �أو �ملعنى  �ملبهم ل�صور �لله و�صط حمفل �لكني�صة.  
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الخاتمــة

�أننا حجارة ف هذ� �ملبنى. و�إن كانت ج�صًد�،  �لكني�صة جمرد مبنى، فال بد  �أن  لو 

فنحن �إذن  �أع�صاوؤه؛ و�إن كانت �لكني�صة هي �أهل �الإميان، فنحن �إذن �صمن هوؤالء. 

خر�ف من �لقطيع،  و�أغ�صان ف �لكرمة. وكتابًيا، �إن كنا موؤمنني، فاإننا ال بد �أن 

ذ�ت  عناه  وقَّ لبيان  ت�صجيل  جمرد  لي�صت  فهذه  �لع�صوية  كني�صة.  ف  �أع�صاء  نكون 

مرة، �أو عاطفة نحو مكان ماألوف. بل ال بد �أن  تكون �لع�صوية �نعكا�ًصا لتكري�ض 

حي، و�إال فال قيمة لها.  

�ملنخرطني  غري  فاالأع�صاء  خطرية.  �أنها  هو  قيمة،  بال  كونها  من  و�الأ�صو�أ 

ي�صببون �لتبا�ًصا لكل  �الأع�صاء �لقيقيني، وكذلك لغري �ملوؤمنني، ب�صاأن ما يعنيه �أن 

يكون �ملرء موؤمًنا. فنحن  �الأع�صاء »�لن�صطني« ال نوؤدي �أي خدمة لالأع�صاء   �لذين 

�لكني�صة.  ع�صوية  ف  بالبقاء  لهم  ن�صمح  ن�صطني«  حني  »غري  يكونو�  �أن  �ختارو� 

�ل�صخ�ض. ومع  �لكني�صة هي م�صادقة جماعية من  �لكني�صة على خال�ض  فع�صوية 

ذلك كيف ميكن ملحفل �لكني�صة �أن ي�صهدو� عن  �صخ�ض ما باأنه ُيكمل �صعيه بكل نز�هة 

بينما هم ال يرونه؟ فلو �أن جمموعة من �الأع�صاء قد تركو�  �رشكتنا ومل يذهبو� �إىل 

ا  �أي كني�صة �أخرى توؤمن بالكتاب �ملقد�ض، فما �لدليل �لذي منلكه على  �أنهم كانو� منَّ

حًقا؟ نحن ال جنزم بال�رشورة �أن �أنا�ًصا غري منخرطني كهوؤالء هم لي�صو� موؤمنني؛ 

�أننا  نخربهم  �أن  م�صطرين  ل�صنا  موؤمنون.  �أنهم  نوؤكد  �أن  ن�صتطيع  ال  بب�صاطة   �إمنا 

ا ال ن�صتطيع �أن نخربهم �أننا نعرف على  نعرف �أنهم  ذ�هبون �إىل �جلحيم، ولكن �أي�صً

وجه �ليقني �أنهم  ذ�هبون �إىل �ل�صماء. فمثل هوؤالء �ملوؤمنني غري �ملرتبطني مبكان، 

ال بد �أن يلت�صقو� بكني�صة  حملية.  

ف كني�صة كابيتول هيل �ملعمد�نية، ر�أينا بنعمة �لله ع�صويتنا وهي ت�صري ذ�ت 

مغزى �أكرب، �إذ  �أ�صبح كل �الأع�صاء �ال�صميني �أع�صاًء فعليني. و�لعديد من �الأع�صاء 

قد جددو� عهدهم لياة  �لكني�صة. وهناك �أع�صاء جدد يجري تعليمهم �الإميان. وف 
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قد  �ل�صور  عدد  فاإن  �ملا�صي  ف  عليها  كنا  �ل�صحيحة  �لتي  �لكني�صة  لنكون  �صعينا 

جتاوز مرة �أخرى عدد �الأع�صاء. 

حتى  كني�صتك،  ف  حالًيا  تعنيه  مما  �أكرث  �صيًئا  �لكني�صة  ع�صوية  تعني  �أن  �صلِّ 

ت�صتطيع  كني�صتك �أن تعرف ب�صكل �أف�صل َمن هم �الأفر�د �مل�صئولة عنهم، وت�صتطيع 

رهم.   �أن ت�صلي الأجلهم،  وت�صجعهم، وحتذِّ

ينبغي �أال ن�صمح للنا�ض �أن يحتفظو� بع�صويتهم بالكني�صة الأ�صباب عاطفية. فكتابًيا، 

ع�صوية  كهذه ال ُتعد ع�صوية على �الإطالق. فنحن ف ميثاق كني�صتنا نتعهد بالتايل: 

“�إننا، �إن رحلنا  عن هذ� �ملكان، �صوف نلت�صق، باأ�رشع ما ميكن، بكني�صة �أخرى، 

حيث ن�صتطيع �أن نحقق  روح هذ� �مليثاق ومبادئ كلمة �لله.” هذ� �لتعهد هو جزء 

من تلمذة �صحية، وبخا�صًة ف ع�رشنا  �لز�ئل. 

�مل�صيح.  ج�صد  ف  عملية  بطرق  مندجًما  تكون  �أن  تعني  �لكني�صة  ع�صوية  �إن 

فهي تعني �ل�صفر  مًعا كغرباء ونزالء ف هذ� �لعامل، ونحن متوجهون �إىل موطننا 

�ل�صماوي. وبالتاأكيد، �إن عالمة  �أخرى متيِّز �لكني�صة �ل�صحيحة هي �لفهم �لكتابي 

لع�صوية �لكني�صة. 

ف �مل�صهد قبل �الأخري من م�رشحية روبرت بولت  A Man for All Seasons  »رجل 

لكل  �لع�صور«، تاأتي ميج �بنة �ل�صري مور �ملحكوم عليه، �إىل حمب�صه، لتقنعه باأن 

يقول ما يحتاج �أن  يقوله حتى يحرر نف�صه. وتتو�صل �إليه ميج: “�نطق �إذن بكلمات 

هذ� �لَق�َصم، فيما تفكر ف  قلبك ف �صيء �آخر”. و��صتمرت ف �جلد�ل معه. 

يتعلق  بل  باملنطق،  يتعلق  ال  �الأمر  �إن  �لنهاية،  مور: »ح�صًنا ... ف  فيقول 

بالب«)10(.  

�إن �الن�صمام �إىل كني�صة حملية معينة، هو �نعكا�ض خارجي ملحبة د�خلية للم�صيح 

�أعظم حب نادًر� ما يكون جمرد حب  و�صعبه. وكما  نرى كثرًي� ف هذه �لياة، 
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عفوي، و�إمنا باالأحرى هو  �صيء خمطط ومق�صود ويت�صف باالإخال�ض. 

�ْصَلَم َنْف�َصُه الأَْجِلَها«.  ا �ْلَكِني�َصَة َو�أَ �أَْي�صً نقر�أ ف �أف�ص�ض 5: 25 »... �أََحبَّ �مْلَ�ِصيُح 

رنا باأنه �قتنى �لكني�صة بدمه. فاإن كنا �أتباع �مل�صيح، ف�صنحب  وف �أعمال 20: 28  ُيذكِّ

ا �لكني�صة �لتي  �أ�صلم نف�صه الأجلها.   �أي�صً

لذلك، يجب �أاّل حت�رش �إىل �لكني�صة فح�صب )ومع ذلك يجب �أن حت�رش(، بل 

ا �أن تن�صم  �إىل �لكني�صة. تعاون مع موؤمنني �آخرين. وعليك �أن جتد كني�صة تقدر  �أي�صً

�أن تن�صم �إليها، و�فعل  ذلك حتى ي�صتطيع غري �ملوؤمنني �أن ي�صمعو� ويرو� �الإجنيل، 

طاقاتهم  �الأقوياء  �ملوؤمنون  يّوجه  وحتى  باملوؤمنني  �ل�صعفاء،  �العتناء  يتم  وحتى 

بطريقة جيدة، وحتى يتم ت�صجيع وم�صاعدة  قادة �لكنائ�ض، حتى يتمجد �لله. 

لقد �عتاد �مل�صيحيون ف بالدنا �أن يعرفو� كل هذ�، ولكن بحلول �لقرن �لتا�صع 

ل �ملوؤمنون طاقاتهم من  ع�رش، حلَّ  �لعمل �الجتماعي بدياًل عن عمل �لكني�صة. وحوَّ

�لفاظ على كنائ�صهم  نقيًة، �إىل حماولة تنقية جمتمعاتهم. وخالل فرتة �لع�رشينيات 

و�لثالثينيات من �لقرن �ملن�رشم،  تعلَّم �الإجنيليون �صيًئا من تقلُّب عاملنا؛ من خالل 

وحاولو�  »�ملحافظون«  فرت�َجع  �لظر*.  و�إلغاء  �ل�صهرية    »�صكوب«  حماكمة 

�أن يحمو� �الإجنيل. ف كل هذ� �النخر�ط �الجتماعي خالل �لعقود  �ملا�صية، مل ُيفقد 

�الإجنيل، بيد �أن �لكني�صة كانت على و�صك �أن ُتفقد. هذ� �لقرن �صار وب�صكل  كبري 

�لكني�صة �الإجنيلية �الأمريكية. ونحن ن�صلي  �لفردية �ملتطرفة ف  هو ع�رش �لنزعة 

للكر�زة  �لعظيمة  �لله  �أد�ة  باعتبارها  �لكني�صة  ��صرتد�د  و�صك  على  �أن  نكون  �الآن 

و�لتلمذة  و�الإر�صاليات، وغري ذلك. فمن خالل حمبتنا بع�صنا لبع�ض، ت�صري حمبة 

�لله للعامل ظاهرة  ومرئية من جديد.  

*  هي حماكمة �صهرية نظمتها والية تيني�صي عام 1952 �صد مدر�ض ُيدعى »جون �صكوب« بتهمة �نتهاك 
قانون » بوتلر « لظر تعليم »نظرية �لتطور« ف مد�ر�ض �لوالية. وحازت هذه �ملحاكمة �آنذ�ك على 

�هتمام �لر�أي �لعام ب�صدة. وقد �ألغت �لوالية فيما بعد هذ� �لقانون و�لظر �ملرتتب عليه. )�ملرتجم(.
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مصادر أخرى

للدراسة في مجموعات:  • 

”  Committing to One Another: Church Membership  “ 

 • دراسة استقرائية مقسمة على سبعة أسابيع 
 .   ”  9Marks  “   من خالل

لتأمل أكثر عمًقا: انظر الكتب التالية • 

Church Membership: How the World Knows Who Represents Jesus, by 

Jonathan  Leeman and What Is Healthy Church Membership?, by Thabiti 

Anyabwile

   



العالمة ال�سابعة

 التأديب الكنسي الكتابي

هل كل تاأديب �صلبي؟

ما ه� التاأديب الكن�صي؟

ماذا يق�ل الكتاب املقد�س عن التاأديب الكن�صي؟

 عربانيني 12: 1 – 14  

 متى 18: 15 – 17  

كورنثو�س الأوىل 5: 1 – 11 

غالطية 6: 1  

ت�سالونيكي الثانية 3: 6 – 15  

تيموثاو�س الأوىل 1: 20  

تيموثاو�س الأوىل 5: 19 – 20  

تيط�س 3: 9 – 11  

كيف تعامل امل�ؤمن�ن يف املا�صي مع ق�صية التاأديب الكن�صي؟

ل ميكن لكني�صتنا اأن تق�م بهذا ي�ًما، األي�س كذلك؟

اأ�صباب ممار�صة التاأديب الكن�صي

 1.  مل�سلحة ال�سخ�س املطبَّق عليه التاأديب
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 2.  مل�سلحة موؤمنني اآخرين، فيما يرون خطورة اخلطية

 3.  من اأجل �سحة الكني�سة ككل

 4.  من اأجل ال�سهادة اجلماعية للكني�سة

 5.  ملجد اهلل، فيما نعك�س قدا�سته

ماذا ل� مل منار�س التاأديب الكن�صي؟



العالمة ال�سابعة

التأديب الكنسي الكتابي

�ألباين مبدينة نيويورك، حيث  �أوكي وتلقت تعليمها ف  �إميلي �صوليفان  ُولدت 

عملت  معلمة الحًقا. وكما هي حال كثري من �لن�صاء �الأخريات من منت�صف �لقرن 

ف  خو�طرها  كتابة  ف  بقليل  لي�ض  �لوقت  من  قدًر�  �إميلي  ع�رش،  ق�صت  �لتا�صع 

مقاالتها  �لعديد من  بن�رش  قامت  �صعرية. وقد  يوميات، ومقاالت،  وق�صائد  �صكل 

رمبا  و�لع�رشين،  �لو�حدة  وف  يومية  وجمالت.  �صحف  ف  �ل�صعرية  وق�صائدها 

لتاأثرها مبثل �لز�رع �لذي قاله ي�صوع، كتبت ق�صيدة  عن �لزرع و�ل�صاد. وبعد 

مرور خم�ض وع�رشين �صنة، قام فيليب بلي�ض بتلحني تلك  �لق�صيدة ف عام 1875، 

�صيكون  �ل�صاد؟«)1(   »ماذ�  عنو�ن  حتت  مرة  الأول  مطبوع  �صكل  ف  وظهرت 

بكني�صة  �صُيعرف الحًقا  ما  �أ�ص�صو�  �لذين  �ملوؤمنني،  من  �ل�صغرية  �ملجموعة  وقامت 

�لتي �صرتمن  �لرتنيمة �الأوىل  �لرتنيمة و�عتبارها  باختيار  �ملعمد�نية،   كابيتول هيل 

ف �جتماعاتهم  مًعا، وذلك ف فرب�ير عام 1878: 

نغر�س البذرة يف �صفاء ج� النهاِر

نغر�س البذرة يف لفحة الهجري الناري

نغر�س البذرة اإذ يخب� �ص�ء املغيب،

نغر�س البذرة يف ظالم الليل املهيب. 

ُترى ماذا �صيك�ن احل�صاد؟

ُترى ماذا �صيك�ن احل�صاد؟
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كلمات دوى �صد�ها عرب �جلدر�ن �جلرد�ء د�خل �ملبنى حيث كانو� يجتمعون. 

�صيكون  »ماذ�  كني�صة:  تاأ�صي�ض  على  للتعاهد  يخططون  �لثالثون  كان  �أولئك 

�ل�صاد؟«. 

ف تلك �لكني�صة نف�صها، بعد �أكرث من قرن الحًقا، ال زلنا نقدم �مل�صاعدة لتحديد 

وطريقة  به،  نعتقد  مبا  ذلك  نفعل  ونحن  �صني.  �ملوؤ�صِّ جهود  ح�صاد  �صيكون   ماذ� 

حياتنا، وعن  طريق من نخطط الأن نر�ه، وما نخطط الأن نعمله، ومبا ن�صعر به 

وما نهتم الأمره، ومبا نقدم  �أنف�صنا ف �صبيله، وما ن�صلي من �أجل حتقيقه. 

ماذ� كان �ل�صاد، وماذ� �صيكون؟

نعي�ض  �أن  �ملوؤمنني  نحن  علينا  هل  �لف�صل:  هذ�  �صوؤ�ل  قلب  �إىل  بنا  ي�صل  وهذ� 

كل  و�حد وحده، م�صئول عن نف�صه؟ �أم �أن علينا �لتز�ًما ما بع�صنا نحو بع�ض؟ هل 

ي�صمل �لتز�منا  بع�صنا نحو بع�ض جمرد ت�صجيع �لو�حد لالآخر بطريقة �إيجابية؟ �أم 

�أنه ي�صمل م�صئولية �لتكلم  ب�صدق كل و�حد ل�صاحبه عن تق�صريه وعيوبه، وحيد�نه 

ا عر�ض  عن �لق �لكتابي، �أو عن خطايا  معينة؟ هل م�صئوليتنا �أمام �لله ت�صمل �أي�صً

هذه �لق�صايا �أحياًنا علًنا �أمام �جلميع؟

�إن �لديث عن كني�صة �صحيحة قوية ال بد �ن ي�صمل مو�صوع �لتاأديب �لكن�صي. 

هل كل تأديب سلبي؟

يبدو �لتاأديب �لكن�صي مو�صوًعا �صلبًيا للغاية، �أعرتف بذلك. لن جند �صيًئا ُيذكر 

�ألي�ض كذلك؟ حني ن�صمع كلمة  عن  هذ� �ملو�صوع ف »�لكتاب �ملقد�ض �الإيجابي«، 

»تاأديب«، مييل  تفكرينا �إىل �لتقومي �أو �إىل عقاب �الأطفال بال�رشب؛ مييل تفكرينا 

�إىل و�لدينا ملا كنا �أطفااًل  �صغاًر�. و�إن كنا مت�صلعني ف �الأدب ب�صكل خا�ض، �صرنى 

و�صعت  حيث  �لقرمزي«  »�لرف  ف  رو�يته  �مل�صلَّل  هاوثورن  ناثانيال  خيال 
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ه�صرت برين �لرف �لقرمزي على �صدرها ف �أنحاء تلك  �لبلدة �لبيوريتانية �ملتزمتة 

�لتابعة الإقليم نيو�إجنالند. 

علينا جميًعا، من دون تردد، �أن نقر بحاجتنا �إىل �لتاأديب، �إىل �لت�صكيل. لي�ض 

من  هو كامل بيننا، وال و�حد منا هو م�رشوع مكتمل. رمبا منا من هم بحاجة �إىل 

�أو  مو�،  ُيَقوَّ �أن  �إىل  بحاجة  هم  من  هناك  �ل�صفاء؛ ورمبا  �أو  �أو  �لتغذية،  �الإلهام، 

يو�َجهو�، �أو حتى ُيك�رَشو�.  و�أًيا كانت �لطريقة �ملعينة للعالج، دعونا على �الأقل 

عي �أننا بارين كما ينبغي لنا �أن  نعرتف بالاجة �إىل �لتاأديب. دعونا ال  نتظاهر �أو ندَّ

نكون، وكاأن �لله قد �نتهى من عمله فينا.  

ما �أن ن�صل �إىل هذ� �الإقر�ر، يجب، من ناحية ثانية، �أن نالحظ �أن �لتاأديب 

هو عادة  �أمر �إيجابي، �أو كما ُيطلقون عليه على نحو تقليدي »ت�صكيلًيا«. �لتاأديب 

�مل�صتقيم، وهو كجهاز  �لنمو ف �الجتاه  َجرية على  �ل�صُّ �لتي  ُتِعنُي  �لدعامة  تلك  هو 

�لتقومي لالأ�صنان. �إنه �لتعليم �مل�صتمر  باأن ُتبقي فمك مغلًقا ف �أثناء تناول �لطعام، �أو 

ذلك �لث �ملعتاد على �أن تنتبه لكلماتك. ي�صري  �لتاأديب �لت�صكيلي �إىل تلك �الأ�صياء 

و�لروحي.  و�لبدين،  و�لعقلي،  �لعاطفي،  منوهم  طريق  ف  �لنا�ض  ل  ت�صكِّ �لتي 

وهو �لت�صكيل �الأ�صا�صي �لذي يحدث ف عائالتنا كما يحدث ف كنائ�صنا.  نحن نتعلم 

�لكني�صة. كل هذ� جزء  بالكتب ف �ملدر�صة، وبالعظات و�خلدمات و�لدرو�ض ف 

ا يتكلم عنها  من  �لتاأديب �الإيجابي، �لتقوميي، �لت�صكيلي. كل حقيقة �صمعت �صخ�صً

يوًما هي جزء من  �لتاأديب �لت�صكيلي. هذ� �لف�صل يبحث �لتاأديب مبعناه �الأو�صع، 

ولي�ض فقط من جانبه   »�ل�صلبي«. 

ما هو التأديب الكنسي؟

حني ي�صمع �أحدهم م�صطلح �لتاأديب �لكن�صي يتخذ موقًفا دفاعًيا ويقول �صيًئا مثل 

نهى   ،1  :7 متى  ف  بالتاأكيد،  تد�نو� (  ”؟  ال  لكي  تدينو�  ي�صوع   ) ال  يقل  »�أمل   هذ�: 

ي�صوع عن �الإد�نة  مبعنى معني، و�صوف نتاأمل ف ذلك �ملعنى الحًقا ف هذ� �لف�صل. 
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ا بو�صوح �إىل توبيخ  لكن الحظ �أنه ف مو�صع  �آخر من �إجنيل متى، دعا ي�صوع �أي�صً

�الآخرين على �خلطية، حتى ب�صكل علني  �إذ� �قت�صى �الأمر )متى 18: 15 – 17؛ 

يق�صد  �الإد�نة ف متى   7، فهو ال  بعدم  ي�صوع  �أًيا كان ق�صد   .)3 :17 لوقا  قارن 

��صتبعاد ذلك �لنوع من �الإد�نة �لتي يطالب بها ف متى 18. 

�أقل، يق�صد �لله �أن يقوم �آخرون باالإد�نة  ان، وبدرجة  تذّكر �أن �لله نف�صه ديَّ

ُيخربنا   .)7  -1  :13 )رومية  و�الإد�نة  �لكم  م�صئولية  �لدولة  �أعطى  ا.  لقد  �أي�صً

�لكتاب باأن نحا�صب   )ُندين، نحكم على( �أنف�صنا )1 كورنثو�ض 11: 28؛ 2 كورنثو�ض 

ا على نحو خا�ض  13: 5؛ عرب�نيني 4؛ 2 بطر�ض 1:   5 – 10(. ُيخربنا �لكتاب �أي�صً

ا ف �إطار �لكني�صة )مع �أن  تلك لي�صت �لطريقة �لا�صمة �لتي  باأن ندين بع�صنا بع�صً

يدين �لله بها(. �إن كلمات ي�صوع ف متى 18، وبول�ض ف 1  كورنثو�ض 5 - 6، 

ومقاطع �خرى )�صندر�صها مًعا( ُتبنيِّ بو�صوح �أن على �لكني�صة �أن متار�ض  �ل�صاب 

و�إ�صد�ر �لكم ف �إطارها �لذ�تي. 

ال ينبغي لنا �أن نتفاجاأ بوجود �أمر للكني�صة باأن تدين، �أي مبمار�صة �صلطة �إ�صد�ر 

 �الأحكام. ففي نهاية �ملطاف، �إن مل ميكننا �أن نقرر كيف يجب �أال يعي�ض �ملوؤمنون، 

فكيف  ميكننا �أن نقرر كيف يجب �أن يعي�صو�؟  

ا، وذلك نظًر� للنمو �لعددي  منذ عدة �صنو�ت ُطِلب مني �أن �أقود موؤمتًر� خا�صً

ذلك  حدث  كيف  معرفة  �أخرى  كنائ�ض  �أر�دت  وقد  كني�صتنا  ت�صهده  �لذي  كانت 

ا من �ملادة �لتعليمية عن منو �لكني�صة،  وملاذ�. وفيما كنت  �أعد للموؤمتر، تلقيت بع�صً

�لتي �أنتجتها �ملر�كز  �لرئي�صية �لتابعة لطائفتنا. وقد ورد باإحدى �ملطبوعات �أنه لكي 

�أن »نفتح �الأبو�ب �الأمامية ونغلق �الأبو�ب  حترز كنائ�صنا تقدًما من جديد،  علينا 

�خللفية«. لقد كان �لكاتب يقول �إننا بحاجة  لفتح �الأبو�ب �الأمامية مبعنى �أن جنعل 

دخول كنائ�صنا �أكرث �صهولة مب�صاعدة �لنا�ض على �أن  يفهمو� ما نعمله. ثم قال �لكاتب 

خارج  �إىل  تدفق  �لنا�ض  جنعل  �أن  مبعنى  �خللفية،  �الأبو�ب  غلق  �إىل  بحاجة  �إننا 
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كنائ�صنا من دون رعاية ومن دون تلمذة �أكرث �صعوبة. 

ه هذ� �لنقد للعديد من كنائ�صنا بال �صك. لكن فيما كنت �أفكر ف �الأمر، مل  �أظن  يوجَّ

�أن تلك هي �مل�صكالت �الأخطر �لتي نو�جهها. ما نحن بحاجة �إىل عمله ف �لو�قع 

هو �أن  نغلق �لباب �الأمامي ونفتح �لباب �خللفي! �إن كنا نرغب ف �أن ت�صهد كنائ�صنا 

�لنمو علينا �أن  جنعل �الن�صمام للكني�صة �أكرث �صعوبة، وعلينا �أن نبذل جهًد� �أكرب ف 

��صتبعاد �الأ�صخا�ض.  نحن بحاجة الأن يكون لدينا �لقدرة على �إظهار �أن هناك فرًقا 

بني �لكني�صة و�لعامل، �أي  �أن يكون �ملرء موؤمًنا بامل�صيح فهذ� �صيء ذو �أهمية. �إن كان 

عي �أنه موؤمن بامل�صيح  ويرف�ض �أن يعي�ض كما ينبغي للموؤمن �مل�صيحي �أن  �صخ�ض يدَّ

يعي�ض، ينبغي لنا �أن نتبع ما قاله بول�ض،  وملجد �لله ومل�صلحة هذ� �ل�صخ�ض، علينا 

�أن ن�صتبعده )�أو ن�صتبعدها( من ع�صوية �لكني�صة.  

يجب �أن يظهر �لتاأديب �لكن�صي �أول كل �صيء ف طريقة قبولنا لالأع�صاء �جلدد. 

ف 1  كورنثو�ض 5، بينما كان يت�صدى ملوقف �صعب ف كني�صة كورنثو�ض، �فرت�ض 

ا  ينبغي �ن ن�صعه ف �العتبار:  بول�ض �فرت��صً

َناةَ .    َوَلْي�َس   ُمْطَلًقا   ُزَناةَ   َهَذا   اْلَعامَلِ   اَلةِ   اأَنْ   لَ   ُتَخاِلُط�ا   الزُّ �صَ  »َكَتْبُت   اإَِلْيُكمْ   يف   الرِّ

اِطِفنيَ   اأَوْ   َعَبَدةَ   الأَْوَثانِ   َواإِلَّ   َفَيْلَزُمُكمْ   اأَنْ   َتْخُرُج�ا   ِمنَ   اِعنيَ   اأَوِ   اخْلَ مَّ  اأَوِ   الطَّ

 اْلَعامَل«. )العددين 9، 10(. 

الحظ �أن ف فكر بول�ض كان هناك متييز و��صح بني �لكني�صة و�لعامل. هل نحن 

�أن �لكني�صة تختلف عن �لعامل؟   �ملوؤمنني �ليوم لدينا هذ� �لتمييز نف�صه؟ هل نفرت�ض 

هل  ولكن  باخلطاة،  ممتلئ  �لعامل  و�أن  �لكاملني  بالنا�ض  ممتلئة  �أن  �لكني�صة  لي�ض 

نفرت�ض �أنه يجب �أن  يكون هناك نوع من �الختالف بني حياة من هم ف �لكني�صة 

وحياة من هم ف �لعامل؟ ُيربز  بول�ض بو�صوح �لتباين �لاد بني �الثنني. يجب على 

�لع�صوية ف �لكني�صة �ملحلية �أن تعك�ض  �لع�صوية �لقيقية ف ج�صد �مل�صيح. 
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�إذن، حني نقوم بفح�ض �الأع�صاء �جلدد، علينا �أن نفكر ف ما �إذ� كان �أولئك 

�لذين  هم قيد �لفح�ض م�صهود لهم باأنهم يعي�صون حياتهم على نحو يكرم �مل�صيح. هل 

نفهم  خطورة �اللتز�م �لذي نقطعه على �أنف�صنا نحوهم حني ين�صمون �إىل �لكني�صة، 

�أكرث  �إن كنا  �أنف�صهم نحونا؟  ياأخذونه على  �لذي  �إليهم  خطورة �اللتز�م  نقلنا  وهل 

ا ف طريقة �إقر�رنا  لالأع�صاء �جلدد وقبولنا لهم، �صتقل فر�ض �الحتياج �إىل  حر�صً

ممار�صة �لتاأديب �لكن�صي  �لتقوميي الحًقا.  

حيث �أن مو�صوع �لتاأديب �لكن�صي مل يجري �لديث عنه ف �لعديد من �لدو�ئر 

 لنحو مئة عام، �أقرتح �مل�صادر �لتالية للمزيد من �لدر��صة. 

يقدم بول �أليك�صاندر و�أنا �ملزيد من �لو�صف لكيفية تعامل كني�صتنا مع �لتاأديب  ف 

     .)2(  The Deliberate Church  لف�صل �خلام�ض من كتاب�

�لدميقر�طية  �لديانة  بعنو�ن    Greg Wills  كتاب �قر�أ  �لتاريخية  �خللفية   لدر��صة 

�لكنائ�ض  بني  فيما  �لكن�صي  �لتاأديب  ويلز ممار�صة  َدَر�َض    .)3( Democratic Religion 

ا ف جيورجيا، ف �لقرن �لتا�صع ع�رش. ويت�صمن  �ملعمد�نية  ف �جلنوب، وخ�صو�صً

ة.  �لكتاب بع�ض �لق�ص�ض  �جليدة و�ملالحظات �ملتب�رشِّ

�لتاأديب  ممار�صة  كيفية  يتناول  �لكن�صي  للرتتيب  تقليدي  دليل  على  للح�صول 

 �لكن�صي و�قعًيا، �نظر دليل �لرتتيب �لكن�صي  Manual of Church Order  للكاتب جون 

نقوم  �أن  �ملقد�ض عن كيف يجب  �لكتاب  يقوله  ما  �لدليل  هذ�  يناق�ض  ل.  د�ج)4(.    

برتتيب  �لكنائ�ض، وكيف يجب �أن نقوم بعملنا على نحو عملي.  

ا بتحرير كتاب بعنو�ن �لرتتيب �لكن�صي: بر�هني كتابية حول كيفية  قمت �أي�صً

 Polity: Biblical Arguments on How to Conduct Church  لكن�صية� �لياة   �إد�رة 

 Life، وهو خال�صة و�فية لالأعمال �الأدبية �لتي ُكتبت حول مو�صوعي �لرتتيب 

�لكن�صي و�لتاأديب  �لكن�صي ف �لقرنني �لثامن ع�رش و�لتا�صع ع�رش، وقامت بن�رشه 
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     .)5(   9Marks   موؤ�ص�صة

ليمان  جوناثان  كتبه  ما  هو  تقديري  ف  �لب�صيطة  �الأعمال  �أف�صل  و�أخرًي�، 

   Jonathan Leeman   عن �لتاأديب �لكن�صي: 

)�لتاأديب   ،Church Discipline: How the Church Protects the Name of Jesus 

 The  لكن�صي:  كيف ت�صون �لكني�صة ��صم ي�صوع(. ويقدم كتابه �الأكرب حجًما بعنو�ن�

�ملذهلة  )�لكني�صة و�الإهانة   ،Church and the  Surprising Offense of God’s Love، 

ملحبة �لله( �ل�صياق  �ملفاهيمي للتاأديب �لكن�صي)6(.  

و�الآن �إىل �ل�صوؤ�ل �لثالث

ماذا يقول الكتاب المقدس عن التأديب الكنسي؟

تناولت �لعديد من �ملقاطع �لكتابية ق�صية �لتاأديب �لكن�صي؛ �صاأناق�ض ثمانية منها. 

عربانيني 12: 1 – 14  

�إيجابية ف �الأ�صا�ض وُيبنيِّ  12 �لتاأديب باعتباره ق�صية  يعر�ض ن�ض عرب�نيني 

�أن �لله ذ�ته يوؤدبنا: 

يَطٌة ِبَنا، ِلَنْطَرْح ُكلَّ  ُه�ِد ِمْقَداُر  َهِذِه حُمِ َحاَبٌة ِمَن ال�صُّ ا اإِْذ َلَنا �صَ ِلَذِلَك َنْحُن اأَْي�صً

�ِع  ْ��صُ َهاِد امْلَ رْبِ يِف اجْلِ ْ ِبال�صَّ ِحيَطَة  ِبَنا ِب�ُصُه�َلٍة، َوْلُنَحا�رصِ َة امْلُ ِطيَّ ِثْقٍل َواخْلَ

وِر  ُ اأَْجِل ال�رصُّ ِذي ِمْن  َي�ُص�َع،  الَّ ِلِه  َرِئي�ِس الإِمَياِن َوُمَكمِّ اإِىَل   اأََماَمَنا،   َناِظِريَن 

َعْر�ِس  نِي  مَيِ يِف  َفَجَل�َس  ْزِي،  ِباخْلِ ُم�ْصَتِهيًنا  ِليَب  اْحَتَمَل  ال�صَّ اأََماَمُه  �ِع  ْ��صُ امْلَ

َطاِة ُمَقاَوَمًة  ِلَنْف�ِصِه ِمْثَل َهِذِه ِلَئالَّ َتِكلُّ�ا  ِذي اْحَتَمَل ِمَن اخْلُ ُروا يِف الَّ  اللِه. َفَتَفكَّ

ِة،  َوَقْد  ِطيَّ دَّ اخْلَ اِهِديَن �صِ ِم جُمَ ُكْم.  مَلْ ُتَقاِوُم�ا َبْعُد َحتَّى الدَّ َوَتُخ�ُروا يِف ُنُف��صِ

ِذي ُيَخاِطُبُكْم َكَبِننَي:   َن�ِصيُتُم اْلَ�ْعَظ الَّ

بُّ  ُه الرَّ ُيِحبُّ ِذي  الَّ َخَك.  لأَنَّ  اإَِذا َوبَّ َتُخْر  ، َوَل  بِّ َتاأِْديَب الرَّ َتِقْر  اْبِني َل حَتْ  »َيا 

ُبُه، َوَيْجِلُد ُكلَّ اْبٍن َيْقَبُلُه«.  ُي�ؤَدِّ
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ُبُه اأَُب�ُه؟ َوَلِكْن  يُّ اْبٍن َل ُي�ؤَدِّ
اأِْديَب ُيَعاِمُلُكُم اللُه َكاْلَبِننَي.  َفاأَ َتِمُل�َن التَّ اإِْن ُكْنُتْم حَتْ

ْنُتْم ُنُغ�ٌل َل َبُن�َن.  َكاَء  ِفيِه، َفاأَ ِميُع �رُصَ اَر اجْلَ اإِْن ُكْنُتْم ِباَل َتاأِْديٍب، َقْد �صَ

ا  ُع ِبالأَْوىَل ِجدًّ ا َنَهاُبُهْم.  اأََفاَل َنْخ�صَ ِبنَي، َوُكنَّ ُثمَّ َقْد َكاَن َلَنا اآَباُء اأَْج�َصاِدَنا ُم�ؤَدِّ

لأَِبي الأَْرَواِح، َفَنْحَيا؟

ْنَفَعِة،  امْلَ َفالأَْجِل  َهَذا  ا  مَّ
ِتْح�َصاِنِهْم،  َواأَ ا�صْ َقِليَلًة َح�َصَب  اًما  يَّ

اأَ ُب�َنا  اأَدَّ اأُوَلِئَك  لأَنَّ 

ِتِه.  َك يِف َقَدا�صَ ِلَكْي َن�ْصرَتِ

ا اأَِخرًيا َفُيْعِطي  مَّ
ُه ِلْلَفَرِح  َبْل ِلْلَحَزِن. َواأَ ِ َل ُيَرى اأَنَّ ا�رصِ   َوَلِكنَّ ُكلَّ َتاأِْديٍب يِف احْلَ

اَلِم.  ُب�َن ِبِه  َثَمَر ِبرٍّ ِلل�صَّ ِذيَن َيَتَدرَّ الَّ

َنُع�ا لأَْرُجِلُكْم َم�َصاِلَك  َخلََّعَة،  َوا�صْ َكَب امْلُ ِخَيَة َوالرُّ �ْصرَتْ ِ�ُم�ا الأََياِدَي امْلُ ِلَذِلَك َقّ

ِريِّ ُي�ْصَفى.  ُم�ْصَتِقيَمًة، ِلَكْي َل  َيْعَت�ِصَف الأَْعَرُج، َبْل ِباحْلَ

 . بَّ ِتي ِبُدوِنَها َلْن  َيَرى اأََحٌد الرَّ َة الَّ ِميِع، َواْلَقَدا�صَ اَلَم َمَع اجْلَ ِاْتَبُع�ا ال�صَّ

�لله نف�صه يوؤدبنا، وكما �صرنى، ياأمرنا باأن نفعل �ل�صيء نف�صه بع�صنا لبع�ض. 

على  جماعة �ملوؤمنني �ملحلية م�صئولية خا�صة وجد�رة خا�صة ف هذ� �ل�صاأن. 

متى 18: 15 – 17  

متى 18 و1 كورنثو�ض 5 هما �لن�صان �للذ�ن ُي�صت�صهد بهما ف �أغلب �الأحيان عند 

 �لديث عن �لتاأديب �لكن�صي. كيف تتجاوب حني يخطئ �أحدهم �إليك؟ هل ت�صكوه 

ة ثم ترف�ض �أن تتكلم معه جمدًد�؟ هل �صتحمل مر�رة ف قلبك؟ �إليك  ب�صوت  عال مرَّ

ما قاله ي�صوع  لتالميذه ليعلمهم ماذ� ينبغي �أن يفعلو� ف مثل هذه �ملو�قف:       

ِمَع ِمْنَك  َفَقْد  ُخ�َك َفاْذَهْب َوَعاِتْبُه َبْيَنَك  َوَبْيَنُه َوْحَدُكَما. اإِْن �صَ     »َواإِْن اأَْخَطاأَ اإَِلْيَك اأَ

ا َواِحًدا اأَِو اْثَننْيِ ِلَكْي َتُق�َم ُكلُّ َكِلَمٍة  ْن مَلْ َي�ْصَمْع َفُخْذ َمَعَك  اأَْي�صً َرِبْحَت اأََخاَك.    َواإِ

ْن مَلْ َي�ْصَمْع ِمْنُهْم  َفُقْل ِلْلَكِني�َصِة. َواإِْن مَلْ َي�ْصَمْع  اِهَدْيِن اأَْو َثاَلَثٍة. َواإِ َعَلى  َفِم �صَ

ار«.  ِمَن اْلَكِني�َصِة  َفْلَيُكْن ِعْنَدَك َكاْلَ�َثِنيِّ َواْلَع�صَّ
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مع  و�الإ�صكاليات  �الختالفات  مع  نتعامل  �أن  لنا  ينبغي  هكذ�  بي�صوع،  �قتد�ء 

من  نرى  كما  �الأو�ئل،  �مل�صيحيون  فعله  ما  هو  بال�صبط  وهذ�  �إخوتنا  �ملوؤمنني. 

ر�صائل بول�ض. 

 1 كورنثو�س 5: 1 – 11  

هذ� هو �لن�ض �لكتابي �الأطول و�الأكرث �صهرة عن �لتاأديب �لكن�صي. وعلى ما 

يبدو كان و�حد  من �لكني�صة ف كورنثو�ض يعي�ض حياته باأ�صلوب غري �أخالقي. يقول 

بول�ض: 

ى َبنْيَ الأَُمِ َحتَّى اأَْن َتُك�َن     »ُي�ْصَمُع ُمْطَلًقا اأَنَّ َبْيَنُكْم ِزًنى! َوِزًنى َهَكَذا َل  ُي�َصمَّ

ِمْن  ُيْرَفَع  َحتَّى  مَلْ  َتُن�ُح�ا  ِريِّ  َوِباحْلَ ُمْنَتِفُخ�َن  َفاأَْنُتْم  اأَ ِبيِه.  اأَ ُة  ِلالإِْن�َصاِن  اْمَراأَ

وِح  ٌ ِبالرُّ �َصِد  َوَلِكْن َحا�رصِ ِذي َفَعَل  َهَذا اْلِفْعَل؟ َفاإِينِّ اأََنا َكاأَينِّ َغاِئٌب ِباجْلَ ِطُكُم الَّ َو�صَ

 - �ِصيِح  امْلَ َنا  َي�ُص�َع  َربِّ ِم  ِبا�صْ َهَكَذا  َهَذا  َفَعَل  ِذي  الَّ يِف   ٌ َكاأَينِّ  َحا�رصِ َحَكْمُت  َقْد 

ِمْثُل  َهَذا  ُي�َصلََّم  اأَْن  �ِصيِح -  امْلَ َي�ُص�َع  َنا  َربِّ ِة  ُق�َّ َتِمُع�َن  َمَع  اأَْنُتْم َوُروِحي جُمْ اإِْذ 

بِّ َي�ُص�َع.  وُح يِف َيْ�ِم الرَّ �َصِد ِلَكْي َتْخُل�َس  الرُّ ْيَطاِن ِلَهاَلِك اجْلَ ِلل�صَّ

ُر اْلَعِجنَي ُكلَُّه؟ اإًِذا  ِغرَيًة ُتَخمِّ َلْي�َس اْفِتَخاُرُكْم َح�َصًنا. اأََل�ْصُتْم َتْعَلُم�َن  اأَنَّ َخِمرَيًة �صَ

َحَنا  ِمرَيَة اْلَعِتيَقَة ِلَكْي َتُك�ُن�ا َعِجيًنا  َجِديًدا َكَما اأَْنُتْم َفِطرٌي. لأَنَّ ِف�صْ �ا  ِمْنُكُم اخْلَ َنقُّ

 ِّ ْد َلْي�َس  ِبَخِمرَيٍة َعِتيَقٍة َوَل ِبَخِمرَيِة ال�رصَّ �ِصيَح َقْد ُذِبَح لأَْجِلَنا. اإًِذا ِلُنَعيِّ ا  امْلَ اأَْي�صً

 . قِّ ْبِث َبْل  ِبَفِطرِي الإِْخاَل�ِس َواحْلَ َواخْلُ

َناَة. َوَلْي�َس ُمْطَلًقا ُزَناَة َهَذا اْلَعامَلِ اأَِو  اَلِة اأَْن َل ُتَخاِلُط�ا  الزُّ �صَ َكَتْبُت اإَِلْيُكْم يِف الرِّ

 . اِطِفنَي اأَْو َعَبَدَة الأَْوَثاِن  َواإِلَّ َفَيْلَزُمُكْم اأَْن َتْخُرُج�ا ِمَن اْلَعامَلِ اِعنَي اأَِو اخْلَ مَّ  الطَّ

ْو  ْو َعاِبَد َوَثٍن اأَ اًعا اأَ ْو َطمَّ ًخا  َزاِنًيا اأَ َحٌد َمْدُع�ٌّ اأَ ا  الآَن َفَكَتْبُت اإَِلْيُكْم: اإِْن َكاَن اأَ مَّ
َواأَ

رًيا اأَْو َخاِطًفا اأَْن َل ُتَخاِلُط�ا َوَل ُت�ؤَاِكُل�ا  ِمْثَل َهَذا.  كِّ اًما اأَْو  �صِ تَّ �صَ

ملاذ� قال بول�ض كل هذ�؟ هل الأنه �صار يكره ُمرتكب �الإ�صاءة؟ ال، بل الأن ذلك 

 �لرجل كان خمدوًعا ب�صدة. لقد ظن �أن باإمكانه �أن يكون موؤمًنا بامل�صيح بينما يع�صى 

– �أن ال �رشر ف  – و�صمحت له �لكني�صة بهذ� �لظن  �أو لعله ظنَّ   �لرب باإر�دته. 
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لَّل، وف �صبيل خدمة  �إن مثل هذ� �لرجل م�صَ �أبيه.  يقول بول�ض  �أن يعا�رش �مر�أة 

مثل هذ� �ل�صخ�ض �مل�صلَّل ومتجيد  �لله حًقا، �أنتم بحاجة �إىل �أن تف�صحو� �أمامه كذب 

�إقر�ره �الإمياين ف �صوء �لطريقة �لتي يحيا  بها.  

كما ُي�صلط بول�ض ف مو�صع �آخر من ر�صالته �ملزيد من �ل�صوء على كيفية حدوث 

هذه �ملو�جهة باملحبة. 

غالطية 6: 1  

تعترب هذه �الآية �لق�صرية �إ�صافة مهمة لفكرنا حول �لتاأديب �لكن�صي. ما ي�صفه 

فخ  ف  وقع  ما  ا  �صخ�صً يردو�  �أن  بامل�صيح  للموؤمنني  ينبغي  كيف  هو  هنا   بول�ض 

�خلطية: 

نَي  وَحاِنيِّ ِلُح�ا اأَْنُتُم الرُّ �صْ
ٍة َما، َفاأَ ِخَذ يِف َزلَّ ْن�َصاٌن َفاأُ َها الإِْخَ�ُة، اإِِن اْن�َصَبَق اإِ يُّ

 »اأَ

ا«.  َب اأَْنَت اأَْي�صً رَّ  ِمْثَل َهَذا   ِبُروِح اْلَ�َداَعِة، َناِظًرا اإِىَل َنْف�ِصَك ِلَئالَّ جُتَ

مل يكن بول�ض مهتًما فقط مبا يجب �أن ُيعمل ف مثل هذ� �ملوقف �ل�صعب ولكن 

ا بكيفية عمله.    �أي�صً

 2 ت�سالونيكي 3: 6 – 15  

يبدو �أنه كان ف ت�صالونيكي بع�ض �الأ�صخا�ض متكا�صلني وال يعملون �صيًئا. وما 

�أما  �لله.  م�صيئة  ذلك  �إن  بقولهم  خمولهم  عن  يد�فعون  كانو�  �أنهم  بلة  ز�د  �لطني 

بول�ض فكان ر�أيه  �أن ذلك لي�ض م�صيئة �لله: 

ُب�ا ُكلَّ اأٍَخ َي�ْصُلُك  �ِصيِح، اأَْن َتَتَجنَّ َنا َي�ُص�َع امْلَ ِم َربِّ َها الإِْخَ�ُة، ِبا�صْ يُّ
يُكْم اأَ   ُثمَّ ُن��صِ

ا. اإِْذ اأَْنُتْم َتْعِرُف�َن َكْيَف َيِجُب  ِذي اأََخَذُه ِمنَّ ْعِليِم الَّ ِباَل َتْرِتيٍب، َوَلْي�َس َح�َصَب التَّ

اًنا ِمْن اأََحٍد،  َنا مَلْ َن�ْصُلْك ِباَل َتْرِتيٍب َبْيَنُكْم، َوَل اأََكْلَنا ُخْبًزا جَمَّ َل ِبَنا، لأَنَّ اأَْن ُيَتَمثَّ

َل َعَلى اأََحٍد ِمْنُكْم. َلْي�َس اأَْن َل  ا َن�ْصَتِغُل ِبَتَعٍب َوَكدٍّ َلْياًل َوَنَهاًرا، ِلَكْي َل ُنَثقِّ َبْل ُكنَّ

ُل�ا ِبَنا.  ْلَطاَن َلَنا، َبْل ِلَكْي ُنْعِطَيُكْم اأَْنُف�َصَنا ُقْدَوًة َحتَّى َتَتَمثَّ �صُ
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ْن َكاَن اأََحٌد  َل ُيِريُد اأَْن َي�ْصَتِغَل  ُه اإِ ْيَناُكْم ِبَهَذا: اأَنَّ ا ِعْنَدُكْم اأَْو�صَ ا ِحنَي ُكنَّ َنا اأَْي�صً َفاإِنَّ

نَّ َقْ�ًما َي�ْصُلُك�َن َبْيَنُكْم ِباَل َتْرِتيٍب، َل َي�ْصَتِغُل�َن  َنا َن�ْصَمُع اأَ ا.   لأَنَّ اأَْي�صً َياأُْكْل  َفاَل 

ْن  �ِصيِح اأَ َنا َي�ُص�َع امْلَ يِهْم َوَنِعُظُهْم ِبَربِّ َلِء ُن��صِ �ِليُّ�َن.  َفِمْثُل َه�ؤُ ْيًئا َبْل ُهْم ُف�صُ  �صَ

ْنُف�ِصِهْم.  ُكُل�ا ُخْبَز اأَ َي�ْصَتِغُل�ا  ِبُهُدوٍء، َوَياأْ

 . رْيِ َها الإِْخَ�ُة َفاَل َتْف�َصُل�ا يِف َعَمِل اخْلَ يُّ
ا اأَْنُتْم اأَ مَّ

اأَ

ِلَكْي  َوَل  ُتَخاِلُط�ُه  َهَذا  َف�ِصُم�ا  اَلِة،  �صَ ِبالرِّ َكاَلَمَنا  ُيِطيُع  َل  اأََحٌد  َكاَن  َواإِْن    

، َبْل اأَْنِذُروُه َكاأٍَخ.  �ِصُب�ُه َكَعُدوٍّ َيْخَجَل،َوَلِكْن َل حَتْ

1 تيموثاو�س 1: 20  

مت  �أ�صار بول�ض وهو يكتب لتيموثاو�ض ر�عي كني�صة �أف�ص�ض �إىل �أ�صخا�ض حتطَّ

ل ما قال �إنه يجب �أن ُيعمل مع مثل هوؤالء:   �صفينة �إميانهم. تاأمَّ

َبا َحتَّى  ْيَطاِن ِلَكْي ُي�ؤَدَّ َلْمُتُهَما ِلل�صَّ �صْ
َكْنَدُر، اللََّذاِن اأَ ِذيَن ِمْنُهْم ِهيِميَناُي�ُس َوالإِ�صْ الَّ

َفا.   َل ُيَجدِّ

 1 تيموثاو�س 5: 19، 20 

متابًعا كالمه لتيموثاو�ض كتب بول�ض على نحو خا�ض عما ينبغي عمله مع قادة 

 �لكني�صة �إذ� وقعو� ف فخ �خلطية: 

ُيْخِطُئ�َن  ِذيَن  ُه�ٍد. َالَّ َثاَلَثِة �صُ اأَْو  اِهَدْيِن  َعَلى �صَ اإِلَّ  ْيٍخ  َعَلى �صَ َكاَيًة  َتْقَبْل �صِ َل 

ِميِع ِلَكْي َيُك�َن ِعْنَد اْلَباِقنَي َخْ�ٌف.  ْخُهْم اأََماَم اجْلَ َوبِّ

تيط�س 3: 9 – 11  

يبدو �أنه كان هناك �أ�صخا�ض ف �لكني�صة �لتي يرعاها تيط�ض ي�صببون �نق�صامات 

 حول ق�صايا ال ت�صتحق كل هذ� �الهتمام. فكتب بول�ض: 

ُة  يَّ اُم��صِ النَّ َناَزَعاُت  َوامْلُ �َماُت  �صُ َوالأَْن�َصاُب  َواخْلُ ُة  اْلَغِبيَّ َباَحَثاُت  امْلُ ــا  مَّ
َواأَ

َتنْيِ  ًة َوَمرَّ ْبَتِدُع َبْعَد الإِْنَذاِر َمرَّ ُجُل امْلُ َها َغرْيُ َناِفَعٍة، َوَباِطَلٌة.  َالرَّ  َفاْجَتِنْبَها، لأَنَّ
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ُك�ًما َعَلْيِه ِمْن  ا اأَنَّ ِمْثَل َهَذا َقِد اْنَحَرَف، َوُهَ� ُيْخِطُئ  حَمْ  اأَْعِر�ْس َعْنُه.  َعامِلً

َنْف�ِصِه. 

عند �لنظر �إىل كل تلك �لن�صو�ض جمتمعة ميكننا �أن نرى �أن �لله مهتم بكل من 

 فهمنا لقه �الإلهي وتطبيقنا �لعملي لهذ� �لق ف حياتنا. وهو مهتم على نحو خا�ض 

بكيفية  عي�صنا مًعا كموؤمنني. �إن �ملو�قف �ملختلفة �لتي ُذكرت ف هذه �لن�صو�ض هي 

بح�صب �لكتاب  �ملقد�ض جو�نب جديرة باهتمامنا. بعبارة �أخرى هي جو�نب ينبغي 

للكني�صة �أن مُتاِر�ض فيها  �لتاأديب �لكن�صي.  

د بول�ض حدوثها فيما  �الأمر �الآخر، هل الحظت مدى خطورة �لعو�قب �لتي �أكَّ

 و�صفه للتاأديب �لكن�صي �ملبني �أعاله؟ »ُيرَفع من بينكم... ُي�َصلَّم مثُل هذ� لل�صيطان 

 2  :5 كورنثو�ض   1( �لطعام«  لتناول  معه  جتل�صو�  وال   ... ال  تخالطوه   ...

 َيْخَجَل« 
ْ

ُبوه« )2 ت�صالونيكي   3: 6(؛ »َف�ِصُمو� َهَذ� َواَل ُتَخاِلُطوُه ِلَكي – 11(؛ »�أَْن َتَتَجنَّ

خو�  ْيَطاِن« )1  تيموثاو�ض 1: 20(؛ »ُيوبَّ )2 ت�صالونيكي 3: 14، 15(؛ »�أَ�ْصَلْمُتُهَما ِلل�صَّ

�أمام �جلميع« )1 تيموثاو�ض 5: 20(؛ »�أَْعِر�ْض َعْن َهوؤُاَلِء« )2تيموثاو�ض   3: 5(؛ 

»�أَْعِر�ْض َعْنُه« )تيط�ض 3: 10(.  

هل من عادة بول�ض �أن يكون قا�صًيا هكذ�؟ ماذ� قال ي�صوع نف�صه عن �ل�صخ�ض 

 �لذي يرف�ض �أن ي�صمع حتى من �لكني�صة؟ َو�إِْن مَلْ َي�ْصَمْع ِمْنُهْم َفُقْل ِلْلَكِني�َصِة. َو�إِْن مَلْ 

اِر«. )متى 18: 17(.   َو�ْلَع�صَّ
ِّ

َي�ْصَمْع ِمَن  �ْلَكِني�َصِة َفْلَيُكْن ِعْنَدَك َكاْلَوَثِني

   هذ� ما يقوله �لكتاب �ملقد�ض عن �لتاأديب �لكن�صي. 

كيــف تعامــل المؤمنــون فــي الماضــي مــع قضيــة التأديب 
الكنسي؟  

لقد مار�ض �ملوؤمنون ف �ملا�صي �لتاأديب �لكن�صي بقدٍر ال باأ�ض به. وف �لو�قع 

ًنا �أ�صا�صًيا ف جدول �الأعمال خالل �جتماعات  كانت  �الإجر�ء�ت �لتاأديبية تعترب ُمكوِّ



�لعالمــة �ل�صابعة 233

�أع�صاء  �لكنائ�ض �ملعمد�نية ف �لقرنني �لثامن ع�رش و�لتا�صع ع�رش.  

كَتَب �لعامل �ليوناين ه. �إي. د�نا منذ حو�يل �صبعني �صنة هذ� �لتعليق: 

ام، لكنه لي�س مكروًها ول  اإن ال�صتخدام اخلاطئ للتاأديب ه� اأمر مكروه  وهدَّ

اًما بقدر الإهمال  املطلق ملمار�صة التاأديب. لقد كانت الكنائ�س يف  اجليلني  هدَّ

اإل  الكني�صة  انتقامي  تع�صفي مل جتني منه  التاأديب على نح�  ال�صابقني تطبق 

فقدان �صمعتها.  والي�م حت�لت الكني�صة اإىل النقي�س الآخر حيث بات  التاأديب 

يد  الرعاة  من  اجلديد  اأن ميد  اجليل  الآن  ال�قت  وحان  متاًما.  مهماًل  اأمًرا 

الع�ن للكني�صة لكي  ت�صرتد وظيفتها املهمة فيع�د التاأديب ياأخذ  مكانته التي 

ي�صتحقها يف حياة الكني�صة)7(.     

قال جريج ويلز، �أ�صتاذ تاريخ �لكني�صة بكلية �لالهوت �ملعمد�نية �جلنوبية، حني 

 �أر�د �أن يلقي �ل�صوء على تغري حيوي حدث بني جيل �أجد�د �أجد�دنا وجيل �أجد�دنا: 

»هذ�  �لتغري هو �ختفاء �لتاأديب �لتقوميي و�قعًيا من �لكنائ�ض. ويقدم ويلز ف كتابه 

�لدميقر�طية، وفرة من  �لديانة  �أي    Democratric Religion  له  عنو�ن �ختار  �لذي 

�القتبا�صات لتذكرينا باأن  �لرعاة ف مطلع �لقرن �لتا�صع ع�رش كانو� مهتمني بو�صوح 

مبهمتهم �الأكرث �أهمية وهي �لوعظ  بكلمة �لله باأمانة وتطبيق �لتاأديب �لكن�صي باأمانة.   

 وف �لقيقة �إن جزًء� كبرًي� من �لتز�م  �ملعمد�نيني �لتاريخي بالرية �لدينية كانت 

ور�ءه رغبة �لكنائ�ض ف �أن تنطلق نحو ممار�صة  �لتاأديب بحرية دون تدخل من 

�لدولة«)8(.  

�جلنوبية  �ملعمد�نية  �لكني�صة  »ق�صت  �الأهلية  �لرب  �أيام  ف  �أنه  ويلز  و�أو�صح 

2 ف �ملئة من �أع�صائها كل عام«)9(!    و�ملده�ض ف   بالتحرمي �لكن�صي ملا يقرب من 

�الأمر �أنه رغم  ذلك كانت �لكني�صة تنمو! وف �لو�قع �صهدت هذه �لكني�صة منًو� يو�زي 

�صعف معدل �لنمو  �ل�صكاين!     وبالتايل يعترب �لقلق من �أن تطبيق �لتاأديب �لكن�صي قد 

يكون »�صد �لكر�زة« –  باخت�صار- فكرة ال �أ�صا�ض لها. 
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�أن توؤيد كلماتنا. و�إن كانت حياتنا ال توؤيد كلماتنا فاإن  َد ي�صوع لياتنا  لقد ق�صَ

 مهمتنا �لكر�زية �صتت�رشر، كما حدث على نحو فظيع ف �لقرن �ملا�صي ف �أمريكا. 

بت على �لنا�ض �ال�صتماع لب�صارة �لياة  �إن  �لكنائ�ض �لتي ال تعرف �لتاأديب قد �صعَّ

�جلديدة ف  �مل�صيح ي�صوع. 

ويلز  لكن  حًقا،  نعرف  ال  �لكن�صي؟  �لتاأديب  منار�ض  نعد  مل  ملاذ�  حدث؟  ماذ� 

يرى  �أن »هذ� �اللتز�م بال�صهادة �جلماعية �ملقد�صة للعامل قد فقد �أهميته �إذ بد�أت �أمور 

ا ف �أو�خر �لقرن �لتا�صع ع�رش ومطلع  �أخرى  ت�صتحوذ على �هتمام �ملوؤمنني خ�صو�صً

�لقرن �لع�رشين«.  كتب ويلز: 

َقلَّت ممار�صتها  الكنائ�س بالنظام  الجتماعي،  يف احلقيقة كلما ازداد اهتمام 

للتاأديب الكن�صي. منذ عام   1850 اإىل عام 1920 تقريًبا، اأي الفرتة التي �صهدت 

 اهتماًما وا�صًعا من املجتمعات الإجنيلية باإ�صالح  املجتمع، �صهدت ممار�صة 

واآخر  معتدل  اإ�صالح  بني  وما  م�صتمر.  نح�  تده�ًرا  على  الكن�صي  التاأديب 

الأخالقية  بتطبيق  املعايري  امل�صيحية  جماعاتهم  الإجنيلي�ن  اأقنع   اأ�ص�يل، 

املجتمع  اإ�صالح  املعمداني�ن  تعلم  عام.  واإذ  ب�صكل  املجتمع  على  الكن�صية 

ب�صكل وا�صع،  غاب عن عقلهم كيف ا�صتطاع�ا مرة اأن ي�صلح�ا  اأنف�صهم. لقد 

كان التاأديب الكن�صي ي�صتلزم يف  ال�صابق انف�صاًل �صارًما بني املعايري الأخالقية 

الإجنيلي�ن يف  كلما  �رصع  فكان  الله.  الأخالقية مللك�ت   للمجتمع واملعايري 

ُعَف �صع�رهم  باحلاجة امُللحة للتاأديب الذي ُيربز الفرق بني  تنقية املجتمع �صَ

 الكني�صة والعامل)10(.      

ويوضح ويلز: 
حالة  النهيار  على  ف�ن  يتاأ�صَّ املراقب�ن  بداأ   ... الأهلية،  احلرب  عقب 

التي اأ�صابت التاأديب الكن�صي يف ذلك ال�قت. يرجع انهيار  التاأديب الكن�صي 

ل عبًئا ثقياًل ب�صكل متزايد على  الكنائ�س الكبرية. لقد  جزئًيا اإىل اأنه �صار ُي�صكِّ

رف�س املعمداني�ن الأحدث عهًدا وباأعداد متزايدة  اأن يخ�صع�ا للتاأديب ب�صبب 
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الرق�س، وتقاع�صت الكنائ�س عن القيام  با�صتبعادهم. اأما الكنائ�س احل�رصية، 

فبدافع احتياجها ملباٍن كبرية عالوة  على رغبتها يف حت�صني ج�دة امل��صيقى 

وال�عظ، قامت باإعطاء مهمة  التاأديب الكن�صي مرتبة ثان�ية بعد مهمة اإيفاء 

جديدة  روؤية  ت�صارك�ا  اإذ  املعمدانيني  من  دي�نها.  العديد  بجميع  الكني�صة 

ل�ا عليه ال�صعي نح� الكفاءة. لقد  للكني�صة، ترك�ا ال�صعي  نح� النقاوة وف�صَّ

كان  اأحد  ل  املنحرفني.  الأع�صاء  كنائ�صهم من  اإ�رصارهم على  تنقية  فقدوا 

يدافع علنًيا عن  ت�قف ممار�صة التاأديب، ومل يقف اأي قائد معمداين ليدع� 

اأي  ال�صل�كيات اخلاطئة، ومل يقرتح  اإدانة  اإىل ت�قف  جماعة امل�ؤمنني عن 

له�تي اأن  فكرة التاأديب الكن�صي هي فكرة غري �صليمة من حيث املبداأ اأو من 

حيث  املمار�صة... اإن الفكرة بب�صاطة قد خبا بريقها، وكاأن املعمدانيني قد 

تعب�ا  من م�صاءلة بع�صهم البع�س)11(.      

وفيما تر�جعت �لكنائ�ض ف �لقرن �لتا�صع ع�رش عن تطبيق �لتاأديب �لكن�صي تغري 

ا عمل �لر�عي. ومع ذلك �أ�صبح عمل �لر�عي بالتاأكيد �أكرث �صعبية �صيًئا ف�صيًئا.   �أي�صً

لقد كان  �لنا�ض فيما �صبق يظنون �أن عمل �لر�عي هو �أن يحر�ض على �لتئام جر�ح 

�لنفو�ض من خالل  �جتماعات )�مل�صورة( �خلا�صة �ملتكررة مع �لعائالت و�الأفر�د. 

لة ودعو�ت  �ملطوَّ �الجتماعات  �صل�صلة من  متز�يد  هو  نحو  ما حدث على  �أن  غري 

الإثارة حما�ض و�هتمام �لنا�ض التخاذ قر�ر فوري،  ودعوة �لر�عي بني حني و�آخر 

للتعامل فقط مع حاالت �لتاأديب �لكن�صي �الأكرث خطورة.  وباتت �لكني�صة على نحو 

متز�يد غري مرتبطة بهذ� �لنوع من �مل�صاكل بل �أ�صبحت ف و�قع  �الأمر ال تدري 

�صار  بل  للم�صاءلة،  �ملوؤمنني  جماعة  باجتماع  ُي�صمى  ما  هناك  يعد  مل  �صيًئا.  عنها 

 �جلميع يتوقعون من �لر�عي وحده �أن يت�صدى لب�صعة حاالت فقط، وهي تلك �لتي 

ميكن �أن  ت�صبب للكني�صة �أكرب قدر من �الإحر�ج �لعلني.  

ف كل تلك �لتغري�ت كانت �لدود �ملهمة �صبابية وغري و��صحة. ودور �لر�عي 

�ًصا وغري و��صح �ملعامل كما كان. وف �الأ�صا�ض، بد�أ �لتمييز بني �لكني�صة  �صار  م�صوَّ
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و�لعامل �أمر تزد�د  �صعوبته �صيًئا ف�صيًئا. وقد بلغت �صعوبة �لتمييز هذه حد �الإ�رش�ر 

بخدمة �لكر�زة باالإجنيل،  وبحياتنا نحن كموؤمنني. 

�لكن�صي  �لتاأديب  �إىل ممار�صة  كانو� مييلون  �ملا�صي  �الإجنيليني ف  �ملوؤمنني  كل 

ون عن فهمهم لتلك  �لكتابي.  ففي عام 1561، كان م�صيحيو �لكني�صة �مل�صَلحة ُيعربِّ

�لق�صايا ف �إقر�ر  �الإميان �لبلجيكي: 

فيها  كان  يجري  اإن  التالية:  هي  احلقيقية  الكني�صة  على  الدالة  العالمات  اإن 

على  املمار�صة  حتافظ  كانت  واإن  ال�صليمة؛  النقية  الإجنيل  بعقيدة  التعليم 

التاأديب  الكن�صي  كان  واإن  امل�صيح؛  اأ�ص�صها  كما  املقد�صة  للفرائ�س  ال�صليمة 

مُياَر�س ملعاقبة اخلطية؛ وباخت�صار، اإن كانت الكني�صة تدير كل  اأم�رها وفًقا 

لكلمة الله النقية، ومن ثم ترف�س كل الأم�ر التي تخالف ذلك،  واإن كانت 

هذا  لها.  مب�جب  رئي�ًصا  دون غريه  وحده  امل�صيح  بي�ص�ع  تعرتف  الكني�صة 

القان�ن مُيكن للكني�صة احلقيقية اأن تك�ن بالتاأكيد  وا�صحة للجميع، ول اأحد 

من حقه اأن يعتزل بنف�صه عن هذا)12(.

�لكن�صي  �لتاأديب  ممار�صة  تعتزم  كانت  �ملا�صي  ف  �لكنائ�ض  �أن  �لو��صح   من 

�لكتابي. 

نفعل  اأن  لنا  هل  ذلك؛  تفعل  اأن  باملرة  املت�قع  غري  من  كني�صتنا   »لكن 

ذلك؟«. 

ُي�صاب �أع�صاء �لكني�صة �أحياًنا ب�صدمة حني ي�صطدمون الأول مرة بفكرة �لتاأديب 

 �لكن�صي، فت�صمعهم يقولون �صيًئا من مثل هذ�: »�إن كني�صتنا من غري �ملتوقع باملرة �أن 

�أن نفعل ذلك؟« ف �لقيقة ُتظهر �الإجابة عن هذ� �ل�صوؤ�ل كم  تفعل  ذلك، هل لنا 

من �ل�صهل  ن�صيان ما �عتاد �أن يكون هو �ملمار�صة �ل�صائعة بني �ملوؤمنني وظل هكذ� 

لقرون. 
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�إن كني�صتي �ملحلية �لتي �أقوم برعايتها ف و��صنطن قد �أدركت منذ �أيامها �الأوىل 

 �أهمية �لتاأديب �لكن�صي. حني �جتمعت جماعة �ملوؤمنني هذه �أول يوم و�أن�صدو� تلك 

ذلك  �صباح  ف  بها  قامو�  �لتي  �الأ�صياء  �أول  ومن  ككني�صة.  مًعا  �لرتنيمة،  �حتدو� 

�ليوم من فرب�ير 1878 هو  �أنهم طبقو� �لقو�عد �لتالية بخ�صو�ض توبيخ �لنا�ض �إما 

�إنذ�رهم.  �أن  بعد  �إال  �ال�صتبعاد  يحدث  با�صتبعادهم.  وال  �أو  )حتذيرهم(  باإنذ�رهم 

وفيما يتعلق توبيخ �أحد �الأع�صاء، قالو�: 

اآخر، فاإن كانت الإ�صاءة مل  ى على حق  ع�ص�  اأحد الأع�صاء وتعدَّ اأخطاأ  اإذا 

حتدث علًنا، اأي  اأمام النا�س، فمن واجب ال�صخ�س امل�صاء اإليه )الذي  ح�صل 

التعدي يف حقه( اأن يحاول يف اأقرب فر�صة اأن  يتحدث على انفراد ومبعزل 

عن الآخرين مع  ال�صخ�س الذي اأ�صاء اإليه طالًبا امل�صاحلة وحل  اخلالف وفًقا 

لة يف متى 18: 15.  للقاعدة امل�صجَّ

اإن رف�س امل�صيء اإر�صاء امل�صاء اإليه، فعلى  امُل�صاء اإليه اأن يختار واحًدا اأو 

اثنني من اأع�صاء  الكني�صة وي�صعى جاهًدا مب�صاعدتهم اأن ي�صالح  امل�صيء وفًقا 

لة يف متى 18: 16.   للقاعدة امل�صجَّ

واجب  فمن  ُمر�ٍس،  نح�  امل�صكلة  على  ت�ص�ية  يف  اجله�د  تلك  ف�صلت  اإن 

 ،17 :18 اأُو�صي يف متى  كما  الكني�صة،  اأمام  ي�صع  امل�صاألة  اأن  اإليه  امل�صاء 

 واإن، ا�صتمر امل�صيء يف عناده وا�صتع�صى على املعاجلة  بعد ت�بيخه بروح 

ال�داعة وال�صرب، فمن واجب  الكني�صة اأن تتحرى امل�صاألة، وتتخذ ما تراه 

�رصورًيا  من اإجراءات. 

ل اأن ُتعر�س على الكني�صة  ال�صكاوى اأو التهم املقدمة �صد اأحد  الأع�صاء ُيف�صَّ

كتابًة، ول  ُتعر�س على الكني�صة دون معرفة �صابقة من الراعي  وال�صمام�صة، 

منه  �صدرت  ملن  التهام  اأو  من  ال�صك�ى  ن�صخة  تقدمي  دون  من  ولي�س 

الإ�صاءة. 
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لقد ناق�صو� م�صاألة ما ميكن �أن يحدث لو مل َيُتب �ل�صخ�ض  �ملخطئ. �خلطوة �لتالية 

ف هذه �لالة هي �ال�صتبعاد. وقالو� عن �ال�صتبعاد: 

قرار قان�ين من اأعمال الكني�صة، ُيطبَّق على  امُلخطئ مب�جب �صلطة الرب 

اأو  ذكًرا  اأكان   – الع�ص�  هذا  ُيقطع  القرار  هذا  وبناء  على  امل�صيح،  ي�ص�ع 

املبيَّنة يف  وفًقا  للقاعدة  الكني�صة، وذلك  الع�ص�ية ومن �رصكة  من   –  اأنثى 

متى 18: 17. 

ل ُي�صتبعد اأي ع�ص� اإل بعد اإخطاره باملث�ل اأمام الكني�صة،  وبعد اأن تتاح له 

فر�صة الرد بنف�صه على التهامات املقدمة �صده، فيما عدا  حالت النتهاكات 

الأخالقية الفا�صحة، حيث يك�ن من واجب  الكني�صة اأن ت�ص�ن كرامة دع�تها 

املقد�صة بالقيام بقطع مثل هذا الع�ص�  امُلهني دون تاأجيل اأو اإبطاء. 

باأنهم  ي�صعرون  �ملوؤ�ص�صني  �أولئك  �لتي جعلت  �إىل هذ� �لد  �مل�صائل �خلطرية  ما 

 مطالبون كتابًيا بالرد مبثل هذه �ملعايري �ل�صارمة؟ �إن �صايقك �أحدهم ب�صبب �ختياره 

ما  هو  هذ�  قدمك،  �إ�صبع  على  �لرت�نيم  كتاب  �أحدهم  �أ�صقط  �أو  �لرتنيمة  �خلطاأ، 

قالوه:

يجب اأن يك�ن الأع�صاء م�صتعدين للتاأديب من الكني�صة لالأ�صباب  التالية: 

لأي انتهاك ظاهري للق�انني الأخالقية.

لتخاذه اأي م�صلك تراه الكني�صة ي�صيء ل�صمعتها ككياٍن  جماعي.

اأ�صباب  بالكني�صة  دون  اجلماعية  العبادة  اجتماعات  عن  الغياب  لعتياده 

مقب�لة.

لة يف اإقرار  اإميان الكني�صة.   لعتناقه ودفاعه عن عقائد تعار�س تلك امل�صجَّ

به  ملا  ت�صمح  وفًقا  الكني�صة  نفقات  حتمل  يف  امل�صاهمة  رف�صه  اأو  لتجاهله 

قدراته.

لتعامله باحتقار مع ما تتخذه الكني�صة من ت�رصفات واإجراءات، اأو ل�صل�كه 

 م�صلًكا يبدو اأن   املق�ص�د به زرع خ�ص�مات وانق�صامات.
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لإف�صائه اأ�رصار ما مت يف اجتماعات الكني�صة لأ�صخا�س غري  معنيني. 

�صالح  ومب�صيحي  مب�اطن  لئق  غري  �صل�ك  اأو  ت�رصف  اأي  منه  �صدر  اإذا 

م�ؤمن. 

  لو كنت ع�صًو� ف كني�صة كابيتول هيل �ملعمد�نية عام 1878، هل هناك �أي د�ٍع 

�صني  �ملوؤ�صِّ �الأع�صاء  �أ�صماء  بانتظام  �أرى  �إين  رك من �صيء ما؟  ذِّ حُتِّ يجعل  �لكني�صة 

لكني�صتنا. و�أتذكر  توقيعاتهم على ميثاق �لكني�صة �ملعلَّق د�ئًما على �لائط ف �لكني�صة. 

ومن بني �لتوقيعات  �لو�حد و�لثالثني �الأوىل �أجد �أ�صماء �ملتورطني ف �أول حادثة 

لة. ووجدت  �أنه مت ��صتبعاد )طرد( ع�صوين )من �إجمايل ثمانني  تاأديب كن�صي ُم�صجَّ

1880. من كان  هوؤالء وماذ� فعلو�؟ ال نعرف �لكثري،  �لكني�صة( عام  ع�صًو� ف 

غري �أن �ملحرر بالكني�صة ي�صري �إىل ذلك �ملوقف �ل�صعب  ف خطاب �لكني�صة �ل�صنوي. 

فر�ن�صي�ض  1879، ترك  لنا  لعام  بالما�صة و�النفعال  �ملفعم  �ل�صنوي  تقريره  وف 

ماكلني �ملحرر بالكني�صة هذه �لر�صالة �ملوجزة: 

هناك �صيء اأريد اأن اأهم�س به يف اآذانكم. اإن النم� امللح�ظ  لأوراق ال�صجرة 

وازدهارها وكثافتها، ل ميكنه اأن يخفي تلك  الأغ�صان امليتة يف ال�صجرة. 

وهنا تكمن م�صئ�لية الرعاية؛ اإذن،  فلنت�رصف بحكمة وعلى نح� �صليم. 

يبدو �أن و�حًد� من تلك »�الأغ�صان �مليتة« كان ف  �لو�قع و�حًد� من �الأع�صاء 

عو� على وثيقة  تاأ�صي�ض �لكني�صة. وكان ��صمه ت�صارلز ل. باتن.  �صني �لذين وقَّ �ملوؤ�صِّ

هذه  �ملذكرة  وجدنا  هذ�  ورغم  �الأحد.  مدر�صة  خدمة  �أمني  ف  من�صب  عمل  وقد 

�لق�صرية ف �أثناء �جتماع �لكني�صة يوم 17  دي�صمرب1879:

عَر�َس  الراعي ا�صتمارتني لطلب ا�صتبعاد ر�صمي لأع�صاء من هذه  الكني�صة 

اإىل الكني�صة املعمدانية الأوىل يف هذه املدينة، وكل  منها بتاريخ 30 اأكت�بر 

1879. والطلبان مقدمان من الأخت اأملا  �صميث والأخ ت�صارلز باتن. وقال 

اأمام  يعر�صهما  بهذين  الطلبني حتت ت�رصفه، حتى  يحتفظ  كان  اإنه  الراعي 
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م الأخ كينجدون اقرتاًحا باإر�صال  الكني�صة من اأجل  اتخاذ الإجراء املنا�صب. قدَّ

لت  كِّ  خطاب ا�صتبعاد ر�صمي لالأخت اأملا �صميث. وبناء على هذا  القرتاح �صُ

م�رجان،  ل�جنان،  ووارد  و.  �س.  والإخ�ة  الراعي،  من  مك�نة  جلنة 

للبت يف الطلب اخلا�س بالأخ باتن، واأن  ُيطلب منه املث�ل اأمام جلنة لالإدلء 

باأ�صباب انف�صاله عن  زوجته. 

كان هذ� ف �جتماع �لكني�صة �لعام. مل يرغبو� ف �أن يظن �أحدهم �أن �ملوؤمنني 

 يهجرون زوجاتهم. وبعد �صهر تقريًبا، ف �جتماع �لكني�صة يوم 21 يناير 1880، 

نقر�أ:      

اأن  ن�د  باتن،  ق�صية  الأخ  يف  التحقيق  جلنة  عن  بالنيابة  الراعي،   جناب 

نخطركم باأنه مت اإر�صال خطاب اإليه وقد قام  ه� بالرد على اخلطاب كتابة، 

غري اأن هذا الإجراء الإ�صايف الذي  قامت به اللجنة مل يلَق اأي جتاوب على 

الإطالق. وهذا تقرير  من اللجنة عما اأحرزته من تقدم ول تزال الق�صية حتت 

 م�صئ�ليتها. 

ا تخت�ض بع�صو  ف �الجتماع نف�صه �أثريت ق�صية تاأديبية �أخرى، وهذه �ملرة �أي�صً

�صني:  من  �الأع�صاء �ملوؤ�صِّ

م �ملوظف �مل�صئول �القرت�ح �لتايل، وقد مت �لتفاهم على ما يلي:     قدَّ

َلة من الراعي وال�صمام�صة، اأنه مب�جب هذا تاأخذ  اأن ُيطلب من اللجنة امُل�َصكَّ

يف  العتبار وقائع ق�صية الأخت ل�كريتيا اإي دوجال�س، واإدلئها بالأ�صباب 

– اإن  ُوجدت – املتعلقة بتغيبها عن اجتماعات الكني�صة ط�ال ال�صنة املا�صية 

وما يزيد  عن ذلك. واأن ت��صي اللجنة يف الجتماع الربع �صن�ي القادم مبا 

تراه من اإجراءات  حكيمة من جانب الكني�صة. 

كان عدم �ل�صور، كما ف حالة �الأخت لوكريتيا، ُيعترب �أحد �أكرث �أنو�ع �خلطية 

�أحدهم باالنخر�ط ف   �نحر�ًفا، الأنه غالًبا ما كان يخفي خطايا �أخرى. حني يبد�أ 

�خلطية، �صتجده  غالًبا ما يتوقف عن �ل�صور. 
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�أن  مبقدورها  كان  �لتي  هي  �ملعمد�نية  هيل  كابيتول  كني�صة  فقط  لي�ض  �إذن، 

ا، ويجب علينا �أن منار�صه! وكذلك يجب  متار�ض  �لتاأديب �لكن�صي، لكن نحن �أي�صً

هذه  كانت  �لكن�صي  �لتاريخ  معظم  طو�ل  متار�صه.  �أن  �أخرى  كثرية  كنائ�ض  على 

�إحدى �ملمار�صات �ملاألوفة �ملنتظمة  للكني�صة.  

ِلَم يجب ممارسة التأديب الكنسي؟  

ما هدف وجود كني�صتك؟ كيف تعرف ما �إذ� كانت �لكني�صة ناجحة ف حتقيق ذلك 

 �لهدف؟ وكيف تعرف �أن �الأمور ت�صري على ما ير�م ف كني�صتك؟

غر�ر  وعلى  �خلطايا«.  من  كرثة  ت�صرت  »�ملحبة  �إن  �ملقد�ض  �لكتاب  يقول 

�الأمريكيني  �لرب�جماتيني )�لنفعيني(، نحن منيل �أحياًنا �إىل �العتقاد باأن �لجم ي�صرت 

كرثة من �خلطايا. كثرًي�  ما نفرت�ض �أن �لكني�صة �إن كانت كبرية �أو على �الأقل �آخذة 

�أحد  �أو�ض جيني�ض عن هذ� �خلطاأ: »قام  كني�صة جيدة.  َكَتب  �أنها  بد  �لنمو، فال  ف 

هذه  ب�رشح  �ألف ع�صًو�،  �ل�صخمة  ت�صم  كني�صته  كانت  �لذي  فلوريد�،  �لرعاة ف 

�ملغالطة على نحو جيد: ال بد �أنني �أفعل بال�صو�ب و�إال ما كانت  �الأمور ت�صري باأف�صل 

حال«)13(. 

لكن تخيل هذه �لكني�صة: كني�صة �صخمة و�آخذة ف �لنمو عددًيا. و�لنا�ض يحبونها. 

و�لنا�ض  تفرعاتها.  بكامل  �أع�صائها عائالت ممتدة  بني   و�ملو�صيقى جيدة. ويوجد 

مرحبون،  ويوجد بها �لكثري من �لرب�مج �ملثرية، و�رشعان ما جتد �لنا�ض ين�صمون 

�إىل تقدمي �لدعم لتلك  �لرب�مج. ورغم هذ� جتد �لكني�صة وهي حتاول �أن تكون �صبيهة 

�ل�صفات  ُتظهر  فعلًيا. فهي ال  �أر�دته  ما  به  ت�صبهها  فاق  �لعامل،  لكي تربح  بالعامل 

�ملفعمة  �لكني�صة  هذه  مثل  �إن  �جلديد.  �لعهد  يعلمها  �لتي  تلك  متيزها،  �لتي  �ملقد�صة 

مناعي  نظام  بد�خلها  يعد  كني�صة مري�صة روحًيا، مل  و�لقوة ظاهرًيا  هي  باليوية 

للفح�ض و�لماية من �لتعاليم �لكاذبة  �أو �لعي�ض �خلاطئ. تخيل �ملوؤمنني، غارقني 

الآذ�نهم ف جمموعات �لتعاف �لنف�صية و�لعظات عن  �النك�صار و�لنعمة، ويتعزون 
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ف خطيتهم دون �أن يو�جهو� بها يوًما. تخيل هوؤالء �لنا�ض،  �ملخلوقني على �صورة 

مهم. هل باإمكانك �أن  تتخيل هكذ�  �لله، غارقني ف م�صتنقع �خلطية الأن ال �أحد قوَّ

كني�صة؟

ف �لعديد من كنائ�صنا �الأمريكية؟ �أمل �أ�صِ

لي�ض �صهاًل �أن تكون �أميًنا ف ق�صايا �لتاأديب �لكن�صي حني تكون �لكثري جًد�  من 

ر جًد� حماولة �إعادة تاأ�صي�ض ثقافة �لع�صوية ذ�ت �لهدف  �لكنائ�ض غري �أمينة. ويتعذَّ

 ف �لكني�صة. ب�صكل �صخ�صي، كثرًي� ما كنت مو�صع غ�صب �صخ�ض ما الأنه هو �أو 

�أخرى  �أرى طريقة  ال  �أين  بجدية. غري  �لع�صوية  مع  �لتعامل  ر  �أهمية  ُيقدِّ ال  هي 

ميكن بها �أن نكون �أمناء  لتعاليم ي�صوع. علينا �أن نحاول، ون�صلي �أن يعطينا روح 

�لله حمبة وحكمة كافيتني. 

فلنكن �صادقني. �إن �لكنائ�ض ف �أمريكا �ليوم لي�صت ف حالة جيدة. وحتى لو 

 كانت �أعد�د �الأع�صاء ف بع�ض �لكنائ�ض تبدو على ما ير�م، فبمجرد �أن ت�صاأل عم 

 يعرب عدد �الأع�صاء هذ�، �رشعان ما �صتكت�صف �مل�صكلة. 

بول�ض  ر  ذكَّ �نتقامية.  بطريقة  �لكن�صي  �لتاأديب  نطبِّق  �أال  علينا  يجب  بالتاأكيد 

ِب  اُء َبْل �أَْعُطو� َمَكاًنا ِلْلَغ�صَ ِحبَّ
َها �الأَ يُّ

�لر�صول  موؤمني رومية: »اَل َتْنَتِقُمو� الأَْنُف�ِصُكْم �أَ

يكن  مل   .)19  :12 )رومية   .» بُّ �لرَّ َيُقوُل  �أَُجاِزي  �أََنا  ْقَمُة  »يِلَ  �لنَّ َمْكُتوٌب:  ُه  الأَنَّ

�ملق�صود يوًما بالتاأديب �لكن�صي  �لت�صحيحي �أن ميار�ض بروح خبيثة ولكن فقط بد�فع 

�ملحبة للطرف �ملخطئ والأع�صاء  �لكني�صة �أفر�ًد�، وجوهرًيا بد�فع �ملحبة لله نف�صه. 

وال يجب للتاأديب �لكن�صي �لت�صحيحي �أن ُيطبَّق يوًما بد�فع فكرة خاطئة �أن لنا 

 �لكلمة �الأخرية من �لله لنقرر ف م�صري �الأ�صخا�ض �الأبدي. �لتاأديب �لكن�صي �لذي 

يهدف �إىل  �لت�صحيح مل يكن يوًما مق�صوًد� به �أن يكون �لقر�ر �لنهائي ب�صاأن م�صري 

�الأ�صخا�ض  �الأبدي. فمثل هذ� �لقر�ر لي�ض لنا، بل هو يفوق �صالحياتنا. 



�لعالمــة �ل�صابعة 243

يجب علينا �أن منار�ض �لتاأديب �لكن�صي �لت�صحيحي الأننا، مبحبة و�ت�صاع، نريد 

 �خلري للموؤمنني. 

 اَل ُتَد�ُنو�«. ويتابع 
ْ

ذكرنا فيما �صبق كلمات ي�صوع ف متى 7: 1: »اَل َتِديُنو� ِلَكي

ُيَكاُل  َتِكيُلوَن  ِبِه  ِذي  �لَّ َوِباْلَكْيِل  ُتَد�ُنوَن  َتِديُنوَن  ِبَها  ِتي  �لَّ ْيُنوَنِة  ِبالدَّ ُكْم  كالمه:   »الأَنَّ

َلُكْم«. )ع2(.  حني ُيذكر �ليوم �أي نوع من �لتاأديب �لكن�صي �ليوم �أو حتى جمرد 

�لنقد، يفكر �لكثريون ف  هذه �الآية. غري �أن جوهر ما ينهى عنه ي�صوع هنا لي�ض 

�ل�صخ�صي خطاأ  �النتقام  نعمله.  �أن  لي�ض ف  �صلطتنا  ما  بل عمل  ناقًد�،  �ملرء  كون 

�أن  �خلطاإ  من   .)28 متى   19:  )�نظر  حق  �لنهائية  �لعد�لة  لكن   ،)40  :5 )�نظر 

نطلب من �لنا�ض �أن يتو�فقو� مع �أهو�ئك ورغباتك، ولكنه حق – كل  �لق – �أن 

يطلب �لله من خليقته �أن يعك�صو� �صخ�صه �لقدو�ض. لي�ض لنا ف �أنف�صنا  �لق �أو �لقدرة 

�أن  ُيعلنو�  �أتباعه  على �لدينونة �لنهائية، لكن ف يوم من �الأيام، �صيطلب �لله من 

دينونته �لعظيمة، �لهائلة، �ملخيفة على خليقته )1 كورنثو�ض 6: 2(. 

تطلب بع�ض �لكنائ�ض من �أع�صائها �أن يتَّحدو� ويتعاهدو� مًعا لتعزيز لي�ض فقط 

�ملمكن  من  هل  �مل�صيح.  ف  و�أخو�تهم  �إخوتهم  قد��صة  ا  �أي�صً بل  �ل�صخ�صية   قد��صتهم 

�ليوم �أن  �صوء �لفهم لن�ض متى 7: 1 قد �صار يحجب �خلطية عن �الأنظار، و�أ�صبح 

فيما  �لكنائ�ض  عند  كان معروًفا  �لذي  �ملوؤمنني  �لياة  �جلماعية جلمهور  ملنع  يعمل 

م�صى، وميكن �أن ُيعرف لدينا  �ليوم؟  

بالتاأكيد �إن تبني �ل�صخ�ض موقف �إد�نة مبني على �فرت��ض �أنه �أكرث قد��صة من 

 غريه �إمنا ي�صري �إىل جهل ذلك �ل�صخ�ض مبديونيته لنعمة �لله ورحمته. وعلى �ملنو�ل 

نف�صه،  �الأ�صخا�ض غري �ملكرتثني للخطية ف حياتهم وال ف حياة �الأ�صخا�ض �لذين 

يحبونهم ال ُيظهرون  بحياتهم ذلك �لنوع من �ملحبة �ملقد�صة �لتي كانت عند ي�صوع 

و�لتي قال �إن تالميذه يتميزون  بها. 

�لنهائية  حالته  �أن  نعرف  الأننا  �لكني�صة  ف  �ل�رشكة  من  ا  �صخ�صً ن�صتبعد  ال  نحن 

 �صتكون �النف�صال �الأبدي عن �لله. بل �إننا ن�صتبعده بناء على قلقنا من �أنهم يعي�صون 
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ا الأننا نرغب ف �النتقام منه. نحن  ب �صخ�صً بطريقة  ال تر�صي �لله. نحن ال نوؤدِّ

ب بات�صاع ومبحبة  لله ولل�صخ�ض �لذي نطبِّق عليه �لتاأديب.  نوؤدِّ

كنائ�صنا  �لطريقة ف  بهذه  ُيطبَّق  �لتاأديب وقد �صار  �أن نرغب ف روؤية  ينبغي 

ا، و�صنتاأمل باإيجاز ف خم�صة منها:   الأ�صباب �أخرى �أي�صً

ب )املطبق عليه التاأديب(   1.    خلري ال�صخ�س امل�ؤدَّ

كان �لرجل ف كورنثو�ض �صااًل ف خطيته، ظًنا منه �أن �لله مو�فق على  عالقته 

�لغر�مية بزوجة �أبيه )�نظر 1 كورنثو�ض 5: 1 – 5(. ظن �لنا�ض ف �لكنائ�ض 

 ف غالطية �أنه ال باأ�ض من �أن يتكلو� على �أعمالهم بداًل من �التكال على �مل�صيح 

 وحده )�نظر غالطية 6: 1 – 5(. فقد ظن �الإ�صكندر وهيميناُي�ض �أنه ال باأ�ض ف 

1: 20(. وال و�حد من هوؤالء كان  1 تيموثاو�ض  �لله )�نظر  �أن  يجدفو� على 

نرى  �أن  نريد  �لنا�ض  هوؤالء  ملثل  حمبتنا  في�ض  من  �لله.  مع  عالقة  �صليمة  ف 

ًقا. نحن ال نريد لكنائ�صنا �أن ت�صجع �ملر�ئني، ق�صاة �لقلوب،  �لتاأديب �لكن�صي  ُمطبَّ

ِلني، �لذين  طال زمن ممار�صتهم خلطاياهم. ال نريد �أن نعي�ض ذلك �لنوع  �مُلدلَّ

من �لياة ال ب�صكل  فردي وال ككني�صة. 

 2.  خلري م�ؤمنني اآخرين، اإذ يروا خط�رة اخلطية 

خ �أمام  �لنا�ض  قال بول�ض لتيموثاو�ض �إنه �إن �أخطاأ و�حد من �لقادة، يجب �أن يوبَّ

)1 تيموثاو�ض 5: 20(. هذ� لي�ض معناه �أين ف �أي مرة، �أنا ر�عي �لكني�صة، 

 �أرتكب �أي خطاإ يجب على �أع�صاء كني�صتي �أن يقفو� ف �أثناء �الجتماع �لعام 

ف  �لكني�صة ويقولو�: »�نتبه يا مارك، ذلك كان خطاأ«. لكن معناه �أنه حني 

يخطئ �أحد  خطية خطرية )وب�صكل خا�ض خطية مل يتب عنها(، فهذه �خلطية 

ر �الآخرون بروؤيتهم لفد�حة طبيعة  �ل�صعب حتى يتحذَّ ُتك�صف  �أمام  �أن  يجب 

�خلطية. 
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  3.    من اأجل �صحة الكني�صة ككل

ينا�صد بول�ض �ملوؤمنني ف كورنثو�ض باأنهم مل يكن ينبغي �أن يتفاخرو�  باأن لديهم 

8(.  ف�صاألهم   –  6  :5 كورنثو�ض   1( �لكني�صة  ف  �خلطية  مع  �لت�صاهل  هذ�  مثل 

ُر �ْلَعِجنَي ُكلَُّه؟« )ع 6(.  ِغرَيًة ُتَخمِّ نَّ َخِمرَيًة �صَ �صوؤ�اًل بالغًيا: »�أََل�ْصُتْم َتْعَلُموَن �أَ

 متثل �خلمرية طبيعة �خلطية �لنج�صة و�رشيعة �النت�صار. لذلك، يقول بول�ض: 

اأَْنُتْم  َفِطرٌي.  لأَنَّ  ِلَكْي َتُك�ُن�ا َعِجيًنا َجِديًدا َكَما  ِمرَيَة اْلَعِتيَقَة  �ا ِمْنُكُم اخْلَ اإًِذا َنقُّ

ْد َلْي�َس ِبَخِمرَيٍة َعِتيَقٍة َوَل ِبَخِمرَيِة  ْجِلَنا. اإًِذا ِلُنَعيِّ �ِصيَح َقْد ُذِبَح لأَ ا امْلَ َحَنا اأَْي�صً ِف�صْ

.   )ع 7، 8( . قِّ ْبِث َبْل ِبَفِطرِي الإِْخاَل�ِس َواحْلَ ِّ َواخْلُ ال�رصَّ

غري  خمتمر  فطرًي�  وُيِعدون  �لف�صح،  لوليمة  خروًفا  َيذبحون  �ليهود  كان 

وياأكلونه. �أخرب بول�ض �لكورنثو�صيني باأن �خلروف )�مل�صيح( قد ُذِبَح، وباأنهم 

 يجب �أال يكون فيهم �أي خمري خطية. عليهم ككني�صة بكاملها �أن يكونو�  ذبيحة 

مقبولة.  

بديهي �أن ال �صيء من هذ� يعني �أن �لتاأديب يجب �أن يكون  نقطة مركزية ف 

هو  لي�ض  �أن  �لدو�ء  كما  للكني�صة  �ملركزية  �لنقطة  ُيعد  ال  �لتاأديب  �إن  �لكني�صة. 

ف  متاًما  بالتفكري  من�صغاًل  فيها  تكون  �أوقات  تاأتي  قد  للحياة.  �ملركزية  �لنقطة 

�لتاأديب؛ لكن ب�صكل عام يجب �أال يكون �لتاأديب �أكرث من �صيء  ي�صاعدك على 

مو��صلة مهمتك �لرئي�صية. �إنه بالتاأكيد لي�ض �ملهمة �لرئي�صية نف�صها.  

 4.  لل�صهادة اجلماعية للكني�صة

�أدو�ِت �لكر�زة. يالحظ �لنا�ض حني  تكون  الًة من  �أد�ًة فعَّ �لتاأديُب �لكن�صي  ُيَعدُّ 

حياتنا خمتلفة، وخا�صة حني يكون هناك جماعة موؤمنني بكاملها حياتهم  خمتلفة، 

مبحاوالتهم  يت�صمون  �أنا�ض  بل  �لعيوب،  من  وخالية  مثالية  حياتهم  �أنا�ض  ال 

�لكنائ�ض  �إىل  �لعامل  ينظر  ا. عندما  بع�صً �لله ويحبو� بع�صهم  يحبو�  �أن   �ل�صادقة 

وير�ها  حتاول �أن ت�صاكله، تزد�د مهمتنا �لكر�زية �صعوبة، وخا�صة �إذ� �أ�صبحنا 
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ن�صبه كثرًي�  غري �ملوؤمنني حتى ال يعد لديهم �أي �صوؤ�ل ليطرحوه علينا. ليتنا نحيا 

بطريقة جتعل  �لنا�ض �صغوفني باأن يطرحو� علينا �ال�صئلة. 

  5.  ملجد الله فيما نعك�س قدا�صته  

 )�نظر �أف�ص�ض 5: 25 -27؛ عرب�نيني 12: 10 – 14؛ 1 بطر�ض 1: 15، 16؛ 

�لتاأديب  �إلاًحا ملمار�صة  �ل�صبب �الأكرث  �إن   .)3 ،2 :3 1 يوحنا  2: 9   – 12؛ 

�لكن�صي  هو متجيد �لله. لهذ� نحيا! نحن �لب�رش ُخلقنا لنحمل �صورة �لله، ولنحمل 

�صفاته  خلليقته )تكوين 1: 27(. لذلك ال عجب ف �أنه ف كل �لعهد �لقدمي، كلما 

خلق �لله  ب�رًش� ليحملو� �صورته، �أو�صاهم باأن يعي�صو� ف �لقد��صة حتى  تعك�ض 

19: 2(. كان هذ�  11: 44؛  )�نظر الويني  �أف�صل وجه  �صفاتهم �صفاته على 

هو  �أ�صا�ض �لتقومي )�لت�صحيح( وحتى �ال�صتبعاد ف �أزمنة �لعهد �لقدمي، الأن �لله 

)�نظر  �جلديد  �لعهد  كني�صة  لت�صكيل  �الأ�صا�ض  ا  �أي�صً كان  وقد  لنف�صه؛  �صنع  �صعًبا 

يكونو�  �أن  �ملوؤمنني  �مل�صيحيني  ف  �ملفرو�ض   .)1 :7  –  14 :6 2  كورنثو�ض 

قدي�صني  بطريقة و��صحة بل وملفتة للنظر، ال من �أجل �صمعتنا �ل�صخ�صية، بل 

من �أجل  �صمعة �لله. علينا �أن نكون نوًر� للعامل، حتى حني يرى �لنا�ض �أعمالنا 

َبنْيَ  َتُكوَن �ِصرَيُتُكْم  5: 16(. يقول بطر�ض: »َو�أَْن  �لله )متى  �ل�صنة  ميجدون 

ِف  �للَه  ُدوَن  جِّ مُيَ �رَشٍّ  َكَفاِعِلي  َعَلْيُكْم  وَن  َيْفرَتُ َما  ِف  َيُكوُنو�   
ْ

َح�َصَنًة،  ِلَكي �الأُمَمِ 

َيْوِم �اِلْفِتَقاِد، ِمْن  �أَْجِل �أَْعَماِلُكُم« )1 بطر�ض 2: 12(. لهذ� دعانا �لله وخلَّ�صنا 

�صنا )كولو�صي 1:   21، 22(.  وخ�صَّ

ف  بول�ض  للكني�صة  كتب  ��صمه؟  نحمل  كنا  �إن  ن�صابهه  �أن  ينبغي  �آخر  �صيء  �أي 

كورنثو�ض:  

لُّ�ا! . َل ُزَناٌة َوَل  نَي َل َيِرُث�َن َمَلُك�َت اللِه؟ َل َت�صِ امِلِ نَّ الظَّ اأَْم َل�ْصُتْم َتْعَلُم�َن اأَ

اِرُق�َن  �صَ َوَل  ُذُك�ٍر.  اِجُع�  ُم�صَ َوَل  َماأُْب�ُن�َن  َوَل  ُق�َن  َفا�صِ َوَل  اأَْوَثاٍن  َعَبَدُة 

َمَلُك�َت اللِه.  اُم�َن َوَل َخاِطُف�َن  َيِرُث�َن  تَّ رُيوَن َوَل �صَ كِّ اُع�َن َوَل �صِ َوَل َطمَّ

بِّ َي�ُص�َع  ِم الرَّ ْرمُتْ ِبا�صْ ُتْم َبْل  َترَبَّ �صْ َوَهَكَذا َكاَن اأَُنا�ٌس ِمْنُكْم. َلِكِن اْغَت�َصْلُتْم َبْل َتَقدَّ

َوِبُروِح اإَِلِهَنا. )1 ك�رنث��س 6: 9 – 11(.  
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�أمر ي�صوع تالميذه من �لبد�ية باأن يعلمو� �لنا�ض �أن يعملو� بكل ما �أو�صاهم به 

)متى 28: 19،   20(. �لله يريد له �صعًبا مقد�ًصا ليعك�ض �صفاته. �إن �صورة �لكني�صة 

بينما  نف�صه،  �مل�صيح  �لروؤيا هي  لعرو�ض بهية جميدة تعك�ض �صخ�صية  ف نهاية �صفر 

َنُع  َناَة  َو�ْلَقَتَلَة َوَعَبَدَة �الأَْوَثاِن، َوُكلَّ َمْن ُيِحبُّ َوَي�صْ َحَرَة َو�لزُّ »َخاِرًجا �ْلِكاَلَب َو�ل�صَّ

َكِذًبا« )روؤيا 22: 15(.  

�إذ� �أخذنا 1 كورنثو�ض 5 منوذًجا، �صنجد �أن �لكنائ�ض �أدركت �لتاأديب �لكن�صي 

منذ زمن بعيد  باعتباره �أحد �لدود �لتي تعطي لع�صوية �لكني�صة معنى. �الفرت��ض 

هو �أن �أع�صاء �لكن�صية  هم �أ�صخا�ض ميكنهم �أن يتناولو� من مائدة �لرب على نحو 

الئق دون �أن يجلبو� �لعار على  �لكني�صة، و�الإد�نة على �أنف�صهم، ودون �أن ُيلحقو� 

�الإهانة بالله وباإجنيله )�نظر 1 كورنثو�ض   11(. 

�أن  نلحظ  �لكني�صة،  ف  �لقادة  الت  وموؤهِّ �لكتابي،  �لن�ض  هذ�  ف  نتاأمل  عندما 

 �ملوؤمنني عليهم م�صئولية �أن يكونو� �أ�صحاب �صمعة جيدة �أكرث من �لنا�ض �لذين ف 

�لعامل. �إن  �صاحات �لق�صاء �لدنيوية ت�صع عبء �الإثبات، �أي م�صئولية تقدمي �لربهان 

على �صحة �الدعاء،  على �لذين يتهمون غريهم بتهمة ما. و�ملتهم بريء حتى تثبت 

�إن  �أهم.  نحو  على  تختلف  بل  قلياًل،  تختلف  �لكني�صة،  م�صئوليتنا  ف  لكن  �إد�نته. 

حياتنا هي و�جهة �لعر�ض �لتي ُتظهر  �صخ�صية �لله ف عامله. نحن ال ن�صتطيع �أن 

ر ما يظنه �الآخرون فينا، ونحن نعلم �أن علينا �أن  نتوقع �صيحات �ال�صتتنكار بل  ُنقرِّ

وموجات �ال�صطهاد ب�صبب برنا. لكن فيما يتعلق بنا علينا �أن  نحيا �لياة �لتي جتلب 

�ملدح لالإجنيل وتو�صي به �الآخرين. علينا م�صئولية عملية هي �أن  نحيا �لياة �لتي 

جتلب �ملجد و�لت�صبيح لله، ال �لعيب و�ملهانة. 

من �ملمكن �أن ي�رشح الهوتنا �لكتابي �لتاأديب �لكن�صي. ومن �ملمكن �أن وعظنا 

 وتعليمنا يعلِّمان عنه. ومن �ملمكن �أن يقوم قادتنا ف �لكنائ�ض بالت�صجيع عليه. لكن 

تبقى  �لكني�صة ف �لنهاية �جلهة �لوحيدة �لتي من �صلطتها فر�ض �لتاأديب وتنفيذه. 
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�لتاأديب �لكن�صي �لكتابي هو �لطاعة �لب�صيطة لله و�العرت�ف �لب�صيط باأننا بحاجة 

 �إىل �مل�صاعدة. لن نقدر �أن نعي�ض �لياة �مل�صيحية وحدنا؛ فهدفنا من �لتاأديب �لكن�صي 

�لذين  �الآخرين  وللموؤمنني  للتاأديب،  �خلا�صع  �ل�صخ�ض  مل�صلحة  هدف  �إيجابي 

�لكني�صة ككل،  له �خلطية، وهو مل�صلحة �صحة  ُت�َصكِّ يدركون �خلطر �لقيقي  �لذي 

ومن �أجل �ل�صهادة �جلماعية للكني�صة  ملن هم من خارجها. و�الأهم من �لكل ينبغي 

لقد��صتنا �أن تعك�ض قد��صة �لله. ال بد لع�صوية  �ملوؤمن ف �لكني�صة �أن يكون لها معنى، 

�لكتابي هو  �لكن�صي  �لله.  �لتاأديب  ��صم  �أجل �صمعة  �لتباهي بها، بل من  ال لغر�ض 

عالمة من عالمات �لكني�صة �ل�صحيحة. 

ماذا لو لم نمارس التأديب الكنسي؟  

ف  �لكن�صي.   �لتاأديب  متار�ض  ال  كني�صة  نكون  �أن  معنى  عن  نت�صاءل  �أن  علينا 

جوهر �الأمر،  هذ� �صوؤ�ل يتعلق بطبيعة كنائ�صنا. 

َكَتَب جريج ويلز ما يلي لعدد كبري من �ملوؤمنني ف �ملا�صي: »�لكني�صة بال تاأديب 

عن  غائًبا  �لتاأديب  يكون  »حينما  د�ج:  جون  كني�صة«)15(.   وكتب  حت�صب  ال  تكاد 

ا معه« )16(.    �إن مل يكن مبقدورنا متييز نقي�ض �ل�صيء  �لكني�صة، يغيب  �مل�صيح �أي�صً

ف�صيتعذر علينا للغاية  �أن نذكر ماهيته �لقيقية. و�إن تخلَّْينا عن قدرتنا على ِذكر ما 

ِدَية.  هو نقي�ض �ملوؤمن، لن يكون مبقدورنا �أن  نذكر ماهية �ملوؤمن بطريقة جُمْ

ا، و�أن نتفق  يجب لياتنا �أن تدعم �إقر�ر �إمياننا. يلزمنا �أن نحب بع�صنا بع�صً

ا، الأن جميعنا �صنمر باأوقات يريد فيها �جل�صد �أن يذهب ف  على  م�صاءلة بع�صنا بع�صً

طريق غري  تلك �لتي �أعلنها �لله ف �لكتاب �ملقد�ض. وجزء من تعبرينا عن حمبتنا 

�ض عالقات فيما بيننا نتكلم فيها بالق ف �ملحبة  لبع�صنا هو �أن نكون  �صادقني ونوؤ�صِّ

ا ونحب �لذين من خارج  كل و�حد لالآخر. نحن بحاجة  �إىل �أن نحب بع�صنا بع�صً

�لقدو�ض،  �لله،  �أن نحب  �إىل  ب�صهادتنا. ونحن  بحاجة  �صيتاأثرون  �لذين  كني�صتنا، 

�لذي يدعونا ال الأن نحمل ��صمه باطاًل، بل الأن نكون  قدي�صني كما هو قدو�ض. يا له 
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من �متياز هائل وم�صئولية كبرية.  

ب�صكل عملي  نهتم  �أن  بال�صحة، علينا  تنعم  �أن نرى كنائ�صنا وهي  نريد  �إن كنا 

كله  �ملو�صوع  ي�صبح  كيف  ر�أيت  �ملو�جهة. هل  �إىل درجة  ببع�ض، حتى  نا   بع�صُ

عملًيا، حني  تاأخذ كل جو�نبه بعني �العتبار، �أعني كل هذ� �لديث عن �لكني�صة، 

و�لياة �جلديدة، و�لعهد،  و�لعالقة �مللتزمة؟

ماذا سيكون الحصاد؟
نغر�س البـذرة على جانبي الطريــق،

نغر�س البذرة على ال�صخ�ر فتم�ت،

نغر�س البذرة حيث تخنقها ال�صـ�اك،

نغر�س البذرة يف اأر�س خ�صيبة: 

نغر�س البـــذرة بقــلب م�جــــ�ع،

نغر�س والعي�ن متل�ؤها الدم�ع،

نغر�س على رجاء ياأتي احل�صادون،

ُترى، احل�صاد ماذا �صيك�ن؟
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مصادر أخرى

للدراسة الجماعية: • 
Guarding One Another: Church Discipline 

دراسة استقرائية للكتاب المقدس مدتها ستة  • 
 ”  9Marks  “ أسابيع من خالل

للتطبيق الراعوي: • 

،Church Discipline: How the Church Protects  the Name of Jesus 

 للموؤلف جوناثان ليمان



   العالمة الثامنة

 االهتمام بالتلمذة والنمو

الاله�ت الكتابي للنم�

املمار�صة الكتابية للنم�

•	الوعظ التف�سريي

•	الالهوت الكتابي

•	فهم كتابي لالإجنيل

•	فهم كتابي لالهتداء

•	فهم كتابي للكرازة

•	فهم كتابي لع�سوية الكني�سة

•	فهم كتابي للتاأديب الكن�سي

•	فهم كتابي لقيادة الكني�سة

اآمال     للنم�

•	الفتقاد الراعوي

•	النمو مًعا ككني�سة

اأهمية النم� اجليد

ماذا ل� اأننا ل ننم�؟





  العالمة الثامنة

االهتمام بالتلمذة والنمو

قد  �مل�صيح. وكان  ليقبل  �ل�صابعة ع�رشة من عمره، �صلَّى روب  حني كان ف 

كيله طفح رمبا  �أن  قلنا  �إن  للغاية.  منهٌك  �أنه  �الأ�صهر  �ل�صعبة، و�صعر  ببع�ض  مرَّ 

نكون مبالغني كثرًي�، ولكن  هذ� ما كان ي�صعر به ب�صكل رئي�صي. مل يكن روب من 

�ملرتددين كثرًي� على �لكني�صة،  ولكنه مل يكن لديه �صيء �صدها. مل يكن ملحًد� �أو �صيًئا 

من هذ� �لقبيل. كان فقط من  �لنادر �أن تر�ه ف �لكني�صة. 

جًد�  بائ�ًصا  روب  وكان  م�صيحًيا،  �جتماًعا  معه  ليح�رش  �صون  �صديقه  دعاه  ثم 

�أخذ روب   يفيده ف حالته تلك. وف ذلك �الجتماع  �أن  ذلك رمبا  �أنه ر�أى  حتى 

 يتكلم مع �صديقه �صون ومع  �صابة لطيفة ��صمها �صارة، حتى منت�صف �لليل تقريًبا.  

بد�أ �لو�ر خفيًفا، ولكن ما لبث �أن �صار جاًد� حني �بتد�أ �صون و�صارة ي�صاركان 

َيْنَهْر  مل  روب.  على  �لدور  جاء  �لنهاية  وف  موؤخًر�.  بها  قد  �جتاز�  كانا  باأمور 

باكًيا ولكنه بب�صاطة �نفتح وكان  �أميًنا مع هذين �الثنني �أكرث حتى مما يفعل عادًة مع 

نف�صه. وقال: »�أ�صعر �أن حياتي تخرج عن  �ل�صيطرة، وكل �صيء يبدو �أنه يف�صل. 

وحتى �الأ�صياء غري �لفا�صلة، ال يبدو �أنها تهمني«.  

و�صارة  �صون  �أخذ  �أقل،  �أو  دقائق  خم�ض  ف  �إذ  �الأمر،  مت  �للحظة  تلك  وف 

يخرب�نه عن �لياة  �لر�ئعة �لتي ميكن �أن يحظى بها كموؤمن، وعن �لعطية �ملجانية 

�لتي ميكن �أن ينالها �الآن؛  عطية غفر�ن �لله لكل �صيء خاطئ فعله يوًما ما، وعطية 

�لياة �الأبدية مع �لله ف �ل�صماء، بعد  موته. بد� �الأمر كاأف�صل عر�ٍض تلقاه روب 
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منذ وقت بعيد، وبد� �أمًر� جمياًل ولطيًفا �أن ميكث  هذ�ن �ل�صخ�صان وي�صتمعان �إليه 

ويخرب�نه عن كل هذه �الأمور.  

و�صارة  �صون  ناوله  ذلك،  ف  »ي�صرتك«  �أن  ميكن  كيف  روب  �صاأل  وحني 

�لغالف  له  �إىل مقطع مكتوب بخط عري�ض، مطبوع على  و�أ�صار�  كتيًبا �صغرًي� 

ْر ور�ئي هذه  �خللفي للكتاب. وكان �ملقطع عبارة عن  �صالة. قال له �صون: »كرِّ

�لكلمات«، وفعل روب هكذ�. وف كل مرة قر�أ فيها �صون  �صطًر� ثم توقف، كان 

ر ور�ءه هذ� �ل�صطر. كان روب يقول هذه �ل�صطور لله، كان  ي�صلي.  روب ُيكرِّ

�أنه �أ�صبح موؤمًنا، الأن �لله  وكان هذ� ما حدث؛ �أن �صون و�صارة �أخرب�ه بحما�ض 

وعد �أنه  �إن �عرتف �أحد بخطاياه، فاإن �لله �صيغفر له. كان روب يعلم �أنه قد �رتكب 

، فهو قد نال �خلال�ض.  �أموًر� رديئة،  لذلك �صلَّى. وهكذ� كان �الأمر وهكذ� متَّ

ف �ل�صنو�ت �لتي �أعقبت هذ�، عا�ض روب حياًة م�صتقيمة �إىل حد بعيد. حتى �أنه 

ف �صن  �الأربعني، �عتربه بع�ض �لنا�ض عموًد� من �أعمدة �لكني�صة.  

�لعظات  �لوعظ حما�صًيا عادًة. وكانت  كان  �لكني�صة حيث  �نخرط ف  �أنه  كما 

ق�صرية، ومهدفة،  ومليئة بالق�ص�ض �جليدة، و�لكايات �لتي ال ُتن�صى، و�ل�صور 

�الإي�صاحية �مللِهمة. �أََحبَّ روب  حًقا �ال�صتماع �إىل �لعظات، وخا�صة �لق�ص�ض.  

لو �أن �أحًد� قد و�جه روب باالأمر، لكان �عرتف �أنه مل يكن يعرف حًقا كتابه 

�ملقد�ض جيًد�.  وبالرغم من �أنه علَّم ف مدر�صة �الأحد ل�صنو�ت عديدة، �إال �أنه مل يكن 

با�صتطاعته �أن يخربك  �أين توجد �أغلب �أ�صفار �لكتاب �ملقد�ض، �أو ملاذ� كان خروج 

بني ��رش�ئيل مهًما، �أو عن ماذ�  يدور �صفر �لروؤيا. كانت لدى روب �أفكاره �خلا�صة 

عن �لله، وكان ي�صارك �لنا�ض بها؛ ولكنه مل  يح�صل عليها حًقا من �لكتاب �ملقد�ض. 

بل هي بب�صاطة �الأ�صياء �لتي �صمعها و�عتقدها بنف�صه.  

فقط  كنا  �إن  خطايانا  لغفر�ن  �لله  من  و��صح  عر�ٌض  هو  �الإجنيل  �أن  ظن  لقد 

نعرتف بها )»نعم،  هذه تخ�صني«.( وعرف �أن هناك �أهمية ما لي�صوع و�ل�صليب؛ 
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مل يكن يعرف كيف ذلك على  وجه �لتحديد، ولكنه عرف �أن لهما �أهمية ما.  

ر روب ف قر�ر �الهتد�ء كما يفكر ف قر�ر �رش�ئه �صيارة  �إن جئنا للحق، َفكَّ

�أمر جلل، وخميف  لقد كان ذلك  �آخر ف �لياة.  �أي  قر�ر م�صريي  �أو  جديدة، 

بع�ض �ل�صيء، ولكنه كان �أمر ال  بد �أن تفعله. فقد ظن روب �أن �جلميع ال بد �أن 

يفعلو� هذ� �الأمر ف وقت ما، وكلما كان  عاجاًل كان �أف�صل بداًل من �لتاأخر، الأنك 

ال تعرف �أبًد� متى... 

�صبق  ما  وهي  �لكني�صة،  �إخوة  معه  فعله  ما  هي  لروب  بالن�صبة  �لكر�زة  كانت 

وفعله هو  نف�صه رمبا مرتان �أو �أكرث. فقد ��صطر �أن يفعل �صيًئا من ذلك حني كان 

كم�رشف  ذهب  حني  �أخرى  ومرة  �لبيوت،  لزيار�ت  �لق�ض  �ملتحم�ض  ذلك  لديهم 

على رحلة كور�ل �ل�صباب، وكان  هناك ب�صعة �أوالد لديهم �أ�صئلة عن ماذ� يعني �أن 

تعتمد وتن�صم �إىل �لكني�صة، ومن ثم فقد  تكلم معهم عن هذ� �الأمر.  

ف �لقيقة روب نف�صه مل ين�صم �إىل كني�صة، ولكن معظم �لنا�ض رمبا مل يالحظو� 

�أخرى  ومر�ت  كثرًي�  �لكني�صة  ف  ينخرط  �ملر�ت  بع�ض  ف  كان  �الأمر.  فقد  هذ� 

ملدة  مبو�ظبة  �الأحد،  �أيام  كل  يح�رش  كان  بع�ض  �الأحيان  ف  �أقل.  فيها  ينخرط 

عام، وف �أحيان �أخرى مل يذهب هناك ملدة  �صهر �أو �صهرين �أو ثالثة �صهور، وف 

�لقيقة كان �إىل حٍد ما ُيحب �أن يبقى �الأمر هكذ�. كان  قادًر� �أن يختار �الأ�صياء �لتي 

يريد �أن ي�صرتك فيها. ولكن ف �لنهاية كان يرى د�ئًما �أن  �الن�صمام �إىل كني�صة هو 

مبثابة �أن تعطي �أحدهم �صيًكا مفتوًحا )على بيا�ض(.

ا بع�ض �مل�صكالت حني كانت  �أي�صً وبالعودة �صنو�ت قليلة للور�ء، كانت هناك 

�بنته �لتي ف  كور�ل �لكني�صة، قد تعلمت بع�ض �الأ�صياء �لتي ظن روب �أنها جنونية 

متاًما. فلماذ�، �إن  ��صتمر �لو�صع هكذ�، ينتهي �لال بابنته كمر�صلة لبلد �أجنبي �أو 

�ل�صباب  وجمموعات  للكور�ل  �لذهاب  من  منعها  لذلك  فقد  �لقبيل.  هذ�  من  �صيء 

�لكني�صة لفرتة من �لزمن، وهو  �إىل  �أنه منعها من  �لذهاب  �لكتاب، حتى  ودر�ض 
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نف�صه مل يذهب لقر�بة �ل�صنة. ومع ذلك مل يقلقه  هذ� �الأمر كثرًي�، �إذ كان يوؤمن باأنَّ 

ا لالأبد«، فهو عرف �أنه قد  خل�ض ب�صبب �صالته �لتي  »َمن خَل�َض مرًة، يظل خُملَّ�صً

�صالها مع �صارة و�صون. فلم يكن لديه حًقا ما يقلقه. 

باالإ�صافة �إىل ذلك، كان لديهم ف ذلك �لوقت ر�ٍع للكني�صة مل جتر �الأمور بينهما 

على ما ير�م.  ولكي �أكون �أميًنا، ظن روب �أنه �صينتظر حتى يرحل هذ� �لق�ض. فقد 

ر�أى روب ق�صاو�صة  ياأتون وق�صاو�صة يرحلون. وقد �أزعجته حًقا بع�ض �أ�صياء �أر�د 

هذ� �لق�ض �جلديد �أن يفعلها.  فلقد �أر�د �أن يعطي �لكثري من �ملال لالإر�صاليات ف حني 

�أنه كان هناك �لكثري من �الأعمال  �لتي مل تنته بعد ف مبنى �لكني�صة. وكان يتحدث 

�أن  يكون هناك �صيوخ، وحتدث حتى  عن تغيري بع�ض �الأمور ف �لكني�صة، مثل 

�أمًر� خميًفا  وينطوي على دينونة  �لكن�صي« )�الأمر �لذي بد� لروب  عن »�لتاأديب 

لالآخرين، وغري م�صيحي(. عرف روب �أن غالبية �لق�صاو�صة ال يدومو�  طوياًل، 

وال �صيما لو �أعلن روب �أنه يتحا�صى �مل�صاركة ف �لكني�صة لفرتة من �لزمن، ب�صبب 

ق�ض  حمدد.  

هل يفاجئنا �أن روب مل يكن ينمو حًقا كموؤمن؟ بل �الأكرث من ذلك، هل يفاجئنا 

�أن  عدم منوه هذ� مل يكن يزعجه؟

فحتى �إن كان روب ال يكرتث للنمو كموؤمن، فاإن بول�صرت جورج بارنا يخربنا 

باأن هناك  �لكثريين ممن يكرتثون. ف نهاية �لعام 1998، �أ�صدر بارنا تقريًر� باأن 

�أن يختربو� منًو� روحًيا.  �إىل  بالاجة  ي�صعرون  �إنهم  �الأمريكيني  قالو�  82% من 

هذه  مثل  �أن  بارنا  يرى  م�صابهة.  �إىل  نتائج  �أخرى  ر�أي  ��صتطالعات  وتو�صلت 

�لياة. وف  وبالبحث  عن معنى ف  بالروحانية  �الهتمام  تز�يد  �إىل  ت�صري  �لنتائج 

�صوء هذه �لنتائج، دعنا نفكر ف �أربعة �أ�صئلة: 

اأن  باإمكاننا  اأنه  اأم  الروحي رغبات كتابية؟  النم�  الرغبات يف   1 -  هل هذه 

نك�ن  مكتفني ومرتاحني واآمنني مثلما كان روب؟
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كاأفراد  ذلك  نفعل  اأن  ميكن  كيف  روحًيا،  ننم�  اأن  يف  نرغب  كنا  -  اإن   2 

وككني�صة؟

 3 -  هل النم� الروحي ه� اأمر ذو اأهمية كبرية حًقا؟

 4 -  ماذا ل� اأننا ل ننم�؟

تتميز �لكني�صة �ل�صحيحة باأن لديها �أع�صاء يهتمون �هتماًما بالًغا بنموهم �لروحي. 

باعهم  �تِّ �إىل �الأف�صل ف  �أن ينمو� ويتغريو�  ففي  �لكني�صة �ل�صحيحة، يحتاج �لنا�ض 

لي�صوع �مل�صيح. 

الالهوت الكتابي للنمو

�أواًل، هل �لرغبة ف �لنمو �لروحي رغبة كتابية، �أم �أنها جمرد منوذج للهو�ض 

ثم  ومن  �صيء،  كل  ف  �لتقدم  نعبد  �أننا  حيث  و�لنمو:  �ملعا�رش  بالتقدم  �الأمريكي 

�لروحي هو  �لنمو  �أن �لرتكيز على  �أم  �ملدلول ف فهمنا  للم�صيحية؟  ُنقِحم هذ�  فاإننا 

 من ُحب �لذ�ت، بحيث ن�صبح  موؤمنني نرج�صيني يبالغون ف �الهتمام 
ٌّ

نوع روحي

بِقَيِمِهم �لروحية؟

�أمر يهتم به  �أن �لنمو �لروحي لي�ض جمرد  فيما ندر�ض �لكتاب �ملقد�ض، �صنجد 

ا.   �الأمريكيون  حمبو �لتقدم، بل هو �أمر يهتم به �لكتاب �ملقد�ض �أي�صً

�أن  �الأر�ض و�لبحر  �لله خملوقات  �أو�صى  �ملقد�ض،  �لكتاب  �صفر ف  �أول  ففي 

ي َو�ْمالإِي �مْلَِياَه ِف �ْلِبَحاِر. َوْلَيْكرُثِ  �أَْثِمِري َو�ْكرُثِ يتكاثرو�: »َوَباَرَكَها  �للُه َقاِئاًل: 

رْيُ َعَلى �الأَْر�ِض«. )تكوين 1:   22( وبعدها باأعد�د قليلة جنده يعطى هذه �لو�صية  �لطَّ

و� َو�ْمالأُو� �الأَْر�َض،  و�أكرث الآدم وحو�ء: »َوَباَرَكُهُم �للُه َوَقاَل َلُهْم:   �أَْثِمُرو� َو�ْكرُثُ

َماِء َوَعَلى  ُكلِّ َحَيَو�ٍن َيِدبُّ  ُعوَها، َوَت�َصلَُّطو� َعَلى �َصَمِك �ْلَبْحِر َوَعَلى َطرْيِ �ل�صَّ َو�أَْخ�صِ

َعَلى �الأَْر�ِض«. )تكوين 1: 28(.

وبعدها باأ�صفار قليلة، بعد �أن حما �لله �لعامل بق�صائه بالطوفان، ما هو �أول �صيء 

�أَْثِمُرو�  َلُهْم:  َوَقاَل  َوَبِنيِه  ُنوًحا  �للُه  �أن يفعلوه؟ »َوَباَرَك  �أبناء نوح  �أو�صى به  �لله 
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و� َو�ْمالأُو� �الأَْر�َض«.   )تكوين 9: 1(. َو�ْكرُثُ

ا، َوَعَد �لله �بر�هيم �أن ن�صَله �صيكون عظيًما و�صوف  ثم الحًقا ف �صفر �لتكوين �أي�صً

يزيد.  وحينما نزل بنو �إ�رش�ئيل �إىل م�رش و��صُتعبدو� هناك، ت�صاعفو� و�زد�دو� ف 

�لعدد. كانت هذه  عالمة على بركة �لله لهم. ثم باركهم �لله مرة �أخرى حني ذهبو� 

�إىل �أر�ض �ملوعد. حتى عندما  �أُخذو� ف �ل�صبي �إىل بابل، ماذ� حدث؟ �أو�صاهم �لله 

ْعُطو� َبَناِتُكْم  من خالل �إرميا: »ُخُذو� ِن�َصاًء َوِلُدو� َبِننَي  َوَبَناٍت َوُخُذو� ِلَبِنيُكْم ِن�َصاًء َو�أَ

و� ُهَناَك َواَل  َتِقلُّو�«. )�إرميا 29: 6( ِلِرَجال َفَيِلْدَن َبِننَي َوَبَناٍت، َو�ْكرُثُ

�إن �لله مل يعتنق مبد�أ �ملفكر �القت�صادي �لربيطاين �إرن�صت فريدريك �صوماخر 

باأن �ل�صغري  هو �جلميل! فبالرغم من �أنه �أحياًنا يكون �الأقل �أكرث، لكن �الأ�صغر لي�ض 

بال�رشورة هو  �الأف�صل. �أنا ال �أقول �إن �لله من تك�صا�ض )حيث ُيقال �أن كل �صيء ف 

تك�صا�ض �أكرب  و�أف�صل( و�إمنا �أقول �إنه يرى �أن �لوفرة بركة. فو�حدة من �لطرق 

�لتي كان ي�صجع بها �لله �لرب  ف �لعهد �لقدمي، كانت عن طريق وفرة �لربكات �لتي 

ي�صكبها من خالل �لنمو و�لرخاء. لذ� نقر�أ  ف مزمور 92: 13-12:  

 ، بِّ نَي يِف َبْيِت الرَّ َيْنُم� َمْغُرو�صِ ُلْبَناَن  ْخَلِة َيْزُه�، َكالأَْرِز يِف  يُق َكالنَّ دِّ »َال�صِّ

يِف ِدَياِر اإِلِهَنا ُيْزِهُروَن«.

�أن ننمو بها.  �لتي ميكن  وف �صفر �الأمثال، يعطي �لربُّ و�صايا عن �لطرق 

يخربنا ب�صكل �أ�صا�صي  �أن زيادة �لقوة تاأتي بزيادة �لكمة، وزيادة �لكمة تاأتي باأن 

نكون برفقة �لكماء. )�أمثال 24:   5، 13: 20(.

بالطبع يجب �أال ن�صعى ور�ء �لنوع �خلطاإ من �لنمو. يجب �أال نبالغ ف �إعجابنا 

ُرنا مزمور 49: 16- 17:   بزيادة �الأمور  �ملادية كالرث�ء و�ملمتلكات. كما ُيحذِّ

ُخُذ.  ُه ِعْنَد َمْ�ِتِه ُكلَُّه َل َياأْ نَّ ُد َبْيِتِه؛ لأَ َتْغَنى اإِْن�َصاٌن، اإَِذا َزاَد جَمْ »َل َتْخ�َس اإَِذا ا�صْ

ُدهُ «. َل َيْنِزُل َوَراَءُه جَمْ
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ا كل �ملمتلكات �لتي جمعناها ف هذ� �لعامل. فيجب �أال نبالغ ف  فاملوت ينتزع منَّ

�إعجابنا بها. 

ومن �الأ�صياء �لتي يعلمنا �إياها �لكتاب �ملقد�ض عن �لنمو، هو �أن ملكوت �ل�صمو�ت  

ا. ونحن نغنِّي  �صوف  ينمو. هذ� ما تنباأ به �لعهد �لقدمي وهو ما وعد به ي�صوع �أي�صً

هذه �لنبوة �ملوجودة  ف �إ�صعياء 9: 7، ف منا�صبة عيد �مليالد من كل عام، و�لتي فيها 

وعد �لله �أن مملكة م�صيحه  �صوف تنمو: 

َتَها  ِلُيَثبِّ َلَكِتِه،  يِّ َداُوَد َوَعَلى مَمْ ِنَهاَيَة َعَلى ُكْر�صِ اَلِم َل  ِتِه، َوِلل�صَّ »ِلُنُم�ِّ ِرَيا�صَ

َنُع هَذا «. ُن�ِد َت�صْ ُة َربِّ اجْلُ ، ِمَن الآَن اإِىَل الأََبِد.  َغرْيَ قِّ َواْلرِبِّ َدَها ِباحْلَ َوَيْع�صُ

تكلَّم �لرب ي�صوع نف�صه عن مملكته وكيف �أنها �صتنمو تتميًما لهذه �لنبوة. �إذ يقول 

َغُر  �صْ  �أَ
َ

�أنها �صتنمو  من كونها �أ�صغر جميع �لبذور �إىل �أكرب نبتة ف �لديقة: »َوِهي

رُي �َصَجَرًة، َحتَّى �إِنَّ ُطُيوَر   �أَْكرَبُ �ْلُبُقوِل، َوَت�صِ
َ

ْت َفِهي َجِميِع �ْلُبُزوِر. َولِكْن َمَتى  مَنَ

اِنَها«. )متى   13: 32(.   َماِء َتاأِْتي َوَتَتاآَوى ِف �أَْغ�صَ �ل�صَّ

�مل�صيح قد  �أن  �لبذرة، بالطبع، تقع على �الأر�ض ومتوت. ولكن بالرغم من 

لب وُدفن �إال �أنه  �أُقيم ثانيًة، وملكوت �لله �لذي �بتد�أ يبنيه حدث له متاًما ما تنباأ به  �صُ

�أنه �صيحدث؛ �بتد�أ ينمو.  وف �صفر �الأعمال تتكرر هذه �لفكرة مر�ت ومر�ت: 

اَلِميِذ  اَلِميُذ... َوَكاَنْت َكِلَمُة اللِه َتْنُم�،َوَعَدُد التَّ اِم اإِْذ َتَكاَثَر التَّ يَّ
»َويِف ِتْلَك الأَ

الإِمَياَن«.  ُيِطيُع�َن  اْلَكَهَنِة  ِمَن  َكِثرٌي  َوُجْمُه�ٌر  ِليَم،  اأُوُر�صَ يِف  ا  ِجدًّ َيَتَكاَثُر 

)اأعمال 6: 1، 7(. 

ا َكِلَمُة اللِه َفَكاَنْت َتْنُم� َوَتِزيُد« )اأعمال 12: 24(.  مَّ
»َواأَ

بِّ يِف ُكلِّ اْلُك�َرِة« )اأعمال 13: 49(.  ْت َكِلَمُة الرَّ »َواْنَت�رَصَ

ٍة«. )اأعمال 19: 20( . بِّ َتْنُم� َوَتْقَ�ى ِب�ِصدَّ »هَكَذا َكاَنْت َكِلَمُة الرَّ
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وهكذ� جند منًو� عددًيا م�صتمًر� ف �لعهد �جلديد كما كان ف �لعهد �لقدمي. ولكن 

�لنمو  �لذي يتم مناق�صته، و�لث عليه، و�ل�صالة الأجله ف �لعهد �جلديد؛ لي�ض منًو� 

عددًيا فح�صب.  فاإن كانت كني�صتك مزدحمة �الآن بالنا�ض �أكرث مما كانت عليه منذ 

بال�رشورة.     لي�ض  �أ�صبحت كني�صة �صحيحة؟)1(  �أنها  قليلة، فهل هذ�  يعني  �صنو�ت 

فهناك نوع �آخر من �لنمو. �إن فكرة  �لعهد �جلديد عن �لنمو ال تعني فقط مزيًد� من 

ا �أنا�ًصا ينمون وين�صجون  ويتعمقون ف �الإميان. فنقر�أ ف �أف�ص�ض  �لنا�ض، بل �أي�صً

�أْ�ُض:  ِذي ُهَو �لرَّ ٍء �إِىَل  َذ�َك �لَّ
ْ

ِة، َنْنُمو ِف ُكلِّ �َصي اِدِقنَي ِف �مْلََحبَّ 4: 15- 16: »َبْل �صَ

ل،  َح�َصَب  َمْف�صِ ُكلِّ  وؤَ�َزَرِة  مِبُ ًنا  َوُمْقرَتِ َمًعا،  ًبا  ُمَركَّ �َصِد  �جْلَ ُكلُّ  ِمْنُه  ِذي  �لَّ �مْلَ�ِصيُح، 

�َصِد ِلُبْنَياِنِه ِف �مْلََحبَِّة«. وَّ �جْلَ ُل مُنُ َعَمل، َعَلى ِقَيا�ِض ُكلِّ ُجْزٍء، ُيَح�صِّ

كيف يحدث هذ� �لنمو؟ ف �لنهاية هو يحدث عن طريق عمل �لله. نحن ننمو 

باعتبارنا ج�صد  �مل�صيح حني ي�صنع �لله �لنمو. وبح�صب كولو�صي 2: 19، فاإن �مل�صيح 

� ِمَن  وًّ ًنا َيْنُمو مُنُ َل َوُرُبٍط، ُمَتَو�ِزًر� َوُمْقرَتِ َفا�صِ �َصِد مِبَ ِذي ِمْنُه ُكلُّ  �جْلَ �أْ�ِض �لَّ هو »�لرَّ

�للِه«.

لي�ض �لو�عظ ف �لنهاية هو من يجعل �لكني�صة تنمو. قد ي�صتخدم �لله �لو�عظ، 

فهذ� �أمر عائد  له هو. كتب بول�ض ملوؤمني كورنثو�ض عن هذه �لنقطة بالتحديد؛ فقد 

غَر�َض  باأنه  بول�ض  رهم  ذكَّ لذلك  �لكالم.  ف�صيحي  لتقدي�ض  �لوعاظ  مييلون  كانو� 

اِقي، َبِل �للُه  »َو�أَُبلُّو�ُض �َصَقى، لِكنَّ �للَه َكاَن ُيْنِمي، �إًِذ�  َلْي�َض �ْلَغاِر�ُض �َصْيًئا َواَل �ل�صَّ

ِذي ُيْنِمي«. )1كورنثو�ض 3: 6، 7(. �لَّ

ياأتي  �لله  �أنَّ منوَّ ملكوت  نف�صه  �لذي علَّم هو  لي�صوع،  تلميًذ� جيًد�  بول�ض  كان 

من �لله نف�صه  وال يعتمد علينا ف �الأ�صا�ض. وف مرق�ض 4 يقارن ي�صوع ملكوت �لله 

باملح�صول �لذي بينما  ينام �لز�رع؛ يو��صل هذ� �ملح�صول منوه، �صو�ء كان �لز�رع 

�صي�صتيقظ �أم ال. مل يكن مغزى  ي�صوع من �ملثل هو �أن نكون ك�صاىل ومتبلِّدين، بل 

ي�صمن منو  باأن  ملتزم  نف�صه  �لله  يعتمد علينا ف  �الأ�صا�ض.  �لله ال  �أنَّ منّو ملكوت 



�لعالمــة �لثامنة 261

َكْيَف«.  َيْعَلُم  اَل  َوُهَو  َيْطُلُع  َوَيْنُمو،  َو�ْلِبَذ�ُر  َوَنَهاًر�،  َلْياًل  َوَيُقوُم  كني�صته. »َوَيَناُم 

)مرق�ض 4: 27(. �لله هو �لذي يجعُل �لزرَع ينمو. 

على  يهنئهم  بالري  يكن  مل  ت�صالونيكي،  الأهل  بول�ض  كتب  حني  �ل�صبب  لهذ� 

هم: »ر�ئع! لقد منْومت جيًد� جًد�«، بل كان بالري ي�صكر �لله على ذلك. فالنمو  منوِّ

لي�ض بال�رشورة  ي�صبب فخًر�. بل ميكن �أن ي�صبب تو��صًعا وعرفاًنا باأن �لله هو من 

 ، َها �الإِْخَوُة َكَما َيِحقُّ يُّ
�أَ يعطي �لنمو: »َيْنَبِغي َلَنا �أَْن  َن�ْصُكَر �للَه ُكلَّ ِحنٍي ِمْن ِجَهِتُكْم 

َتْزَد�ُد«.  ِلَبْع�ٍض  ُكْم  َبْع�صِ َجِميًعا  ِمْنُكْم  ُكلِّ  َو�ِحٍد  ُة  بَّ َوحَمَ َكِثرًي�،  َيْنُمو  �إِمَياَنُكْم  الأَنَّ 

)2ت�صالونيكي 1: 3(. 

ولهذ� �ل�صبب عندما �أر�د بول�ض �أن تنمو جماعة �ملوؤمنني، كان ي�صلي الأجلهم. 

�أهل ت�صالونيكي، جنده  �إىل  ياأتي من �لله. وف ر�صالته �الأوىل  �أن �لنمو  �أدرك  �إذ 

ي�صلي:  

بُّ  ُيْنِميُكْم  �ِصيُح َيْهِدي َطِريَقَنا اإَِلْيُكْم. َوالرَّ َنا َي�ُص�ُع امْلَ »َواللُه َنْف�ُصُه اأَُب�َنا َوَربُّ

َت  ا َلُكْم، ِلَكْي ُيَثبِّ ُكْم ِلَبْع�ٍس َوِلْلَجِميِع، َكَما َنْحُن  اأَْي�صً ِة َبْع�صَ َحبَّ َوَيِزيُدُكْم يِف امْلَ

�ِصيِح َمَع  َنا َي�ُص�َع امْلَ يِء َربِّ ِة، اأََماَم اللِه اأَِبيَنا يِف  جَمِ ُقُل�َبُكْم ِباَل َلْ�ٍم يِف اْلَقَدا�صَ

ي�ِصيِه«. )1ت�صال�نيكي 3: 13-11(.  َجِميِع ِقدِّ

وف كولو�صي، جند بول�ض ي�صلي لقارئي �لر�صالة لكي ينمو� روحًيا: »ِلَت�ْصُلُكو� 

اِلٍح، َوَناِمنَي ِف َمْعِرَفِة  ، ُمْثِمِريَن ِف ُكلِّ َعَمل �صَ
ً

، ِف  ُكلِّ ِر�صى بِّ َكَما َيِحقُّ ِللرَّ

�للِه«. )كولو�صي 1: 10(.

و�الآن، �أنا ال �أق�صد �أن �أقرتح �أن �أمر منونا �لروحي ال يتعلق بنا. فتلك �لقيقة 

�لتي �جتهدُت  �أن �أكتب عنها، تعني �أنه ال بد �أنني �أومن �أن منونا �لروحي يتعلق بنا 

ْعَمِة  و� ِف �لنِّ بطريقة ما. ففي 2بطر�ض   3: 18، ينهي بطر�ض ر�صالته بن�صيحته: »�مْنُ

َنا َي�ُصوَع  �مْلَ�ِصيِح«. لقد جاءت �لكلمة ف �صيغة �الأمر، �إذ  لِّ�صِ َنا َوخُمَ َوِف َمْعِرَفِة َربِّ
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و�«.  يقول: »�مْنُ

ينبغي �أن نرغب ف �لنمو روحًيا. لكن كيف نفعل ذلك؟ ف �الأ�صحاح �الأول 

ُكْم اَل  ُ ريِّ ْت، ُت�صَ �إَِذ� َكاَنْت ِفيُكْم َوَكرُثَ من هذه �لر�صالة،  يقول بطر�ض: »الأَنَّ هِذِه 

َنا َي�ُصوَع �مْلَ�ِصيِح«. )2بطر�ض 1: 8( ُمَتَكا�ِصِلنَي َواَل َغرْيَ ُمْثِمِريَن  مِلَْعِرَفِة َربِّ

ماذ� يق�صد بطر�ض بكلمة »هذه«؟

َويِف  يَلًة،  َف�صِ اإِمَياِنُكْم  ُم�ا يِف  اْجِتَهاٍد -  َقدِّ ُكلَّ  َباِذُل�َن  َواأَْنُتْم  َعْيِنِه -  »َوِلهَذا 

رْبِ َتْقَ�ى،  ا، َويِف ال�صَّ رْبً ِف �صَ َعفُّ ًفا، َويِف التَّ ْعِرَفِة َتَعفُّ يَلِة َمْعِرَفًة، َويِف امْلَ  اْلَف�صِ

َكاَنْت  اإَِذا  هِذِه  لأَنَّ  بَّةً .    حَمَ ِة  الأََخِ�يَّ ِة  َ�دَّ امْلَ َويِف  ًة،  اأََخِ�يَّ ًة  َمَ�دَّ ْقَ�ى  التَّ  َويِف 

َنا  َي�ُص�َع  َربِّ ْعِرَفِة  مِلَ ُمْثِمِريَن  َغرْيَ  َوَل  ِلنَي  ُمَتَكا�صِ َل  ُكْم  ُ ريِّ ُت�صَ ْت،  َوَكرُثَ  ِفيُكْم 

�ِصيح«. )الأعداد 5 - 8(.  امْلَ

ينبغي �أن نرغب ف �أن ننمو. ونحن ننمو عن طريق �الهتمام بهذه �لف�صائل. 

د بطر�ض ف  مو�صع �آخر على �أهمية معرفة كلمة �لله. فهو يقول �إن �أردَت  وي�صدِّ

�أن تنمو، فعليك �أن تفعل هكذ�: 

َتُه�ا اللََّبَ اْلَعْقِليَّ اْلَعِدمَي اْلِغ�سِّ ِلَكْي َتْنُم�ا ِبِه،   »َوَكاأَْطَفال َمْ�ُل�ِديَن الآَن، ا�صْ

ا ِمَن  ا َمْرُف��صً ِذي اإِْذ َتاأُْت�َن اإَِلْيِه، َحَجًرا َحيًّ اِلحٌ  . الَّ بَّ �صَ  اإِْن  ُكْنُتْم َقْد ُذْقُتْم اأَنَّ الرَّ

ٍة  نَي - َكِحَجاَرٍة  َحيَّ ا َمْبِنيِّ َتاٌر ِمَن اللِه َكِرمٌي،   ُك�ُن�ا اأَْنُتْم اأَْي�صً  النَّا�ِس، َولِكْن خُمْ

ٍة َمْقُب�َلٍة ِعْنَد اللِه  ِبَي�ُص�َع  ا، ِلَتْقِدمِي َذَباِئَح ُروِحيَّ �صً ا، َكَهُن�ًتا ُمَقدَّ -  َبْيًتا ُروِحيًّ

�ِصيِح«. )1بطر�س 2: 5-2(. امْلَ

�الأمريكيون وحدهم هم من  فلي�ض  �لروحي هو مفهوم كتابي متاًما.  �لنمو  �إن 

قائمة ف  فكرة  بل هي  تنا،  مَّ
�أُ بثقافة  يتعلق  �صيء  لي�ض جمرد  بالنمو؛  فهو  يهتمون 

�لكتاب �ملقد�ض، وهي قدمية  قدم �خلليقة نف�صها.  
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الممارسة الكتابية للنمو

هذه  مثل  ت�صجع  �صوف  �لكنائ�ض  من  نوع  و�أي  �ملوؤمنني؟  نحن  ننمو  كيف  �إًذ� 

�لكتاب. ولكن  هذ�  ندر�صه طيلة  كنا  ما  هذ� هو  فمن جهة،  �لتلمذة بني  �أع�صائها؟ 

كيف توؤثر كل عالمة  من �لعالمات �لثمانية �الأخرى �ملدرو�صة ف هذ� �لكتاب، على 

منونا كموؤمنني، فردًيا وجماعًيا؟  �أنا على قناعة باأن كل عالمة من هذه �لعالمات 

�أجل �ل�صحة �لروحية  �أف�صل. فمن  باعنا �مل�صيح  ب�صكل  �تِّ �أن ت�صاهم بدور ف  ميكن 

للموؤمن �لفرد، ومن �أجل فائدة �ملوؤمنني �الآخرين،  ومن �أجل �صحة �لكني�صة ككل، 

ومن �أجل �صهادتنا �أمام غري �ملوؤمنني، والأجل جمد �لرب، فاإن  كل عالمة من هذه 

�لعالمات لديها �إ�صهام خا�ض ت�صهم به.  

الوعظ التف�سريي

�إن �لكني�صة �لتي بها وعظ تف�صريي عادة ما تكون �لكني�صة �لتي ت�صجع �ملوؤمنني 

على �لنمو.  فكلمة �لله هي ما نحتاجه �إن كنا نريد �أن ننمو. فالثقافة من حولنا لن 

تخربنا ما هو �أكرث �صيء  نحتاجه. وال ن�صتطيع حتى �أن نفت�ض ف قلوبنا على معرفٍة 

مثل هذه. كتب �أو�ض جيني�ض هذه  �لكلمات:  

»اإن ن�صف احلقيقة املبالغ فيها ب�صاأن »حاجة الكني�صة لت�صديد الحتياجات«  ... 

ُي�صفر عن نتائج غري مق�ص�دة. فكما اأن ال�صغف املعا�رص املتعلق بنم�  الكني�صة 

من اأجل »املالءمة« �صي�صبح ه� طريقها اإىل عدم املالءمة، كذلك  �صغفها 

املعا�رص »بالحتياجات امللم��صة« �صُيح�ل الكني�صة اإىل غرفة تعك�س  �صدى 

الحتياجات الع�رصية ال�صائعة، فيختفي ال�ص�ت الذي يتناول  الحتياج الب�رصي 

احلقيقي، خلف هذه الحتياجات امللم��صة. ويف النهاية، ل�  اأن الحتياجات 

احلقيقية هي خط�ة اأوىل نح� الإميان وال�صالة، فاإن  الحتياجات املزيفة هي 

العك�س متاًما. وكما علََّق ج�رج ماكدونالد: »اإن  ذلك الحتياج الذي ه� لي�س 

باحتياٍج، ه� �صيطان ي�صتهلك ينب�ع  حياتك« )2(. 
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نحتاج  نف�صه.  �لله  �إىل  نرجع  �أن  نحتاج  حياتنا،  ف  نحتاجه  ما  �أكرث  لنعرف 

بع�ض  فقط  ن�صمع  ال  ثم  ومن   - كلها  كلمته   – تف�صريًيا  ُيوَعظ  بها  كلمته  ن�صمع  �أن 

�أن  نريد  �لتي  �ملقد�ض  �لكتاب  ف  بع�ض  �الأمور  هناك  �النتقائية.  �ملو�صوعات 

ُيبدي  �أن  �أو مبني  روحًيا جيًد� لدرجة  �أو كامل  نتجنبها. فلي�ض منا من هو مقد�ض 

حفاوة و�صعادة بكل كلمة ف �لكتاب �ملقد�ض. ليحفظنا �لرب  من �أن نكون ف كني�صة 

ُتوَعظ فيها كلمة �لله بانتقائية. وينبغي �أن ن�صلي �أن ميد �لله كني�صته  بالوعاظ �لذين 

يعظون بكلمته بكاملها.  

�لتاريخ.  مد�ر  على  بخا�صته  و�عتناءه  معونته  نرى  �لله،  كلمة  ندر�ض  بينما 

منا �لله.  ون�صري مدركني لروعة  خطة �لله. ونرى جمد �الإجنيل. ونرى كيف يقوِّ

�عتماًد� على  �أقل  ن�صبح  �لتف�صريي  ن�صمع  �لوعظ  �أنه عندما  �الأمر،  و�لطريف ف 

متغيًبا  �لكني�صة  ر�عي  �إن  كان  ولذلك  �لله.  بكلمة  �أكرث  مهتمني  ون�صري  �لو�عظ، 

ووقف �صخ�ض �آخر على �ملنرب، فال باأ�ض بذلك. نحن نحب خد�منا،  ولكننا نحب 

كلمة �لله �أكرث. هذ� ما نريد �أن ن�صمعه. فهذ� ما ُبنيْت عليه �لكني�صة: �صماع كلمة  �لله 

�لقد�ض ف قلوبنا. فمن خالل كلمته، نتعرف  �لروح  بينما ي�صتخدمها  �إلينا  تتحدث 

�أكرث  على �لله وعلى �صخ�صيته، �أكرث مما ميكننا �أن نخمن �أو نفرت�ض.  

�لتف�صريي،  �لوعظ  على  ت�صدد  ال  كني�صة  �إىل  �الن�صمام  قبل  جًد�  ا  حري�صً كن 

�لله  كلمة  بالوعظ من  ملتزًما  �لتف�صريي، ولي�ض  بالوعظ  يعظ  تْدعو و�عًظا  ال  �أو 

بكاملها، مهما يكن بها من  �أجز�ء جتعلنا ن�صعر بعدم �لر�حة.  

الالهوت الكتابي

نحن ننمو حني نفهم �أكرث حقيقة �لله وحقيقة �أنف�صنا. وننمو حني نفهم �أكرث رعايته 

معهم  �لعمل  ثم  الأنا�ض  �لله  الختيار  �لكتابي  �ل�صجل  نقر�أ  حني  وننمو   و�صخ�صيته. 

خالل ظروف  �صعبة للغاية. نحن نت�صجع حني نرى �ل�صورة �لكبرية، و�خلطة، 

و�ملغزى. ونبد�أ ف �لنمو ف  معرفتنا به. ونبد�أ ف �لثقة فيه �أكرث.
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كيف تنمو قدرتنا على �لثقة ف �لله؟ تنمو قدرتنا هذه جزئًيا من خالل �ل�صعوبات 

�لتي ي�صمح  �لله لنا �أن جنتاز فيها. ولكن �خلربة هي فقط ن�صف �الأمر. هذ� ما مينحنا 

فر�صة لنثق فيه.  ولكن ملاذ� نثق فيه؟ نحن نثق فيه الأنه �أظهر وب�صورة مثالية �أنه 

�لتاريخ،  مد�ر  بكاملها، وعلى  �لله  كلمة  نف�صه ف  �لله  عن  فاإعالن  بالثقة.  جدير 

ُيظهر �إنه جدير بثقتنا، بغ�ض �لنظر عما  ي�صعه ف طريقنا.  

فهم كتابي لالإجنيل

فيما ندرك �أكرث فاأكرث عمق �حتياجنا، نتدرب على �التكال على �مل�صيح. كتب 

جون نيوُتن،  موؤلف ترنيمة  Amazing Grace  »ما �أعجب �لنعمة«، ق�صيدة عن �لثقة 

ف �مل�صيح وعن حماولة  �لنمو كموؤمن:  

�صاألُت الرب اأن اأمن� يف الإميان واملحبة، وكل نعمٍة. واأن اأعرف املزيد عن 

يُت اأن يف �صاعٍة تروق له، ي�صتجيب  نَّ خال�صه، واأطلب بكل جٍد وجهه.ومَتَ

راحًة.   ومينحني  خطاياي،  يقمع  الهائلة  حمبته  طلبتي،وبق�ة  الف�ر  على 

ُقَ�ى اجلحيم  قلبي؛ وجعل  امل�صترت يف  بال�رص  اأ�صعر  ذلك، جعلني  وبدًل من 

الغا�صبة َتْنَق�سُّ على كل ما يف نف�صي )3(.  

نحزن  �أننا  من  بالرغم  فاإنه  كب�رش،  لالتنا  �أعمق  كتابي  فهم  لدينا  يكون  حاملا 

ونتاأمل ملاآ�ٍض مثل  �لهجمات �الإرهابية �أو �لقتل �جلماعي �لع�صو�ئي، �إال �أننا ال ميكن 

�أن نقول �إننا م�صدومون  بالطريقة عينها �لتي رمبا ُي�صَدم بها غري �ملوؤمنني. فنحن 

ندرك �صيًئا عن قدر�تنا �لهائلة  كحاملني ل�صورة �لله، وكيف �أن هذه �لقدر�ت ميكن 

�أن تنحرف ب�صدة بعيًد� عن �لق �إن  مل ن�صتخدمها باخل�صوع لله. وحني نبد�أ نفهم 

�ملزيد عن طبيعة �صعفنا، وع�صياننا �الآثم،  فبالرغم من غر�بة �الأمر �إال �أننا �صنبد�أ 

رون  ف �أن نفهم �ملزيد عن حمبة �لله. بع�ض �لنا�ض ُيفرقون  بني �لوعاظ �لذين ُيحذِّ

�لله من جهة  �أخرى.  يفهمون حمبة  �لذين  من »نار �جلحيم« من جهة و�لوعاظ 

غري �أن هذه �لتفرقة ال تعدو كونها �صورة كاريكاتريية مبالغ فيها. فالوعاظ �لذين 
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 يتحدثون فقط عن حمبة �لله، يتحدثون عنها �أقل فاأقل مع كل عظة يلقونها، الأن تلك 

�الأ�صياء �لتي يحبنا �لله بالرغم منها قد ت�صاءلت ف �أذهانهم   �صيًئا ف�صيًئا. وت�صاءلت 

قيل  �صيًئا ف�صيًئا �مل�صكلة  �لتي كان قد تعامل معها �لله، وت�صاءل �صيًئا ف�صيًئا �ِلمُل �لثَّ

ته لنا.  �لذي قد حمله ي�صوع.  وت�صاءل مدى �الأمل �لذي قا�صاه ي�صوع من �أجل حمبَّ

ومن ناحية �أخرى، حني نبد�أ نفهم  حقيقة ع�صياننا �الآثم �صد �لله، نبد�أ نفهم وب�صكل 

�أعمق حمبة �لله لنا ف �مل�صيح.  

�صت�صاعدك  كموؤمن.  تنمو  �أن  �صت�صاعدك  �الإجنيل  ب�صاأن  �لو��صحة  �لكني�صة  �إن 

تنمو حني  �أن  �إال  ا  �لله. فال ميكنك حقًّ �لثقة  فيما تزد�د معرفتك ملحبة  تنمو ف  �أن 

تنمو كموؤمن؟  �أن  تريد  �مل�صيح. هل  �لله الأجلك ف  �لذي  فعله  ما  فاأكرث  �أكرث  تفهم 

تاأمل كلمات ترنيمة ت�صارلز وي�صلي  �لعظيمة   ?And Can It Be  »�أميكن �أن يكون يل 

ن�صيًبا؟« وُعْد النبهارك باالإجنيل.  

لالهتداء )الإميان بامل�سيح(

حني ُتدرك حالتك �لروحية ومدى �عتمادك على �لله من �أجل حياتك �مل�صيحية، 

فاأنت ال  ت�صبح غري مباٍل، بل ت�صبح ممتًنا، وت�صبح ب�صكل عميق ومتاأ�صل �صاكًر� 

لله من �أجل رحمته لك  �أنت و�آخرين كثريين. وي�صبح رجاوؤك ر��صًخا �أكرث، �إذ 

تدرك �أن رجاءك لي�ض مبنًيا على  �أمانتك �أنت بل على �أمانة �لله. ينبغي �أن يكون 

�إن �لله يحبنا �نطالًقا من  هذ� ت�صجيًعا هائاًل الأي �صخ�ض يعرف نف�صه  �أنه خاطئ. 

طبيعته �مُلحبَّة. 

وحني نبد�أ ندرك �أن خال�صنا هو ثمرة عمل �لله ف حياتنا، ال ُيغوينا �أي �صعور 

بالفخر �خلطاإ ف  حياتنا �لروحية، الأننا نفهم من �لكتاب �ملقد�ض ما هو �لتغيري. فنفهم 

�أكرث كيف يكون  �ملوؤمن �لقيقي وكيف ن�صري موؤمنني حقيقيني، بنعمة �لله.
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فهم كتابي للكرازة

�إن �الفتقار �إىل �لنمو �لروحي ف حياة �الأ�صخا�ض �لذين يدعون �أنف�صهم موؤمنني 

هو غالًبا دليل  على �أنه ُكرز لهم بطريقة خاطئة. نحن جنعل غري �ملوؤمنني يظنون 

�أنهم موؤمنون. َزَعَم موؤخًر�  �أحد �خلرب�ء ف جمال منو �لكني�صة �أن »ما بني خم�صة 

�لرب  �أعقبت  �لتي  )�لفرتة  �لطفرة  �ل�صكانية  فرتة  مو�ليد  من  ع�رشة   ماليني  �إىل 

تبنَّت  لو  �صهر  من جديد ف  خالل  �خلر�ف  �إىل حظرية  �صياأتون  �لثانية(،  �لعاملية 

ف �لنا�ض بفو�ئد  �ملنتج.  �لكني�صة ثالثة تغيري�ت ب�صيطة: 1. تقوم بالدعاية. 2. ُتعرِّ

بالدعاية،  �لقيام  �الأمر؟  ف  ما  كل  �أهذ�  �جلدد«)4(.  �لنا�ض  جتاه  لطيفة  تكون   .3

�إظهار  فو�ئد �ملنتج بو�صوح، و�أن تكون لطيفة جتاه �لنا�ض �جلدد، وما بني خم�صة 

�إىل ع�رشة ماليني  فرد �صياأتون �إىل �لكني�صة ف غ�صون �صهر؟ رمبا يكون كذلك. 

لكنني ال �أعرف �إن كنا  �صرن�هم يهتدون.  

و�أتوقف عن  جانًبا  �لالفتات   
َ

ي �أُنحِّ �أن  �أريد  �أنني  لي�ض  فاالأمر  فهمي.  ُت�ِصْئ  ال 

�لدعاية و�الإعالن.  ولي�ض �أنني ال �أريد �أن �أخرب �لنا�ض عن مز�يا �أن تكون موؤمًنا، 

� لنف�صي. و�الأمر لي�ض �أين �أريد �أن نكون ق�صاة  �أو �أين �أريد �أن �أُبقي هذ�  �الأمر �رشًّ

جتاه �الأ�صخا�ض �جلدد حني ياأتون  �إىل �لكني�صة. ولكننا يجب �أن نفهم �أن �لكر�زة 

هي �أكرث من كل هذه �الأ�صياء. �لكني�صة لي�صت  موؤ�ص�صة دعم. نحن نخرب �لنا�ض ر�صالة 

�لتي  �جلديدة  �خلا�صة  بالياة  �لر�ئعة  �الأخبار  وعن  �لله،  �أمام  حالتهم  عن  جدية 

مينحها لهم �لله ف �مل�صيح. وندعوهم للدخول ف هذه �لياة بو�صائل موؤملة  ونابعة 

من �صعور �ملرء باحتياجه �ل�صديد؛ �أال وهي �لتوبة و�الإميان.  

�لله  ف  نثق  نبد�أ  �لكر�زة،  عن  �ملقد�ض  �لكتاب  يعلِّمه  ما  �أكرث  نفهم  نبد�أ  حني 

مل�صاعدتنا ف  ن�رش �الأخبار �ل�صارة. و�صن�صعر �أكرث �أننا نطيعه حني ندرك �أن و�جبنا 

لي�ض �أن نغريِّ �أحًد� بل  بب�صاطة �أن نخربه هذه �الأخبار بكل �أمانة. هناك حرية ر�ئعة 

�أجاوب كل و�حد عن كل  باأن  ملزم  باأنني  �أن  �أ�صعر  ل�صت م�صطًر�  �أنا  ذلك.  ف 
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و�أن  �أحبهم،  و�أن  �مل�صيح،  عن  ي�صوع  �لق  �أخربهم  باأن  ملزم  فقط  �أنا  �صوؤ�ل. 

�أ�صلي الأجلهم. لقد ُدعيُت بب�صاطة �أن �أكون �أميًنا ف تو�صيل  �لر�صالة، وهذ� يجلب 

يل حرية ر�ئعة. �إن مزيًد� من �لفهم �لكامل لعمل �لله ف �لتجديد،  ي�صجعني �أن �أثق 

بالله.  

فهم كتابي لع�سوية الكني�سة

وذلك  �الآخر.  جتاه  �أحدنا  ملتزمني  نكون  �أن  يعني  �مل�صيحية  �لياة  نحيا  �أن 

يقت�صي �أن نكون  جزًء� من جمتمع م�صيحي مركزه ي�صوع �مل�صيح. �إن �لتعامل �أحدنا 

مع �الآخر، يجربنا �أن نتعامل  مع تلك �ملناطق ف حياتنا �لتي كنا �صنتحا�صى �لتعامل 

ونفكر ف  ن�صلي  فاإننا  �الآخر،  باملحبة  �أحدنا جتاه  تعهدنا  وب�صبب  ذلك؛  لوال  معها 

هذه �ملناطق �لتي نتحا�صاها ونتوب. فمن خالل  �لتز�ماتنا وم�صئولياتنا كاأع�صاء ف 

�لكني�صة، نتعلم �ملزيد عن معنى �ملحبة �مل�صيحية  �لقيقية. ونت�صجع حني نرى عمل 

بهم،  �العتناء  �لقد�مي  يتم  �الأع�صاء  نرى  حني  ونت�صجع  �الآخرين.  حياة  ف  �لله 

و�ملوؤمنني �جلدد ين�صجون. وحتى �إن كانت بع�ض �الأمور ف حياتنا لي�صت  باأف�صل 

ُيفرت�ض  هكذ�  �الآخرين.  حياة  ف  �لله  عمل  خالل  من  نت�صجع  �أن  فيمكننا  حال، 

�أن  يكون. وهذ� و�حد من �الأ�صباب �لتي من �أجلها ال يدعونا �لله �أن نخو�ض هذ� 

ا على �ملحا�صبة، وي�صاعدنا بطرق  �ل�صباق  مبفردنا. فتاأ�صّلك ف �لكني�صة ي�صجعك �أي�صً

 كثرية متنوعة �أن ننمو كموؤمنني.  

فهم كتابي للتاأديب   الكن�سي

و�حدة من �لنتائج غري �ملق�صودة الإهمال �لكني�صة للتاأديب �ل�صحيح؛ هو �أنه ي�صري 

من �ل�صعب  جًد� �أن ن�صنع تالميذ. ففي كني�صة لي�ض بها تاأديب، تكون �لقدوة غري 

و��صحة و�ملثل �الأعلى  م�صو�ًصا.  

 »�ل�صيد فالن هو ع�صو بالكني�صة منذ �أربعني �صنة. ولكن �نظْر ما �لذي يفعله«.

 »ح�صًنا، نعم ولكنه ع�صو ف كل �للجان«.
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�لزو�ن لي�ض �صيًئا حمبًبا، فلي�ض هناك ُمز�رع يق�صد �أن يزرع زو�ًنا. فقد يكون 

له �آثار �صارة  على �لنباتات من حوله. وخطة �لله للكني�صة �ملحلية ال ت�صجعنا على 

�أنا�ض غري  �أن تتاألف �لكني�صة من  ترك �لزو�ن بدون فح�ض.  لقد ق�صد �لله ملجده 

�أنا�ًصا يحبون �لله،  �أن يكونو�  �أن هوؤالء غري  �لكاملني ينبغي  كاملني، ولكنه ق�صد 

وي�صتطيع �لله �أن يعمل ف حياتهم؛ ليجعلهم  �أكرث قد��صة. 

يرون  �لذي  �الآخرين  �ملوؤمنني  ولفائدة  �لتاأديب،  حتت  �لو�قع  �ملوؤمن  فلفائدة 

�ملوؤمنني،  لغري  �صهادتنا  �لكني�صة ككل، والأجل  �إنذ�ًر�،  والأجل �صحة  �لتاأديب  ف 

والأجل جمد �لله، �صنجد عوًنا  للنمو حني منار�ض �لتاأديب �لكن�صي.  

فهم كتابي لقيادة الكني�سة

ا عوًنا كموؤمنني ف فهمنا �لكتابي للقيادة. فحينما ُيح�رشِ �لله �أنا�ًصا ف  �صنجد �أي�صً

�إلهية.  بقدوٍة عملية وروؤية  نفوز حينها  فاإننا  �لروحية،  للقيادة  وقد  دعاهم  حياتنا 

و�صوف نركز على ذلك  �أكرث ف �لف�صل �الأخري من هذ� �لكتاب.  

هذه بع�ض من �لطرق �لتي من خاللها ت�صهم هذه »�لعالمات �لثمانية �الأخرى 

�لتي متيز  �لكني�صة �ل�صحيحة« ف منونا �لروحي كموؤمنني. 

آمال في النمو

قبل �لدخول ف مناق�صة �أهمية �لنمو �لروحي، دعوين �أ�صارككم ببع�ض من �آماىل 

خلدمتي  وحياتي وكني�صتي، ب�صاأن ق�صية �لنمو �لروحي.  

الفتقاد الراعوي

خالل قيامي بدوري �لر�عوي، �آمل على وجه �لتحديد �أن �أكون قادًر� - رمبا 

وبالطريقة  منتظمة  ب�صورة  �لر�عوي  باالفتقاد  �لقيام  على   - ولكن  بثبات  ببطء 

لكني�صة كابيتول هيل  �لتي كانت  �صارية ف �صنو�ت ما�صية)5(. حني جئت  �لقيا�صية 
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�لكني�صة.  �الأع�صاء �لاليني من �صعب  بد�أت  ف مقابلة  للمرة �الأوىل،  �ملعمد�نية، 

�أحد �ل�صيوخ �الآخرين مبقابلة  كل �الأع�صاء �جلدد �ملحتملني، للتحقق  �أو  �أنا  و�أقوم 

من فهمهم لالإجنيل، ومن �صهادتهم كيف �صارو� وكيف  ي�صلكون كموؤمنني. فنحن 

ناأمل من خالل ذلك �أن نكت�صب فهًما لهوؤالء يتجاوز فهمنا �لذي  ميكن �أن نكت�صبه 

من خالل �الأوقات �لق�صرية �لتي ُتتاح لنا مع كل و�حد منهم، و�لتي  تكون �أحياًنا 

�لق�صاو�صة ي�صعون  ور�ء  �لكني�صة ف �صباح �الأحد. بع�ض  جمرد لقاء�ت عند باب 

�أجل  من  ع�صو  كل  ومقابلة  و�الفتقاد،  للزيار�ت  جدول  و�صع  طريق  عن  ذلك 

�ل�صالة  و�ل�صوؤ�ل عن حياتهم. و�أ�صئلة مثل �الأ�صئلة �لتالية، �لتي �صاركني بها ر�ٍع 

�آخر، ت�صاعدنا ف  �لتعرف على �أع�صاء كني�صتنا: 

ما هي بالتحديد الن�احي التي حققَت فيها منً�ا يف فهمك للحياة امل�صيحية،  	•

منذ اأن  تقابلنا اآخر مرة؟  

كيف حققَت منً�ا يف ممار�صتك للحياة امل�صيحية، منذ اأن تقابلنا اآخر مرة؟ 	•

اأية مناطق بالتحديد ت�صعر اأنك بحاجة لت�جيه فيها؟ 	•

ْح!  هل اأنت حمبط يف �صعيك نح� القدا�صة؟ واإن كان كذلك، و�صِّ 	•

ما الذي تريَدين بالتحديد اأن اأ�صلي لك من اأجله؟   	•

�أمًر�  ذلك  يكون  �أن  و�أ�صلي  بها،  �أخدم  �لتي  �لكني�صة  ف  �أر�ه  �أن  �أود  ما  هذ� 

ا.   معتاًد� �أكرث ف  كني�صتك �أي�صً

النمو مًعا ككني�سة

لله  به  تعهدنا  ما  �ملعمد�نية  هيل  كابيتول  كني�صة  ف  نعي�ض  �أن  فاأكرث  �أكرث  �آمل 

ولبع�صنا  �لبع�ض ف ميثاق كني�صتنا، و�لذي جاء فيه:  

امل�صيح،  ي�ص�ع  بالرب  ون�ؤمن  لنت�ب  الإلهية  بالنعمة  اأُح�رصنا  اأننا  نثق  اإذ 

والبن  الآب  با�صم  بالإميان،  اعرتفنا  اعتمدنا حني  واإذ  ذواتنا،  له   ولن�صلم 

بكل  جندد  مع�نته،  �صخاء  على  متكل�ن  ونحن  الآن،  القد�س،   والروح 
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وحدانية  اأجل  من  ون�صلي  �صنعمل  البع�س.   بع�صنا  مع  ميثاقنا  وقار  وفرح 

الروح برباط ال�صالم.  �صن�صلك مًعا يف حمبة اأخ�ية، اإذ ن�صبح اأع�صاء كني�صة 

م�صيحية؛  منار�س الرعاية امُلحبَّة والعتناء بع�صنا ببع�س، ونعاتب ونن�صح 

اأمانة، كلما دعت احلاجة.   لن نرتك اجتماعنا مًعا، ولن  اأحدنا الآخر  بكل 

نهمل ال�صالة لأجل اأنف�صنا والآخرين.  

َي، يف تاأديب الرب واإنذاره، كل من ياأتي حتت  ُنربِّ اأن  و�صن�صعى جاهدين 

رعايتنا  يف اأي وقت، ومن خالل القدوة الطاهرة امُلحبة، حتى ن�صعى لأجل 

خال�س  عائلتنا واأ�صدقائنا. 

�صنفرح ل�صعادة بع�صنا البع�س، و�صنحاول بكل حنٍ� وتعاطف اأن نحمل  اأثقال 

واأحزان بع�صنا البع�س.  

الفج�ر  ننكر  واأن  العامل،  يف  بتدقيق  نعي�س  اأن  الرب  مبع�نة  �صن�صعى 

ا ط�اعيًة باملعم�دية وقمنا   وال�صه�ات العاملية، واأن نتذكر اأنه اإن كنا ُدفنَّ

التزام خا�س الآن باأن نعي�س حياًة جديدة  ثانيًة  من امل�ت الرمزي، فعلينا 

 ومقد�صة.  

�صنعمل مًعا من اأجل ا�صتمرار اخلدمة الإجنيلية الأمينة يف هذه الكني�صة، اإذ 

ب�رصور  ن�صاهم  والعقائد. و�ص�ف  والتاأديب،  والفرائ�س،  ن�ص�ن  العبادة، 

وب�ص�رة منتظمة يف  دعم اخلدمة، وم�رصوفات الكني�صة، واإعانة الفقراء، 

ون�رص الإجنيل يف كل الأم.  

اأخرى  بكني�صة  ما ميكن  باأ�رصع  نتحد  املكان، �ص�ف  هذا  نرحل عن  وحني 

حيث  ن�صتطيع اأن نحقق فيها روح هذا امليثاق ومبادئ كلمة الله.  

نعمة الرب ي�ص�ع امل�صيح، وحمبة الله، و�رصكة الروح القد�س مع جميعنا. 

اآمني. 

ف كل مرة جنتمع فيها حول مائدة �لرب، وف كل �جتماع نعقده لالأع�صاء، 

يقف �أع�صاء  �لكني�صة ونقر�أ مًعا وب�صوت عاٍل هذ� �مليثاق. �إنه يعرّب عن �لتعهد �ملحدد 

�لذي نتخذه جتاه  والأجل بع�صنا �لبع�ض، كجزء من تعهدنا جتاه �لله.  
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وهذ� �مليثاق يعك�ض بو�صوح فهمنا �أن �لنمو كموؤمن لي�ض م�صئولية �لفرد وحده. 

يعلِّمو�  �أن  يجب  �لكني�صة  فاأع�صاء  للكني�صة.  كر�ٍع  وحدي  لي�ض  م�صئوليتي  �أنه  كما 

بع�صهم �لبع�ض. وهذ�  جزء مما يربطنا مًعا كج�صد �مل�صيح. ويت�صمن ميثاق كني�صتنا 

ما نتعهد به ككني�صة باأن نفعله  لن�صاعد بع�صا �لبع�ض ف �أن ننمو كموؤمنني. �صوف 

نفعل ذلك ب�صورة غري مكتملة - ال �صك ف  ذلك- ومع هذ� فاأننى �آمل �أننا ف كني�صتنا 

و�أال  مًعا،  ن�صري  و�أن  ب�صورة  متز�يدة،  مًعا  ون�صلي  نعمل  كني�صتك(  ف  )و�أنك 

نرتك �جتماعنا، و�أن جنتهد ف �أن نرّبي �أولئك �لذين يعطينا �إياهم  �لرب ف م�صيئته 

بالتدقيق،  لنعي�ض  ن�صعى  و�أن  �لبع�ض،  بع�صنا  مع  ونحزن  نفرح  و�أن  وطرقه، 

 و�أن نعمل مًعا ف �خلدمة، ون�صاهم ف �مل�رشوفات، ون�صاهم ف �حتياجات �الإجنيل 

ف كل �الأمم،  و�أن نعرف �أنه حني نرحل عن هذ� �ملكان فاإننا �صنتحد بكني�صة �أخرى 

ن�صتطيع �أن نو��صل  فيها فعل هذه �الأمور. هذه هي �الأمور �لتي نتعهد بها مل�صاعدة 

بع�صنا �لبع�ض لننمو كموؤمنني.  

أهمية النمو الجيد

هل �لنمو مهم؟ نعم، �أن ننمو كموؤمنني هو �أمر هام جًد�. هذه هي �لطريقة �لتي 

ن�صهد بها لله.  فعندما نرى كني�صة موؤلفة من �أع�صاٍء ينمون ف ت�صبههم بامل�صيح، من 

�للَه  �ملقد�ض: »لِكنَّ  �لكتاب  بالتقدير  هنا؟ لقد ر�أينا �الإجابة م�صبًقا ف  �لذي �صيحظي 

َبنْيَ  �ِصرَيُتُكْم  َتُكوَن  »َو�أَْن  3: 6(  وكما كتب بطر�ض:  )1كورنثو�ض  ُيْنِمي«.  َكاَن 

ُدوَن �للَه ِف َيْوِم  جِّ ، مُيَ وَن  َعَلْيُكْم َكَفاِعِلي �رَشّ  َيُكوُنو�، ِف َما َيْفرَتُ
ْ

�الأُمَمِ َح�َصَنًة، ِلَكي

ِتي  ُياَلِحُظوَنَها«. )1بطر�ض 2: 12(.  �َصَنِة �لَّ �الْفِتَقاِد، ِمْن �أَْجِل �أَْعَماِلُكُم �ْلَ

�أن بطر�ض كان يتذكر كلمات ي�صوع �لتي قالها ف �ملوعظة على  من �لو��صح 

�َصَنَة..«. لو كان   َيَرْو� �أَْعَماَلُكُم �ْلَ
ْ

ا�ِض، ِلَكي �َم �لنَّ ْئ  ُنوُرُكْم هَكَذ� ُقدَّ �جلبل: »َفْلُي�صِ

ي�صوع قد توقف عند هذ�،  لكان من �لطبيعي �أن ن�صقط ف فخ �الإعجاب بالنف�ض، 

ِذي ِف �ل�صمو�ت «. )متى 5: 16(.  ُدو� �أََباُكُم �لَّ جِّ ولكن ي�صوع �أكمل قوله: »...  َومُيَ
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فالعمل من �أجل تعزيز �لتلمذة و�لنمو  �مل�صيحيني هو عمل من �أجل جلب �ملجد لي�ض 

الأنف�صنا بل لله. هذه هي �لطريقة �لتي يعلن  �لله بها عن نف�صه للعامل. 

�أرقام  لي�ض جمرد  �لكني�صة؛  بنمو  بالغ  �هتمام  لديها  �ل�صحيحة  �لكني�صة  هذ� و�إن 

منو  من  �لنوع  ذلك  هو  ينمون  مبوؤمنني  مليئة  فكني�صة  ينمون.  بل  �أع�صاء  تنمو 

�لكني�صة �لذي �أريده  كر�ٍع للكني�صة. يبدو �أن �لبع�ض �ليوم يظنون �أن �لفرد ميكن 

�أن يكون »موؤمًنا طفاًل«  طو�ل حياته. وُينَظر للنمو باعتباره خياًر� �إ�صافًيا للتالميذ 

�ملتحم�صني على وجه �خل�صو�ض.  �حذر جًد� هذ� �لنوع من �لتفكري. �إن �لنمو عالمة 

على �لياة. فاالأ�صجار �لنامية هي �أ�صجار  حية، و�ليو�نات �لنامية هي حيو�نات 

حية. وعندما يتوقف �صيٌء ما عن �لنمو، فاإنه ميوت.  

�لذي  �لوقت  ن�صف  ف  نهر  منحدر�ت  عبور  ف  تنجح  �أن  �لنمو  يعني  ال  قد 

�أن تكون قادًر� على  ��صتغرقته ف عبور  منحدر�ت �صابقة؛ بل رمبا يعني بب�صاطة 

ْر �أن  �ال�صتمر�ر ف �الجتاه �ل�صحيح  كموؤمن، مهما كانت �لظروف �ملعاك�صة. َتَذكَّ

�مليتة كلها تطفو مع  �لكائنات  بينما  ت�صبح �صد  �لتيار؛  �لتي  �لكائنات �لية فقط هي 

�لتيار. 

كان بول�ض ياأمل ف �أن ينمو موؤمنو كورنثو�ض ف �إميانهم �مل�صيحي )2كورنثو�ض 

ِذي  ٍء �إِىَل َذ�َك �لَّ
ْ

10: 15(.  وعربَّ عن �أمله ملوؤمني �أف�ص�ض بالقول: »َنْنُمو ِف ُكلِّ �َصي

�أْ�ُض: �مْلَ�ِصيُح«   )�أف�ص�ض 4: 15؛ قارن كولو�صي 1: 10؛ 2ت�صالونيكي 1: 3(.  ُهَو �لرَّ

ف بع�ض �ملر�ت يكون مغرًيا لبع�ض  �لق�صاو�صة �أن يقللو� من حجم كنائ�صهم �إىل �أعد�د 

فيما يخ�ض �ل�صور،  و�ملعمودية، و�لعطاء، و�لع�صوية،  �ل�صيطرة عليها  ي�صهل 

بحيث يكون �لنمو ملمو�ًصا وميكن ت�صجيله و�إثباته  ومقارنته. ومع ذلك، فاإن هذه 

�الأعد�د ال ترقى �إىل �لنمو �لقيقي �لذي ي�صفه بول�ض ف هذه  �الآيات، و�لتي يريدها 

�لله. وبداًل من �لتفكري ف �لنمو باعتباره ر�صًما بيانًيا، �أو �صجالًّ  مت�صاعًد�، �أو حتى 

�لتي مت ح�صورها، و�الأمو�ل  �ملدفوعة،  �إجمايل �الجتماعات  قيا�صات مرت�جعة: 
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و�لكتب �لتي ُقرئت، رمبا يكون من �الأف�صل �أن تفكر ف �لنمو �مل�صيحي كنوع من 

 �ألعاب �لفيديو، حيث ُيعطى لك كل يوم حتٍد جديد لتعي�ض ذلك �ليوم كموؤمن.  

 Treatise Concerning Religious ( �لديني«  »�ل�صعور  حول  �أطروحته  ف 

Affections ( يرى  جوناثان �إدو�ردز �أن �لنمو �لقيقي ف �لتلمذة �مل�صيحية لي�ض ف 

�لنهاية جمرد حما�صة، �أو زيادة  ف ��صتخد�م �ملرء للم�صطلحات �لدينية، �أو معرفة 

متز�يدة بالكتاب �ملقد�ض. ولي�ض حتى  �زدياًد� ملحوًظا ف �لفرح �أو �ملحبة �أو �الهتمام 

�إميانه  �ملرء ف  لله، وثقة  �لغرية و�لما�ض  و�لت�صبيح  �لزيادة ف  فحتى  بالكني�صة. 

�إًذ�  �لدليل  هو  �لقيقي.  فما  �مل�صيحي  �لنمو  على  مع�صوًما  دلياًل  لي�صو�  �ل�صخ�صي، 

على �لنمو �مل�صيحي �لقيقي؟ وفًقا الإدو�ردز، ف حني �أن كل هذه �الأ�صياء قد  تكون 

دلياًل على �لنمو �مل�صيحي �لقيقي، �إال �إن �لعالمة �الأكيدة �لتي ميكن مالحظتها لهذ� 

 �لنمو هي حياٌة تنمو ف �لقد��صة، ومتاأ�صلة ف �إنكار �لذ�ت �مل�صيحي. ينبغي �أن تتميز 

�لكني�صة  باالهتمام �ليوي بهذ� �لنوع من �لتقوى �لنامية ف حياة �أع�صائها. 

�إن �لتاأثري�ت �جليدة ملجتمع موؤمنني يربطهم ميثاق، ميكن �أن تكون �أدو�ت بني 

 �صعبه. وكما �أن �صعب �لله مبنيون وينمون مًعا ف �لقد��صة و�ملحبة 
َ

يدي �لله  لُينِمي

وت�صجيع  �لتاأديب،  تطبيق  على  قدر�تهم  يطورو�  �أن  فاإنهم  ينبغي  للنف�ض،  �لباذلة 

�لنعمة. ولو  �لله ف  �صعب  لتنمية  باأن  تكون و�صيلة  �لتز�م  لديها  فالكني�صة  �لتلمذة. 

كانت �لكني�صة، بداًل من ذلك، هي مكان يتم  فيه تعليم �أفكار �لق�صاو�صة فقط، ويتم 

فيه  وتنحرف  تخفيف  �الإجنيل،  فيه  ويتم  عبادته،  من  �أكرث  �لله  ف  �لت�صكيك  فيه 

�لكر�زة، وَتفِقد فيه ع�صوية �لكني�صة معناها، وُي�صمح فيه للثقافة  �لدنيوية �ملتمثلة ف 

تاأليه �لهوية �لذ�تية باأن تنمو حول ر�عي �لكني�صة، فحينئذ ال ميكن للمرء  �أن يتوقع 

اًء. وكني�صة مثل هذه بالتاأكيد لن متجد �لله.  �أو بنَّ �أن يجد جمتمًعا م�صيحًيا متما�صًكا 

 لذلك كانت بركة بطر�ض �خلتامية للم�صيحيني �الأو�ئل �لذين كتب �إليهم هي �صالة 

َنا َي�ُصوَع �مْلَ�ِصيِح.  لِّ�صِ َنا َوخُمَ ْعَمِة َوِف َمْعِرَفِة َربِّ و� ِف �لنِّ �صيغت ف  �صورة �أمر: »�مْنُ
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ْهِر. �آِمنَي«. )2بطر�ض 3: 18(. َلُه �مْلَْجُد �الآَن َو�إِىَل َيْوِم  �لدَّ

من بني �لعالمات �لت�صع �لتي تناولها هذ� �لكتاب، هذه هي �أوىل �لعالمات �لتي 

�رشُت مهتًما  بها. فكم منا ر�أو� كنائ�ض كبرية بها �آالف �الأع�صاء �لذين ال يح�رشون 

�لبتة، ومئات �الأع�صاء  ممن يح�رشون ولكنهم ال ُيبدون �هتماًما حقيقًيا بالله؟ ف 

�أي كني�صة �صيكون هناك �لكثري من  �لنا�ض �للطفاء ممن يعي�صون حياة �أخالقية؛ ولكن 

�صيكون هناك حينئذ �لبع�ض ممن يبدون  على وجه �خل�صو�ض �أنهم يحبون �لرب، 

وعادة �صيكونو� »متميَّزين« عن �لباقني. �صيبدون خمتلفني  عن بقية �لكني�صة. كنت 

�أت�صاءل ملدة تزيد عن ثالثني �صنة، ملاذ� تكون �لكنائ�ض على هذه  �لال. ما �لذي 

غري  �ملوؤمنني،  حياة  بحق  يعي�صون  �لذين  �الأ�صخا�ض  يبدو  حني  كنائ�صنا  ف  حدث 

 عاديني، حتى باملقارنة باأع�صاء �لكني�صة �لباقني؟ ف هذ� �لكتاب، تتبعُت �أثر �الأ�صياء 

�لتي قد  الحظتها ف هذ� �ل�صاأن، و�صواًل ف �لنهاية �إىل م�صدر ن�صاط �لله بيننا، �أي 

كلمته.  

�إن كنا نريد �أن ننمو كموؤمنني �أفر�ًد� وكني�صة، فال بد �أن نخ�صع للكلمة. ال بد �أن 

ن�صلي  ليزرع �لروح �لقد�ض حقول قلوبنا وينقيها من �لزو�ن. هذ� �لنمو �لروحي 

لي�ض �ختيارًيا؛ بل  هو حيوي، الأن �لنمو �لروحي هو موؤ�رش على �لياة. فالكائنات 

�لتي هي بالقيقة حية، تنمو. 

ماذا لو أننا ال ننمو؟

ف �لنهاية، ماذ� لو �أننا ال ننمو روحًيا؟ ماذ� عن روب �لذي ذكرناه �آنًفا؟ ملاذ� 

على  موؤمن  غري  روب  �ألعل  �مل�صيحية؟  حياته  ف  ينمو  ال  �أن  روب  و��صًحا  كان 

�الإطالق؟  

رمبا تفكر، �إن هذ� �صعب بع�ض �ل�صيء. فرمبا روب هو و�حد من �ملوؤمنني 

»�جل�صديني« ممن  يتحدث عنهم بول�ض ف مكان ما ف �لكتاب �ملقد�ض.  
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فهو  ج�صديني«.  »موؤمنني  �إىل  بول�ض  ي�صري  �الأوىل  كورنثو�ض  ففي  نعم،    

َكاأَْطَفال  نَي  َكَج�َصِديِّ َبْل  َكُروِحيِّنَي،  �أَُكلَِّمُكْم  ْن  �أَ �أَ�ْصَتِطْع  �الإِْخَوُة  مَلْ  َها  يُّ
�أَ »َو�أََنا  يكتب: 

ِف �مْلَ�ِصيِح«. )1كورنثو�ض 3: 1(.  لكن من هم هوؤالء �لنا�ض؟ هل هوؤالء �ملوؤمنون 

�جل�صديون هم »فئة متو�صطة« من �لنا�ض �لذين  لديهم ي�صوع ف حياتهم ولكنه لي�ض 

هناك  جهٍة،  فمن  �ألي�ض  كذلك؟  غريبة،  فكرة  تبدو  حياتهم؟  عر�ض  على  مرتبًعا 

هناك  غري  �أخرى،  جهة  ومن  �لعر�ض.  على  مرتبًعا  رًبا  �مل�صيح  لديهم  موؤمنون 

فئة متو�صطة مثرية لالهتمام،  �أن هناك  بفكرة  �أحدهم  موؤمنني. ولكن قد يجادلك 

حيث  يكون �مل�صيح حًقا ف حياة �ل�صخ�ض، ولكن لي�ض على عر�ض حياته. هوؤالء هم 

�ملوؤمنون   »�جل�صديون«. �أظن �أن ثمة طريقة طبيعية �أكرث لقر�ءة هذه �الآية، وهي 

يدعون  �لذين  بالديث عن هوؤالء  �لر�صالة  قارئي هذه  ل  �أن  يخجِّ �أر�د  بول�ض  �أن 

ي�صتخدم  »دنيويني«  �أو  »ج�صديني«  ج�صديني.  وبدعوتهم  باأنهم  موؤمنني،  �أنف�صهم 

متناق�صني.  لفظني  �جتماع  �للفظي  هو  فالتناق�ض  �للفظي.  �لتناق�ض  عمًد�  بول�ض 

وبهذ� �ملعنى، ي�صبح لفظ موؤمن ج�صدي كلفظ ثلج �صاخن.  فهذ� ال ُيفرت�ض �أن يعني 

يخرب  ب�صكل  �أ�صا�صي  بول�ض  فاإن  �مل�صطلحات،  بهذه  �لكتابة  خالل  من  �صيء.  �أي 

قارئي �لر�صالة: »�أمل يحن �لوقت لتتخذو� قر�ركم! فاأنتم تعي�صون بطريقة مغايرة 

عونه. ال ي�صح هذ�. هذ�ن �ل�صانان ي�صري�ن ف �جتاهني معاك�صني - لذلك  ملا  تدَّ

�ختارو� و�حًد�  من �الثنني!«. 

من  نوع  باأنهم  كثريون  �قتنع  �الآية،  لهذه  �خلاطئ  �ال�صتخد�م  خالل  من 

�الأ�صخا�ض  �ملخلَّ�صون حًقا، وموؤمنون حقيقيون، بالرغم من �أنهم مل يتوبو� حًقا �أو 

عون �أنهم موؤمنون عبارة  يوؤمنو� حًقا. فال  عجب �إًذ� �أن تكون حياة كثريين ممن يدَّ

�صة ومتحرية ب�صاأن  عن فو�صى عارمة، حني  تكون �لكنائ�ض �لتي هم جزء منها م�صوَّ

هذ� �الأمر �جلوهري.  

ْر فيما يعنيه �أن تكون موؤمًنا. �إنه ال يعني �أن تكون بال عيب، بل يعني �أن  فكِّ

قلبك عازم  على طلب �لرب. فاإن كنت موؤمًنا، فهذ� الأن �لله، بو��صطة عمله �لكرمي 
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ى  بد�خلك رغبًة ف �أن حتيا حياًة ُتر�صيه �أكرث و�أكرث. مثل هذ�  ف حياتك، قد منَّ

�لكني�صة  �أخرى من عالمات  �لنمو هو موؤ�رش على حياة روحية  حقيقية، وعالمة 

�ل�صحيحة. 
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مراجع أخرى

للدراسة في مجموعات: • 
” Growing One Another: Discipleship  “

دراسة استقرائية  مقسمة على سبع أسابيع  • 
  ”  9Marks  “ من خالل

ألفكار أعمق: • 

�نظر:

The Life of God in the Soul of the Church، by Thabiti  Anyabwile 



العالمة التا�سعة

 القيادة الكتابية في الكنيسة

قيادة الكني�صة وعالقتها بجماعة امل�ؤمنني املحلية

الت الكتابية لقيادة الكني�صة امل�ؤهِّ

الطبيعة الكاريزماتية لقيادة الكني�صة  

ه قيادة الكني�صة بامل�صيح   َت�صبُّ

  :) BOSS (   اأربعة اأوجه للقيادة

 Boss   مدير

 Out front   يف ال�سدارة

 Supply   يوفر الإمداد

 Serve   يخدم

عالقة قيادة الكني�صة بطبيعة الله و�صخ�صيته





العالمة التا�سعة

القيادة الكتابية في الكنيسة  

»جميع �ليو�نات مت�صاوية، ولكن بع�ض �ليو�نات �أكرث ت�صاوًيا من غريها«. 

جورج  عربَّ  �ليو�نات«،  »مزرعة  رو�يته  من  �الأخري  ف  �لف�صل  �ل�صطر  بهذ� 

ق�صة  �ل�صوفيتية)1(.   وهي  �لرو�صية  مارك�ض  وللحكومة  لكارل  نقده  عن  �أورويل 

معروفة جيًد�: جمموعة من �ليو�نات يثورون،  وينظمون، ويقومون بتهجري �آل 

جونز )مالكو �ملزرعة �لب�رشيون(، ويبد�أون ف �إد�رة �ملزرعة  مل�صلحتهم �خلا�صة. 

ولذلك فاال�صم هو مزرعة �ليو�نات، تديرها �ليو�نات مل�صلحة  �ليو�نات. 

ت�صقط، وقد  �أن  لتجربة مثالية وحاملة كهذه  بد  �ل�صقوط، كان ال  بعد  بالطبع، 

�صقطت بالفعل.  ففي �لنهاية، َتربز طبقٌة حاكمة جديدة، هي �خلنازير. وف خامتة 

�لكتاب، ي�صعون الفتات  مكتوب عليها: »جميع �ليو�نات مت�صاوية، ولكن بع�ض 

�ليو�نات مت�صاوية �أكرث من غريها«.

ف�صاًل عن �أنَّ ��صتغالل �ل�صلطة �صار بب�صاطة جزًء� من �قت�صاد ما قبل �ل�صيوعية 

كما علَّم  مارك�ض، لكن �أورويل ي�صيف �أن �مل�صكلة كانت ف �لقيقة �أعمق من ذلك. 

لقد كانت  �مل�صكلة ف طبيعة �لعالقات �لب�رشية، و�لو�قع، و�لقلب �لب�رشي.  

يزيد  ما  منذ  �الأوىل  للمرة  ظهر  حني  ونافًذ�  الذًعا  لل�صلطة  �أورويل  نقد  بد� 

نفكر ف  �أن  معتادين  �أ�صبحنا  فنحن  �ليوم.  بديهًيا  يبدو  عاًما.  ولكنه  عن خم�صني 

�إىل  يتبادر  �ل�صلطة  ف  فكرنا  وكلما  ذ�تها،  ف  �جلملة  كليهما  و�ل�صلطة  �ال�صتغالل 

�أذهاننا �ال�صتبد�د.  
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فمهما �ختلف �ل�صبب، هناك �رتياب متف�ٍض ومتاأ�صل ف جمتمعنا ب�صاأن �ل�صلطة. 

�صد  �لتمرد  خالل  من  تاأ�ص�صت  قد  �لوطنية  حكومتنا  �أن  بحقيقة  يتعلق  �الأمر  رمبا 

مز�عم ومطالب �لربملان  ف لندن. �أو رمبا، بالن�صبة للعديد من �الأمريكيني، يتعلق 

ذ�تها  ا متكافئة، هي  لهم فر�صً لت�صمن  �الآن  �لتي  تعمل  �أن �لكومة  بحقيقة  �الأمر 

�لكومة �لتي كانت تعمل ف �ملا�صي لت�صمن  �أال يكون لهم ذلك. ورمبا لالأمر عالقة 

ون جًد�  بنظرية �لُنبل �الإن�صاين، ذلك �لتفاوؤل �الأمريكي  �لذي يوؤمن باأن �لنا�ض خريِّ

حتى �أننا لو ُتركنا الأنف�صنا، »نحن، �لنا�ض« �صوف نكون  �أف�صل ما ميكن.  

لالأمر  يكون  رمبا  ذلك.  من  �أب�صط  لال�صتبد�د  مقاومتنا  تف�صري  يكون  رمبا  �أو 

عالقة  باالأنانية.  

د�ئًما ما �أقرت �مل�صيحية بحاجتنا لل�صلطة ف �ملجتمع، وف �لبيت، وف �لكني�صة 

ا؛ وهذه  �الأخرية �صتكون هي مو�صوع ف�صلنا هذ�: �لقيادة �لكتابية ف �لكني�صة.  �أي�صً

�أهمية  لها  �لعالمة  هذه  �إن  �ل�صحيحة.  �لكني�صة  متيِّز  عالماتنا  �لتي  �آخر  هي  هذه 

خا�صة، وال �صيما مع تز�يد �لنماذج  �ل�صيئة لل�صلطة �لتي يبدو �أنها موجودة ف كل 

مكان حولنا �ليوم.  

هذ�  عن  لالإجابة  �لكني�صة؟  ف  و�لقيادة  �ل�صلطة  عن  �ملقد�ض  �لكتاب  يقول  ماذ� 

ز على خم�صة �أوجه لقيادة �لكني�صة:   �ل�صوؤ�ل، �صوف  نركِّ

 1. عالقتها بجماعة امل�ؤمنني املحلية؛

 2.  م�ؤهالتها الكتابية؛

 3. طبيعتها الكاريزماتية؛

 4. ت�صبُّهها بامل�صيح؛

 5. عالقتها بطبيعة الله و�صخ�صيته.  
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قيادة الكنيسة وعالقتها بجماعة المؤمنين المحلية

�إن �أول �ملو�صوعات �لتي يلزم �أن نتاأملها عند مناق�صة �لقيادة �لكتابية ف �لكني�صة، 

هي دور  �الأع�صاء، �أي جماعة �ملوؤمنني �ملحلية. فمناق�صة �لكتاب �ملقد�ض ملو�صوع 

قيادة �لكني�صة  يفرت�ض د�ئًما �صياًقا من جماعة �ملوؤمنني �ملحلية. 

�نق�صت عقود وقرون من حياة �لكني�صة ف �جلدل حول َمن بال�صبط �لذي ق�صد 

�للُه �أن  يكون له �لقول �لف�صل فيما يتم تعليمه �أو فعله د�خل �لكني�صة. فقال �لبع�ض 

�أ�صقف  �إنه ينبغي �أن يكون  �إن �الأ�صاقفة  هم �ملنوط بهم ذلك. وقال �لبع�ض �الآخر 

حمدد هو من يفعل ذلك.  ف حني قال �لبع�ض �إنه يجب �أن يكون �خلد�م �أو �صخ�ض 

ما ميثلهم. وقال �لبع�ض �الآخر �إنه  يجب �أن يكون هو �لق�ض �ملحلي �أو بع�ض �لقادة 

ممن ُيقيمهم �لرب، �ملوهوبون بطريقة خا�صة.  

ميكننا �أن نتفهم هذ� �اللتبا�ض. فلو بد�أَت �لنظر ف �لعهد �جلديد ب�صاأن كيفية تنظيمنا 

ًبا و��صًحا لالإر�صاد�ت ب�صاأن قيادة �لكني�صة؛ فال يوجد د�صتور  �لكني�صة، لن جتد ُكتيِّ

 مثايل للكني�صة. ولكن هذ� ال يعني �أن �لكتاب �ملقد�ض لي�ض لديه ما يقوله عن �لكيفية 

�لتي  ينبغي �أن ننظم بها �أنف�صنا. و�حد من �أهم �ملقاطع �لكتابية عن حياة �لكني�صة هو 

متى 18: 15-  17، حيث قال ي�صوع: 

ِمَع ِمْنَك  َفَقْد  ُخ�َك َفاْذَهْب َوَعاِتْبُه َبْيَنَك َوَبْيَنُه َوْحَدُكَما. اإِْن �صَ »َواإِْن اأَْخَطاأَ اإَِلْيَك اأَ

، ِلَكْي َتُق�َم  ُكلُّ  ا َواِحًدا اأَِو اْثَننْيِ ْي�صً ْن مَلْ َي�ْصَمْع، َفُخْذ َمَعَك اأَ َرِبْحَت اأََخاَك. َواإِ

ِلْلَكِني�َصِة. َواإِْن  مَلْ  ْن مَلْ َي�ْصَمْع ِمْنُهْم َفُقْل  اأَْو َثاَلَثٍة. َواإِ اِهَدْيِن  َكِلَمٍة َعَلى َفِم �صَ

ارِ «. َي�ْصَمْع ِمَن اْلَكِني�َصِة َفْلَيُكْن ِعْنَدَك َكاْلَ�َثِنيِّ َواْلَع�صَّ

الحظ �إىل من يحتكم �ملرء ف �لنهاية ف مثل هذه �ملو�قف. �أي حمكمة لها �لكلمة 

�الأخرية هنا؟  �إنها لي�صت �الأ�صقف، �أو �لبابا، �أو �صيخ �لكني�صة؛ ولي�صت جمعية، �أو 

جمل�ًصا، �أو جَممًعا، �أو  طائفة. ولي�صت �لق�ض حتى، �أو جمل�ض �ل�صيوخ، �أو جمل�ض 

�ل�صمام�صة، �أو جلنة �لكني�صة.  بب�صاطة �صديدة هي �لكني�صة، جماعة �الأفر�د �ملوؤمنني 
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نون �لكني�صة.   �لذين ُيكوِّ

هذ�  ف  �أهمية  له  �الأوىل  �لكني�صة  حياة  ف  حدث  عن  نقر�أ   5-2  :6 �أعمال  ف 

�لنقا�ض. كان من  �لو��صح �أن هناك م�صكلة ف توزيع مو�رد �لكني�صة، ومن �ملالَحظ 

�أن هذه �مل�صكلة ��صتحقت  قدًر� كبرًي� من �نتباه �لر�صل: 

َك َنْحُن َكِلَمَة اللِه  ي اأَْن َنرْتُ اَلِميِذ َوَقاُل�ا: »َل ُيْر�صِ »َفَدَعا الْثَنا َع�رَصَ ُجْمُه�َر التَّ

يَن  ُل�ِّ ْبَعَة ِرَجال ِمْنُكْم، َم�ْصُه�ًدا َلُهْم  َومَمْ َها الإِْخَ�ُة �صَ يُّ
 َوَنْخِدَم َمَ�اِئَد. َفاْنَتِخُب�ا اأَ

َنْحُن  َفُن�اِظُب  ا  مَّ
َواأَ اَجِة.  احْلَ َعَلى هِذِه  َفُنِقيَمُهْم  َوِحْكَمٍة،  اْلُقُد�ِس  وِح  الرُّ ِمَن 

ْمُه�ِر«.  اَلِة َوِخْدَمِة اْلَكِلَمِة«. َفَح�ُصَن هَذا اْلَقْ�ُل اأََماَم ُكلِّ اجْلُ َعَلى ال�صَّ

ي �أولئك �لرجال �لذين �ختارتهم �لكني�صة لهذه �خلدمة.   ويكمل لوقا في�صمِّ

�إن و�حدة من �لتعقيد�ت �ملرتبطة با�صتخد�م �لعهد �جلديد كدليل ملعرفة كيف يجب 

�أن  ننظم �لياة د�خل كني�صتنا هو وجود �لر�صل ف هذه �لكنائ�ض. فاإىل �أي مدى ميكن 

نتخذ من ممار�صات  �أن  �لر�صل،  بعد  ما  فرتة  وق�صاو�صة ورعاة  نحن  �صيوخ  لنا، 

�لر�صل دلياًل لنا ف ممار�صاتنا  �خلا�صة؟ هل ميكننا �أن ن�صتخل�ض عقيدة، �أو نعلن عن 

�أو نتذكر كلمات �مل�صيح مثلما  ��صتطاع هوؤالء �لذين كانو� مع �مل�صيح طو�ل  خطاإ، 

خدمته �الأر�صية، �لذين تعلَّمو� منه و�أخذو� و�صايا  منه، و�لذين مت تفوي�صهم ب�صكل 

خا�ض منه ليكونو� �الأ�صا�ض لكني�صته؟ هل �أ�صماء هوؤالء �لذين  �أ�صبحو� �صيوًخا بيننا 

�أ�صماء  �لر�صل  �أور�صليم �جلديدة، كما هو �لال مع  �أ�صا�صات  �صُتكتب على  �ليوم، 

)روؤيا 21: 14(؟ �الإجابة لكل هذه �الأ�صئلة وبكل و�صوح هي ال.  

�إن م�صكلتنا مع منوذج �لر�صل هو �أننا حني نتبعه، نحن قادة �لكني�صة �ملعا�رشة، 

قد نن�صب  الأنف�صنا قدًر� ُمبالًغا فيه من �ل�صلطة، دون �أن ن�صتحقها. ومع ذلك نرى هنا 

ف �أعمال 6، هوؤالء  �لر�صل �أنف�صهم ي�صلِّمون �مل�صئولية جلماعة �ملوؤمنني ف �لكني�صة؛ 

ون بالنوع ذ�ته من �ل�صلطة  فاالأمر يكاد يبدو وكاأنهم  كانو� ف �جتماع �لكني�صة يقرُّ

�لعليا - حتت �صلطة �لله، �لتي �أقرَّ بها  ي�صوع ف كالمه ف متى 18: 17-15.  
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ه  ف �لنهاية، لكي نعرف �أكرث عن حياة �لكني�صة من �لعهد �جلديد، ال بد �أن نتوجَّ

فرنى  �لر�صل.  وممار�صة  �مل�صيح  لتعليم  ��صتمر�ًر�  فيها  فنجد  ر�صائل  بول�ض.  �إىل 

 - بالكامل  �أُودعا  قد  �ملحلية  �لكني�صة  د�خل  �لتاأديب  و�لتعليم  �أن  بول�ض  ر�صائل  ف 

باخل�صوع ل�صلطة �لله - جلماعة موؤمني  �لكني�صة. ف�صار �لتاأديب و�لتعليم، ب�صكل 

نهائي م�صئولية جماعة �ملوؤمنني ف �لكني�صة،  باخل�صوع ل�صلطة �لله. 

وفيما يتعلق مب�صئولية �لتاأديب على �صبيل �ملثال، �نظر كيف يحثُّ بول�ض جماعة 

موؤمني  كني�صة كورنثو�ض كلهم ف )1كورنثو�ض 5: 4، 5(:  

َنا َي�ُص�َع  ِة َربِّ َتِمُع�َن َمَع ُق�َّ ْنُتْم َوُروِحي جُمْ �ِصيِح - اإِْذ اأَ َنا َي�ُص�َع امْلَ ِم َربِّ »ِبا�صْ

وُح يِف  الرُّ َتْخُل�َس  ِلَكْي  �َصِد،  اجْلَ ِلَهاَلِك  ْيَطاِن  ِلل�صَّ ِمْثُل هَذا  ُي�َصلََّم  اأَْن  �ِصيِح.   امْلَ

بِّ َي�ُص�عَ «.  َيْ�ِم الرَّ

يو�صي بول�ض �لكني�صة كلها - ولي�ض �لقادة فقط - باأن يتخذو� �إجر�ًء. فقد كان 

غا�صًبا حًقا من  �لكني�صة كلها - ولي�ض �لقادة فقط - الأنهم مل يكونو� قد �تخذو� �أي 

�إجر�ء، وت�صاهلو� ب�صاأن  هذه �خلطية. 

لتوجيهات  �لكني�صة  ��صتجابة هذه  �صيًئا عن كيفية   6 :2 2كورنثو�ض    ونرى ف 

من  )�لذي  �مل�صينة  �خلطية  هذه  ف  �صقط  �لذي  �لرجل  �أن  �لو��صح  ومن   بول�ض. 

ولكن  تاب.  قد  �الأوىل(  كورنثو�ض  ف  �إليه  �مل�صار  ذ�ته  هو  �ل�صخ�ض  �أنه  ح  �ملرجَّ

هَذ�  َيْكِفيِه  هَذ�  »ِمْثُل  �لكني�صة:  �تخذته  �لذي  �لقر�ر  بول�ض  هذ�  الحظ كيف و�صف 

يَن« ف �ليونانية  يَن«. )2 كونثو�ض 2: 6(. كلمة »�الأَْكرَثِ ِذي ِمَن �الأَْكرَثِ ا�ُض �لَّ �ْلِق�صَ

د من  �لنا�ض، و�أن غالبية هذه �لعدد �ملحدد  يبدو �أنها تفرت�ض �أنه كان هناك عدد حمدَّ

من �لنا�ض قد �تخذو� هذ� �لقر�ر. رمبا �صمعَت بع�ض  �لنا�ض يقولون �أن �لعهد �جلديد 

ل �أية عمليات ت�صويت بالكنائ�ض. ومع ذلك ف هذ�  �ملقطع، يبدو ف �مل�صهد  مل ي�صجِّ

�ملوؤمنني ف  كني�صة  �أن جماعة  بول�ض  يَن«. عرف  »�الأَْكرَثِ ت�صويت من  �أن هناك 

لة لتتدبر �أمر تاأديب نف�صها.   كورنثو�ض كانت موؤهَّ
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كان بول�ض يوؤمن باأن كل جماعة موؤمنني على حدة تقع عليها �مل�صئولية �لنهائية 

حتى  بالن�صبة للتعليم �لذي ت�صمعه. ففي غالطية، بول�ض ب�صكل �أ�صا�صي ي�صلِّم عليهم، 

ويقدم �صالة  موجزة من �أجل قارئي �لر�صالة )�أعد�د 1-5(، ثم يقول بعدها: 

�ِصيِح  اإِىَل  امْلَ ِبِنْعَمِة  َدَعاُكْم  ِذي  الَّ َعِن  يًعا  �رَصِ هَكَذا  َتْنَتِقُل�َن  ُكْم  اأَنَّ ُب  اأََتَعجَّ »اإِينِّ 

ُل�ا  ْن  ُيَح�ِّ ُه ُي�َجُد َقْ�ٌم ُيْزِعُج�َنُكْم َوُيِريُدوَن اأَ نَّ يل اآَخَر! َلْي�َس ُهَ� اآَخَر، َغرْيَ اأَ اإِجْنِ

َناُكْم،  ْ َماِء ِبَغرْيِ  َما َب�رصَّ َناُكْم َنْحُن اأَْو َماَلٌك ِمَن ال�صَّ ْ �ِصيِح. َولِكْن اإِْن َب�رصَّ يَل امْلَ اإِجْنِ

ُكْم ِبَغرْيِ َما  ُ َحٌد ُيَب�رصِّ ا: اإِْن َكاَن  اأَ َبْقَنا َفُقْلَنا اأَُق�ُل الآَن اأَْي�صً َفْلَيُكْن »اأََناِثيَما«! َكَما �صَ

َقِبْلُتْم، َفْلَيُكْن »اأََناِثيَما«!« )غالطية 1: 9-6(. 

وطو�ل هذه �لر�صالة �ملكتوبة �إىل �أهل غالطية، يخرب بول�ض �لكني�صة باأنهم هم 

�مل�صئولون  عن �لكم مبدى �صحة �أية ر�صالة ُتقدم لهم من قبل �آخرين. ويخربهم 

�أن �لر�صائل �لتي كانو�  ي�صمعونها لي�صت هي �الإجنيل حًقا. ومن ثم فعليهم �أن يتحملو� 

م�صئولية رف�ض   هذه �لر�صائل  ورف�ض َمن �صلَّموها.  

�ملزيف،  �الإجنيل  بول�ض ف معركته �صد هذ�  �أن  يوجد داللة هامة هنا، وهي 

مل يكتب  بب�صاطة لر�عي �لكني�صة �أو �ل�صيوخ، �أو يكتب لالأ�صقف، �أو للمجل�ض، �أو 

للمجمع، �أو  لد�ر�صي �لالهوت. كال، بل كتب للكني�صة. كتب للموؤمنني �لذين تتاألف 

منهم �لكنائ�ض،  و�لذين �ختربو� كل و�حد ف حياته قوة �الإجنيل. وهذ� هو �ل�صبب 

�لذي الأجله يجب �أن يكون  �أع�صاء �لكني�صة، من �لذين وِلدو� ثانية. هناك حاجة �أن 

ي�صكن روح �مل�صيح ف ج�صد �مل�صيح.  فالروح ير�صد �لكني�صة، ولكن فقط حني تتاألف 

�لكني�صة من �لذين ي�صكنهم �لروح.  

�أنهم موؤهلون  لي�ض فقط  لهم  �لغالطيني، و�أو�صح  �ملوؤمنني  نا�صد بول�ض هوؤالء 

مت لهم باعتبارها �الإجنيل، بل �أنهم ملَزمون �أن يفعلو�  للحكم على  �لر�صائل �لتي ُقدِّ

فاإن  “�الإجنيل”،  ودعاه  �آخر  �صيًئا  وقدم  وقت  �أي  ف  �صخ�ض  ما  �أتى  فاإن  ذلك. 

جماعة موؤمني �لكني�صة �صيتحتم عليهم  �أن يتخذو� قر�ًر�. فكان لديهم و�جب ال مفر 
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منه �أن يعطو� ُحكًما، حتى ب�صاأن من يزعمون  �أنهم ر�صل. 

ن�صح  حيث  �لثانية،  تيموثاو�ض  ف  و�صوًحا  �أكرث  �لنقطة  هذه  بول�ض  جعل 

تيموثاو�ض، ر�عي  كني�صة �أف�ص�ض، ب�صاأن كيفية �لتعامل مع �ملعلمني �لكذبة. وحني 

�ملعلمني  يذكر  مل  �لكني�صة،  ف  �لكذبة  �ملعلمني  �لقادمة  من  �ملوجة  بول�ض  و�صف 

ه لوًما على وجه  �خل�صو�ض الأولئك �لذين »َح�َصَب �َصَهَو�ِتِهُم  �أنف�صهم فح�صب، بل وجَّ

ًة َم�َصاِمُعُهْم«   )2تيموثاو�ض 4: 3(. فاإن كنَت  ِة َيْجَمُعوَن َلُهْم ُمَعلِِّمنَي ُم�ْصَتِحكَّ ا�صَّ �خْلَ

ف كني�صة ال ُيوعظ فيها باالإجنيل، فاأرجو �أنك من خالل هذه  �الآية تكت�صب �إح�صا�ًصا 

قوًيا بامل�صئولية �لتي على عاتقك. ف�صو�ء ف �ختيار �ملعلمني �أو ف  �ل�صالة الأجلهم، 

�أو ف قبول تعليمهم، �أو ف �ملو�فقة على �ال�صتماع لهم ب�صورة متكررة وب�رشور، 

 فاإن جماعة �ملوؤمنني ف �لكني�صة �لذين ي�صورهم بول�ض هنا هم ملومون على �لتعليم 

�ملزيف  �لذي ��صتمرو� يطيقونه ويرعونه. كان ال بد �أن َيدعوهم بول�ض مذنبني، 

�أن  نرى  �أخرى  مرة  �ملزيف.  �لتعليم  هذ�  بالفعل  �لذين  قدمو�  �أولئك  مثل  متاًما 

�مل�صئولية �لنهائية ُتركت جلماعة  �لكني�صة �أنف�صهم.  

�أنا  �أن تغادرها؟  �أردت  �أنك  �صيئة جًد� حتى  �إىل عظة كانت  ��صتمعت يوًما  هل 

�ًما  غادرت عظة  ذ�ت مرة، غادرت ف �صخٍب، الأين ظننت �أن ما قيل فيها كان هدَّ

لالإجنيل ب�صورة مروعة،  لدرجة �أنه ما كان ينبغي �أن ُيطاق. مل �أرد ل�صوري 

�جل�صدي، �أي جلو�صي هناك وفمي مقفل،  �أن ي�صجع �أحًد� على �ال�صتماع �إىل هذ� 

�ملتكلم. )كان �ملتكلم يناق�ض مبا�رشًة عقيدة �خلطية  �الأ�صلية(. 

�صتتحمل  فاإنك  �لله،  كلمة  �أنه  على  ُيقدم  هر�ٍء  �إىل  وت�صتمع  جتل�ض  كنت  �إن 

ا  م�صئولية ذلك.  ف �لو�قع لو �أنك جال�ض وت�صتمع �إىل تعليمي، فاإنك �صتتحمل بع�صً

من �مل�صئولية عن ذلك. 

�ليونانية  �الأرثوذك�صية  من  بدًء�  �مل�صيحي،  �لعامل  د�خل  حملية،  كني�صة  كل  �إن 

)�لروم  �الأرثوذك�ض( �إىل �خلم�صينية، ومن كني�صة �لروم �لكاثوليك �إىل �ملعمد�نية، 
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جماعة  لديها  جميعها  �مليثودية،  �إىل  �مل�صيخية  ومن  �إىل  �للوثرية،  �الأ�صقفية  ومن 

�مل�صتمرين ف  �لنا�ض  من �الأع�صاء بطبيعة   �لال. هي  موجودة فقط كجماعة من 

�لكني�صة  �أع�صاء  �لنا�ض -  �صو�ء ف �جتماع  ت  �أن�صطتهم. وحني ي�صوِّ �مل�صاركة ف 

�أو )حيثما كان ذلك غري م�صموح به( ي�صوتون باأمو�لهم �أو  بعزوفهم عن �مل�صاركة 

�أن ي�صغو� لهم.  و�لقادة  �أو بذ�ك، ال بد لقادة هذ� �جلمع  و�ل�صور؛ ف�صو�ء بهذ� 

لي�صو� ملزمني �أن يو�فقوهم، ولكن ال بد �أن ين�صتو� لهم. فاأع�صاء �لكني�صة �صيقولون 

 كلمتهم. هذه حقيقة جمردة.  

�أمورهم  �لكني�صة  �أع�صاء  يدير  �أن  ف  �لبديهية  �لتمية  عن  وبعيًد�  ذلك،  ومع 

بها  �الإقر�ر  ينبغي  ر�ئعة  م�صئولية  لديها  �لكني�صة  �أع�صاء  جماعة  باأنف�صهم،  فاإن 

�أْن يكون لدينا  �لكني�صة، نحن م�صئولون عن  و�لت�صجيع عليها وتنميتها.  فكاأع�صاء 

تعليم �صحيح. ففي ميثاقنا ف كني�صة  كابيتول هيل �ملعمد�نية، نحن نتعهد �أننا �صوف 

نعمل على �صمان ��صتمر�ر �خلدمة �الإجنيلية  �الأمينة ف و�صطنا. فنحن لدينا م�صئولية 

�أن نتاأكد �أن �لله ُيكَرم بيننا بوَعظ كلمته  ب�صورة �صحيحة، و�أن ُتطاع و�صاياه، 

كني�صة  م�صئولية  كني�صتنا وم�صئولية كل  مًعا. هذه هي  �صخ�صيته ف حياتنا  وتنعك�ض 

حملية �أخرى حول �لعامل.  

�إن جماعات �ملوؤمنني �أع�صاء �لكنائ�ض �ليوم ال بد �أن يتخذو� قر�ر�تهم مًعا ب�صاأن 

�إد�رة  �أنَّ  ذلك  يعني  هل  �الأو�ئل.  �لتالميذ  طريقة  على  حتى  �لتاأديب  و�لتعليم، 

تكون  رمبا  �لدميقر�طية؟  من  نوع  هو  باأنف�صهم،  �صئون  �لكني�صة  �لكني�صة  �أع�صاء 

مفارقات  هناك  ولكن  �لقر�ر�ت.  �ل�صعب  يتخذ  بها  �لتي  �لطرق  بع�ض  ف  كذلك 

وُتقر  ُتدرك  �لكنائ�ض  الأن  �رشيحة،  جمرد  دمُيقر�طية  لي�صت  فالكني�صة  ا.  �أي�صً

�أع�صاء  فاإن  ولذلك  �لله.  كلمة  وكذلك  ع�صمة  للخطاإ،  وميلنا  �ل�صاقطة،  بطبيعتنا 

�لكني�صة �ملحلية رمبا يكونو� دميقر�طيني، فقط �إذ�  كان �ملق�صود هو �أنهم يعملون مًعا 

كجماعة �ملوؤمنني بالكني�صة، ليحاولو� �أن يفهمو� كلمة �لله. 
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بالطبع �أنا ال �أومن بع�صمة ت�صويت �أع�صاء �لكني�صة. فقبل �أن �أ�صبح ق�ًصا لهذه 

�جلماعة،  �أخربتهم �أنني لو �رشت ق�ًصا لهم، فاإننا نحتاج جميًعا �أن نفهم �أنني �صاأعمل 

ف �الأ�صا�ض لدى �لله،  ولي�ض لدى �لنا�ض. ميكن جلماعة �ملوؤمنني �ملحلية �أن تخرب 

ر�عي �لكني�صة �أن يفعل هذ� �أو  ذ�ك، ولكن ينبغي على ر�عي �لكني�صة �أال يختلط عليه 

�الأمر فيعترب بال�رشورة ر�أي هذه  �جلماعة �إر�صاًد� �إلهًيا.  

كقادة وكجماعة �أع�صاء �لكني�صة، نحن جناهد من �أجل وحد�نية �لروح برباط 

نعمل  للكني�صة. ونحن  �الأف�صل  �صيكون  �أنه  نوؤمن  ما  �أجل  مًعا من  �ل�صالم؛  فنعمل 

مًعا ما د�م فهم كلٍّ  منا لكلمة �لله وم�صيئته، متو�فًقا – و“متز�مًنا” - ب�صكل كاٍف مع 

�الآخر، ليت�صنى لنا �أن نفعل ذلك. 

فهل �إد�رة �أع�صاء �لكني�صة �صئون �لكني�صة باأنف�صهم، هو نوع من �لدميقر�طية؟ 

على �لرغم  من �أن هناك ت�صابهات مهمة ومبادئ م�صرتكة بني �لدميقر�طية و�إد�رة 

�أع�صاء �لكني�صة  ل�صئونهم، �إال �أن �الإجابة �لب�صيطة عن هذ� �ل�صوؤ�ل ال بد �أن تكون ال، 

لي�ض على �الإطالق.  رمبا قامو�ض كامربيدج ل�صنة 1648 ي�صيغها ب�صكل �أف�صل: 

اإن احُلكم يف الكني�صة ه� حكم م�صرتك )وهذا اأمر م�صلَّم به حتى قبل اأن  ُي�صمع 

عن تعبري ال�صتقاللية، ب�قت ط�يل(: ففيما يتعلق بامل�صيح، الراأ�س  وامللك 

على الكني�صة، الذي منه تك�ن ال�صلطة ال�صيادية، وبه مُتار�س؛  فحكم الكني�صة 

اأو جماعة  امل�ؤمنني يف الكني�صة،  اأما فيما يتعلق باجل�صد،   . ه� حكم َملكيٌّ

وال�صلطة املمن�حة لهم من امل�صيح؛ فحكم الكني�صة  ي�صبه الدميقراطية. وفيما 

الطبقة  كحكم  ه�  فحكم  الكني�صة  لهم،  امل�صلَّمة  وال�صلطة  بال�صي�خ،  يتعلق 

الأر�صتقراطية اأو طبقة النبالء)2(.  

لي�ض فقط بال�صور و�ل�صالة  بفاعلية ف كنائ�صهم،  �الأفر�د  ي�صارك  �أن  ينبغي 

و�لعطاء   )و�إن كان يجب �أن يفعلو� هذه كلها(، ولكن بالتعرف �لن�صط على �أ�رشة 

�لكني�صة. ال بد �أن  ت�صلي م�صتخدًما قائمة �أ�صماء هوؤالء �لنا�ض �الآخرين، �لذين قطعَت 
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معهم عهًد� باأن تخدمو�  �لله. ال بد �أن ُت�صغي حني يخربك �الأع�صاء �الآخرون ف 

ا يقلقهم - ثم ت�صلي معهم بعدها. ال بد �أن  ا يفعله �لله ف حياتهم  �أو عمَّ ج�صد �مل�صيح عمَّ

تعي �أن دورك ف �اللتز�م و�المتياز �لنابَعنْي  من كونك ع�صًو� ف �لكني�صة، هو �أن 

ا.  �در�صو� كلمة �لله مًعا.  �أي�صً تتعرف على �ملوؤمنني �الآخرين وجتعلهم يعرفونك 

تعلَّمو� �أن تفكرو� ف كلمة �لله ككني�صة. يجب �أن تنمو ف �لنعمة �أنت  �صخ�صًيا، وف 

معرفة كلمة �لله، وف معرفة قلبك وقلوب �إخوتك و�أخو�تك، وف �إدر�ك �لفر�ض 

 �لتي ي�صعها �لله �أمام كني�صتك.  

ومع ذلك فاإن �لله ال يريدنا �أن نت�رشف د�ئًما مثل »�للجنة �لعامة بالربملان«. 

نحتاج �أن  نثق باأن �لله يعطي �أنا�ًصا معينني مو�هب ليخدمو� كقادٍة للكني�صة. ومن ثم 

ينبغي �أن نرغب  ف �أن نرى ف كنائ�صنا تو�زًنا �صحيًحا بني �ل�صلطة و�لثقة. �إنه خلل 

خطري ف كنائ�صنا، �أن  يكون لدينا قادة غري جديرين بالثقة، �أو �أع�صاء غري قادرين 

�أن يثقو� ف قادتهم. فنحن كاأفر�د �أع�صاء  ف �لكني�صة، ال بد �أن نكون قادرين على 

�أن ن�صكر �لله على �لقادة �لذين ي�صعهم �لله بيننا،  و�أن ُنقرَّ باأنهم موهوبون جًد�، 

و�أْن نثق بهم. يتحدث بول�ض ف �أف�ص�ض 4 عن هوؤالء �لقادة  كعطايا من �لله للكني�صة. 

رين. مني وموقَّ  ثقافًة كن�صيًة يكون فيها هوؤالء �لقادة  مكرَّ
َ

وبالتايل، علينا �أن ُننِمي

ي�صاعدنا  �أن  �صلِّ  �لع�رشية.  �آذ�ننا  على  غريبًة   )13 )عرب�نيني  خامتة  تبدو 

ُهْم  الأَنَّ ُعو�،  َو�ْخ�صَ ُمْر�ِصِديُكْم  »�أَِطيُعو�  قلوبنا:  على  جيًد�  نفهمها  ونطبقها  لكي  �لله 

اَل  ِبَفَرٍح،  َيْفَعُلو� ذِلَك   
ْ

ِلَكي ِح�َصاًبا،  ُيْعُطوَن  �َصْوَف  ُهْم  ُنُفو�ِصُكْم  َكاأَنَّ َي�ْصَهُروَن الأَْجِل 

نَي، الأَنَّ هَذ� َغرْيُ َناِفٍع َلُكْم«.   )عرب�نيني 13: 17(. �آنِّ

ْر ف ر�عي �لكني�صة �ملوجود بكني�صتك منذ فرتة. هل عملت فجعلت قيادته لك  فكِّ

 وم�صئوليته عن نف�صك َفَرًحا له؟ �أم جعلتها ثقاًل؟

�أَِطيُعو�  �ألفاظ مل نعتد �صمعاها هذه �الأيام:  يحتوي هذ� �ملقطع �لكتابي على عدة 

ا  �لله. وتتطلب منَّ �أنها جزء من كلمة  �إال  ن�صمعها كثرًي�،  �أننا ال  ُعو�.  ومع  و�ْخ�صَ
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قدًر� معيًنا من �لثقة. 

كثرًي� ما يقال �إن �لثقة ال بد �أن ُتكت�صب، و�أنا �أفهم ما �لذي يعنيه ذلك. فحني تاأتي 

 حكومة جديدة، وحني يكون لدينا مدير جديد ف �لعمل، �أو حتى حني نبد�أ �صد�قة 

�أو هوؤالء �لنا�ض  �أن نرى بالتجربة كيف �صيجتاز هذ� �ل�صخ�ض  جديدة،  فاإننا نريد 

�ملعنية.  �الأطر�ف  �صي�صاهمون ف خري كل  �ل�صعوبات، كيف  �صي�صمدون، وهل 

ولذلك نقول �أن �لثقة هي �أمٌر  ُيكت�َصب. »�أرين موؤهالتك للقيادة، و�أنا �صاأمنحك ثقتي 

باأن �أتبعك«.

ولكن هذ� �لتوجه هو ف �أح�صن �الأحو�ل �صحيح جزئًيا فقط. طبًعا، نحن نريد 

على  قادرون  �لياة؛  نو�حي  كل  وف  �لكنائ�ض،  ف  �لقادة  �أن  هوؤالء  نرى  �أن 

�ال�صطالع بهذه �مل�صئوليات.  ي�صع بول�ض نف�صه بع�ض �ملوؤهالت لل�صيوخ و�ل�صمام�صة 

حني كتب لتيموثاو�ض وتيط�ض. 

ومع ذلك، وف �لوقت ذ�ته، فاإن نوع �لثقة �لذي نحن مدعوون �أن مننحه ف 

هذه �لياة  لرفقائنا غري �لكاملني من �لب�رش، �صو�ء كانو� عائلة �أو �أ�صدقاء، موظفني 

�أو م�صئولني  حكوميني، �أو حتى قادة ف �لكنائ�ض؛ هذ� �لنوع من �لثقة ال ميكن مطلًقا 

�أن ُيكت�صب. بل  ال بد �أن مُينح كعطية - عطية باالإميان، من خالل �لثقة بالله �لذي 

يعطي، �أكرث مما نثق ف  �لقادة �لذين �أعطاهم �لله لنا. )�أف�ص�ض 4: 13-11(.

هذه هي عالقة جماعة �ملوؤمنني �ملحلية بالقيادة �لكتابية ف �لكني�صة. 

و�الآن �صوف نركز على �لقادة �أنف�صهم.  

المؤهالت الكتابية لقيادة الكنيسة

نا �لله بالقادة �لر�ئعني ف كني�صتنا �ملحلية.   كني�صة، �أ�صلي بانتظام �أن ميدَّ
َ

 كر�عي

�لروحية  مو�هبهم  ت�صري  ممن  رجااًل  �إخوتنا  بني  �لله  ي�صع  �أن  و�أ�صلي  باالأخ�ض 

و�هتماماتهم �لر�عوية �إىل  �أن �لله قد دعاهم ليكونو� �صيوًخا ونظاًر� )ُت�صتخدم هذه 
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�لكلمات ف �لكتاب �ملقد�ض بالتبادل؛  �نظْر �أعمال 20 على �صبيل �ملثال(. �إن �صار 

و��صًحا �أن �لله جعل رجاًل موهوًبا هكذ� ف  �لكني�صة، و�أن �لكني�صة، بعد �ل�صالة، 

ت مبو�هبه؛ فاإن هذ� �لرجل حينئٍذ يجب �أن ُيفَرز  ك�صيٍخ ف �لكني�صة.  �أقرَّ

لفظ  عليهم  ُيطلق  مل  و�إن  حتى  �ل�صيوخ  وظيفة  �أّدو�  �أفر�د  لديها  �لكنائ�ض  كل 

episco- ( صيوخ.  و�ال�صمان �الأكرث �صيوًعا ف �لعهد �جلديد لهذ� �ملن�صب هما �أ�صقف�

�لكثريين  فاإن  �صيخ،  كلمة  �الإجنيليون  ي�صمع  وحني   .) presbuteros (   صيخ� و    pos

) Presbyterian (. ومع ذلك، حني نه�ض  �لفور ف كلمة   »م�صيخي«  يفكرون على 

�ملنادون ب�رشورة �إد�رة �أع�صاء �لكني�صة  �صئون �لكني�صة باأنف�صهم، للمرة �الأوىل ف 

ا.   د هوؤالء على فكرة  �ل�صيوخ �أي�صً �لقرن �ل�صاد�ض ع�رش، �صدَّ

ميكن �أن جند �ل�صيوخ ف �لكني�صة �ملعمد�نية ف �أمريكا طو�ل �لقرن �لثامن ع�رش 

للمجمع �ملعمد�ين  �أول رئي�ض  �لتا�صع ع�رش. كتب و.ب. جون�صون،  وف  �لقرن 

�جلنوبي، كتاًبا عن  حياة �لكني�صة يد�فع فيه بقوة عن فكرة تعدد �ل�صيوخ ف �لكني�صة 

�ملحلية. وبطريقة ما  ُ�هملت هذه �ملمار�صة ب�صكل كلي تقريًبا، بني �ملعمد�نيني )فهي 

مل تكن �صائعة ف كل �لعامل  قط(. و�صو�ء كان ب�صبب �إهمال �لكتاب �ملقد�ض �أو ب�صبب 

�صغوط �لياة )حيث كانت ُتولد  كنائ�ض مبعدالت مذهلة(، توقفت ممار�صة تنمية 

هذه �لقيادة �ملحفلية بني �لكنائ�ض  �ملعمد�نية. ولكن �لنقا�ض حول �إحياء هذ� �ملن�صب 

�لكتابي، ��صتمر من خالل �ملطبوعات  �ملعمد�نية. وف وقت متاأخر من بد�ية �لقرن 

�لع�رشين، كانت �ملطبوعات �ملعمد�نية ت�صري �إىل  �لقادة بلقب �صيخ، ولكن مع نهاية 

�لقرن �لع�رشين، بدت �لفكرة وكاأنها �ختفت، و�إىل يومنا  هذ� �صار من �لنادر �أن 

يكون لدى �لكنائ�ض �ملعمد�نية �صيوخ.

ومع ذلك، هناك نزعة متز�يدة للعودة �إىل هذ� �ملن�صب �لكتابي - ول�صبب وجيه. 

فهذ�  �ملن�صب كانت له حاجة ف زمن �لعهد �جلديد، وهناك حاجة له �ليوم. 



�لعالمــة �لتا�صعة 293

ُيظهر �لكتاب �ملقد�ض بو�صوح مبد�أ تعدد �ل�صيوخ ف كل كني�صة حملية. وعلى 

�لرغم من �أنه  مل يقرتح قط عدًد� حمدًد� من �ل�صيوخ الأع�صاء �لكني�صة، �إال �أن �لعهد 

14: 23؛  �أعمال  )مثل:  باجلمع  �ملحلية،  �لكنائ�ض  ف  �إىل   ”�ل�صيوخ”  ي�صري  �جلديد 

16: 4؛ 20: 17؛ 21: 18؛ تيط�ض 1: 5؛  يعقوب 5: 14(. 

�الإقر�ر  �لر�عوية هو  فائدة يل ف خدمتي  �الأكرث  �ل�صيء  �الأرجح، كان  على 

�أنا�ًصا معروفني لدى  �أن هناك  �صيوًخا.    فمعرفة  مبجموعة من  �لرجال ف كني�صتنا 

�أع�صاء �لكني�صة باأنهم  موهوبون و�أتقياء، �صاعدين كثرًي� ف عملي �لر�عوي. فنحن 

لون حكمتي. ومن  نتقابل ون�صلي ونتحدث حول  ق�صايا، ومن خالل ذلك، هم يكمِّ

باعنا ممار�صة �لعهد �جلديد؛ باأن يكون  ثم فاإن جتربتي �خلا�صة تربهن على فائدة  �تِّ

لدينا بقدر �مل�صتطاع مزيد من �ل�صيوخ ف �لكني�صة  �ملحلية، بداًل من جمرد ر�ٍع وحيد 

للكني�صة، و�أن يكونو� ر��صخني ف �نتمائهم جلماعة موؤمني  �لكني�صة، ولي�صو� جمرد 

موظفني توظفهم �لكني�صة من �خلارج.  

�أنا ف �الأ�صا�ض  �أنني لي�ض لديَّ �أي دور مميز كر�ٍع للكني�صة، بل  هذ� ال يعني 

و�حد من  �ل�صيوخ، و�حد من �لنا�ض �لذين �أعطاهم �لله موهبة، ليقودو� �لكني�صة مًعا. 

كيف جند مثل  هوؤالء �لقادة ف �لكني�صة �ملحلية؟ نحن ن�صلي لطلب �لكمة. وندر�ض 

كلمة �لله، وبخا�صة  ر�صالتي تيموثاو�ض �الأوىل وتيط�ض. ونرى َمن تتوفر فيه تلك 

�ملوؤهالت. نحن ال نبحث فقط عن  �أنا�ض لهم نفوذ ف �ملجتمع �ملحلي. 

باقي  عن  متمايز  �لرئي�صي  �لو�عظ  �أن  على  عالمات  �جلديد  �لعهد  ف  جند 

ال  و�لوعاظ،  �لوعظ  �إىل  �جلديد  �لعهد  ف  �الإ�صار�ت  من  وهناك  عدد  �ل�صيوخ. 

تنطبق على كل �ل�صيوخ �ملوجودين  ف جماعة �ملوؤمنني �ملحلية. على �صبيل �ملثال، 

ي�صتطيعه  ال  نحو  على  ح�رشًيا  للوعظ  نف�صه  �ض  كرَّ قد  كورنثو�ض  ف  بول�ض  جند 

�أن تدعم  �ل�صيوخ من غري �ملتفرغني لهذه �خلدمة. على �الأرجح ت�صتطيع  �لكني�صة 

1كورنثو�ض   9:  18:5؛  �أعمال  )قارن  �ملتفرغني  �ل�صيوخ  من  فقط  حمدوًد�  عدًد� 
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ينتقلون  �لوعاظ  �أن  بكل و�صوح  يبدو  4: 13، 5: 17(. كما  1تيموثاو�ض  14؛ 

ملنطقة ما  ليعظو� )رومية 10: 14-15(، ف حني �أن �ل�صيوخ يبدون بالفعل جزًء� 

من جماعة �ملوؤمنني  �ملحلية )تيط�ض 1: 5(. 

ومع ذلك، ال بد �أن نتذكر �أن �لو�عظ )�أو ر�عي �لكني�صة( هو ف �الأ�صا�ض و�حد 

من  �ل�صيوخ �صمن �أع�صاء كني�صته. وهذ� يعني �أن �لعديد من �لقر�ر�ت �لتي تخت�ض 

عاتق  تقع على  �أال  ينبغي  فاإنها  �الأع�صاء،  كل  �هتمام  تتطلب  ال  بالكني�صة،  و�لتي 

ر�عي �لكني�صة وحده بل  على عاتق �ل�صيوخ ككل. ومع �أن هذ� ف بع�ض �الأحيان 

يكون مرهًقا، �إال �أنه ينطوي على  فو�ئد جمة ف تعزيز مو�هب �لر�عي، وتعوي�ٍض 

للقر�ر�ت،  جماعي  دعم  و�آر�ئه،  وتوفري  حكمه  وتدعيم  نقائ�صه،  بع�ض  عن 

ر�صوًخا  �أكرث  ا  �لقيادة  �أي�صً ويجعل  �ملجحف.  لالنتقاد  ا  تعر�صً �أقل  �لقادة  وجعل 

وثباًتا، وي�صمح با�صتمر�رية �أكرث ن�صوًجا. هذ� ي�صجع �لكني�صة �أن ت�صطلع  مبزيد من 

�أقل  �أنه ي�صاعد ف جعل �لكني�صة  �مل�صئولية �خلا�صة بالنمو �لروحي الأع�صائها، كما 

 �عتماًد� على موظفيها. 

�لعديد من �لكنائ�ض �لع�رشية �أ�صبحت متيل �إىل �خللط بني دور �ل�صيوخ و�أدو�ر 

ا ي�صغلون من�صًبا من�صو�ض عليه ف  موظفي  �لكني�صة �أو �ل�صمام�صة. فال�صمام�صة �أي�صً

�لعهد �جلديد،  و�حد منهم متتد جذوره الأعمال 6. وف حني �أن هناك �صعوبة ف 

�لتمييز �لتام بني �ملن�صبني،  تن�صب �هتمامات �ل�صمام�صة على �لتفا�صيل �لعملية لياة 

�لكني�صة: كاالإد�رة، و�أعمال �ل�صيانة،  و�العتناء ب�صد �الحتياجات �ملادية الأع�صاء 

�لكني�صة. ف �لعديد من �لكنائ�ض �ليوم، �تخذ  بع�ض �ل�صمام�صة �أدوًر� روحية، ف 

حني مل يتبق �لكثري لر�عي �لكني�صة. �صيكون من �ملفيد لهذه  �لكنائ�ض �أن تعمل مرة 

�أخرى على متييز �الأدو�ر �لتي تخ�ض �ل�صيوخ من تلك �لتي تخ�ض  �ل�صمام�صة.  

كتابه  ف  ذهنك؟  �إىل  يتبادر  �لذي  ما  �ليوم،  �لكني�صة  قادة  �أحد  ف  تفكر  حني 

�صقطت  �لتي  �لكنائ�ض  من  �لعديد  حال  جيني�ض  �أو�ض  يرثي  مع  �ل�صيطان«  »ع�صاء 
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فري�صة للتاأثري�ت  �لعلمانية ف طريقة �ختيارهم لقادتهم، فكتب:  

»يف مفارقة تامة مع مغالطة املحافظني التي انت�رصت يف الثمانينيات، فاإن 

 التحدي الأعنف الناجت عن احلداثة لي�س ه� العلمانية )مبعنى ف�صل الدين  عن 

فالعلمانية  فل�صفٌة  الدين متاًما(.  اإق�صاء  )مبعنى  العلمنة  ه�  واإمنا  الدولة(، 

وا�صٌح  اأنها  الفل�صفة  اأن  حني  ففي  فعلية.  عملية  هي  العلمنة  بينما  ومبداأ، 

اأن العلمنة هي ب�صكل كبري غري  مرئية،  اإل  ر على قليلني فقط،  تعادي وت�ؤثِّ

ما  تخدع  نادًرا  الظاهر،  لأجل عدائها  العلمانية،  فاإن  ر على كثريين.  وت�ؤثِّ

امل�ؤمنني. بينما العلمنة ب�صبب رقتها الزائدة، فاإنها غالًبا ما تخدع  امل�ؤمنني 

church- (   »اأن يفطن�ا لها، مبا يف ذلك الذين يف حركة »من� الكني�صة قبل 

growth movement (. واإل فكيف ميكن اأن ُنف�رصِّ هذا التعليق  الذي اأبداه رجل 

اأعمال ياباين كان يزور اأ�صرتاليا؟ »كلما قابلُت رجل دين  ب�ذًيا، اأرى رجاًل 

ا. وكلما قابلت رجل دين م�صيحي، اأرى مديًرا«)3(.   مقد�صً

�أنا�ض  �أن نبحث عن  بداًل من �لبحث عن قادة ذوي موؤهالت علمانية، ينبغي 

يت ح�صن، وقدرة على �لتعامل مع كلمة �لله، و�إظهار  لديهم  �صخ�صية مميزة، و�صِ

ثمر �لروح ف حياتهم. 

وجزء من �إيجاد قادة جيدين للكني�صة هو �إيجاد �أولئك �لذين ن�صتطيع �أن نثق بهم 

و�لذين  يثقون بنا كاأع�صاء للكني�صة، �لذين ي�صتطيعون �أن يكون لديهم �إميان كاٍف 

ف قر�ر�ت  وتعهد�ت �أع�صاء �لكني�صة، للدرجة �لتي ي�صعرون معها �أن مبقدورهم 

�أن يعملو� معنا،  ويعملو� بع�صهم مع بع�ض. وهذ� ف ر�أيي هو �صبب ت�صديد بول�ض 

ف )1تيموثاو�ض 3( على  �لطريقة �لتي يتعامل بها �ل�صيخ مع �أ�رشته، الأنها تك�صف 

�ملثري  �لكني�صة. ومن  ك�صيخ ف  بها  �صيعمل  �لتي  �صخ�صيته وعن  �لكيفية  �لكثري عن 

نف�صه  �ملرء  بتكري�ض  تتعلق  �ملوؤهالت  من  تلك  �لعديد  �أن  مالحظة  ا  �أي�صً لالهتمام 

خلدمة �الآخرين. فينبغي �أن يكون �ل�صيوخ  غرييني، �أي �أن ين�صب �هتمامهم على 

�الآخرين. ينبغي �أن يكونو� بال لوم وال �صيما فيما يتعلق  ب�صلوكهم �لظاهر. وينبغي 
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�أن يكون حياتهم �لزوجية و�الأ�رشية مثااًل ُيحتذى به، و�أن يكون  �ل�صيخ معتداًل ف 

�ب وال  ْعِليِم«، وال �رشَّ ِللتَّ ا  اِلً ِلْلُغَرَباِء، �صَ يًفا  َت�ِصًما، ُم�صِ كل �صيء، »َعاِقاًل، حُمْ

من  ح�صنة  �صهادة  وله  �الإميان،  حديث  وغري  �لقبيح،  بالربح  طامع  وال   خما�صم 

�لذين هم من  خارٍج �لكني�صة. 

�لله.  �أن يكونو� رعاًة ف كني�صة  �لذين يرغبون ف  �أن تكون هذه حالة  ينبغي 

يرعو�  بل  �صخ�صية،  م�صلحة  لتحقيق  �لقطيع  ي�صتغلو�  �أال  ينبغي  وكرعاة  جيدين، 

ويعتنو� بكل و�حد  من �خلر�ف. 

موؤهل �آخر للرعاة �أو �ل�صيوخ هو �أن يكونو� رجااًل )1تيموثاو�ض 2: 12، 3: 

1-7، تيط�ض 1:   6-9(. ويجب �أال ُي�صاء فهم هذه �لعبارة. من غري ريب، �أخذ 

كل �ملوؤمنني موهبة من �لله ليبنو�  ج�صد �مل�صيح )1بطر�ض 4، 1كورنثو�ض 14(. كل 

ا بالت�صابيح  و�ملز�مري و�الأغاين �لروحية، وبالعالقات  �ملوؤمنني ُيعلِّمون بع�صهم بع�صً

�لتي �أو�صحها بول�ض ف تيط�ض 2. 

لكن ماذ� عن م�صاألة �لنوع )ذكر �أو �أنثى( ف �الأدو�ر �لقيادية بالكني�صة؟ هل، 

تعيني  ن�صون  �أن  ُنثاِبر  قد  تع�صفية؟  تبدو  عقيدتنا  جنعل  باأن  نخاطر   مبمار�صاتنا، 

ُنخاِطر  لكننا   ،)1 وتيط�ض   ،3 1تيموثاو�ض  )بح�صب  فقط  �لرجال  ِمن   �ل�صيوخ 

�ض َعملًيّا حني نطلب ِمن �لن�صاء �أن يخِدمَن  بالتقليل ِمن �أهمية  وقوة هذ� �لتعليم �مُلقَدّ

كمعِلّماٍت ف �ملجموعات �ل�صغرية و�الجتماعات �لكن�صية.

�ملقد�ض. و�لرجل و�ملر�أة كالهما خملوٌق على  �لكتاب  مة جًد� ف  �ملر�أة مكرَّ

عن  �لتعبري  ف  مبفردهن  �لن�صاء  �لله  ��صتخدم  ذلك،  على  �لله.  عالوة  �صورة 

و�لعذر�ء   ،)2 )1�صموئيل  �صلْت  وَحنَّة  )خروج   15(،  رمنت  فمرمي  حقيقته. 

ف  الإ�رش�ئيل  دبورة  قا�صية  و�أُقيمت   .)51-46  :1 )لوقا  �لرب  جمدت  مرمي 

�لتعيني مل يكن معتاًد�  للن�صاء(.  �أن ذلك  �لقدمي )ق�صاة 5( )على �لرغم من  �لعهد 

 ،45-42 :1 و�ألي�صابات وحنـة كلتاهما تنبـاأتا عالنيًة عن جمـيء �مل�صـيح )لوقا 
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2: 38(.   )من �ملده�ض �أن �لعديد من هذه �الأمثلة تتعلق بالوالدة، وهو جزء من 

�لدور �ملميز �لذي منحه  �لله للمر�أة؛ �نظْر 1تيموثاو�ض 2: 15(. ال يقدم �لكتاب 

�ملقد�ض �أي �عرت��ض على تعليم �لن�صاء  للرجال من خالل �ل�صالة و�لتنبوؤ �للذْين 

�ل�صخ�صية  خالل  �الأحاديث  من  �أو  )1كورنثو�ض 12(،  عر�صي  ب�صكل  يحدثان 

)كما حدث مع �أكيال وبري�صكال و�أبولو�ض ف �أعمال 18: 26(. 

مع  يت�صق  �أمر  هو  �لنا�ض  جلماعات  �لله  بكلمة  كوعاظ  �لرجال  �ختيار  لكن 

�لرجال، ف حمل �صورته ك�صيوخ وكاأزو�ج. معظم  �للُه  به  �لذي  خ�ضَّ  �لدور 

�لرجال لي�صو� �صيوًخا. و�لعديد  من �لرجال )مثل بول�ض، وحتى ي�صوع نف�صه( لي�صو� 

�لله  �صلطة  من  �صيًئا  �أن ميثال  ينبغي  و�ل�صيوخ  كالهما  �الأزو�ج  ولكن  متزوجني. 

�خلا�صة، وهذ� ال ُينَق�ض، بل بالري يت�صق، حني  مُتار�ض خدمة تعليم �لبالغني ف 

�لكني�صة على يد رجال موؤهلني وموهوبني.  

ف ع�رشنا �مل�صاو�تي هذ�، ال بد �أن نقبل فكرة �لنوع )�لذكر و�الأنثى( كعطية 

من �لله بال �أدنى  �صعور باخلجل، كما ُيظهر لنا تكوين 1 و 2 بو�صوح. عالوة على 

ذلك، فاإن كال �لنوعني، �لذكر  و�الأنثى، ف �أدور�هما �ملرتبطة ببع�صها �لبع�ض، 

�أف�ص�ض 5.  ميثالن عالمة و�إ�صارًة للمعنى �الأكرب للحياة.  وهذ� ما يقوله بول�ض ف 

�أعطانا  بل  �لزو�ج  ليعلمنا  عن  �لكني�صة  يعطنا  مل  �لله  �إن  يقول  كاأنه  يبدو  ا  حقًّ فهو 

�لزو�ج ليعلمنا عن حب �مل�صيح للكني�صة. 

يتحالف مبد�أ �مل�صاو�ة �ليوم على �الأرجح حتالًفا وثيًقا مع مبد�إ مقاومة �ال�صتبد�د 

يقدم  �ملقد�ض  �لكتاب  ولكن  ُمد�نة.  �صارت  نف�صها  �ل�صلطة  �أن  حتى   و�ل�صلطوية، 

تاأتي  �صيادة  وكل  �ل�صيادة،  ذو  �لرب  وحده  فهو  �لله.  من  �آتية  �ل�صلطة  باعتبارها 

منه )�نظر �أف�ص�ض 3: 15(.  فاإ�صاءة ��صتخد�م �صيء ح�صن، ال تعني �أن هذ� �ل�صيء 

نف�صه �صيئ. فال�صلطة نف�صها، كما ق�صد  لها �لله �أن تكون، هي ح�صنة، بل ومانحة 

للحياة. وكذلك �خل�صوع �لالئق �لذي بح�صب  �لكتاب ميكن �أن يكون مانًحا للحياة 
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ا. فخ�صوع �الأوالد لالآباء، و�لزوجات لالأزو�ج،  و�الأع�صاء لل�صيوخ، كلها  �أي�صً

ت�صري �إىل خ�صوع �لب�رش لله. ونحن ف �لنهاية لدينا حياة ب�صبب  �خل�صوع �الأبدي 

من �البن مل�صيئة �أبيه �ل�صماوي. �إنها �أكذوبة �ل�صيطان باأن نقول �إن �خل�صوع  هو ف 

�الأ�صل �صيء مهني.  

ومن ثم فاإنه من �لالئق �أن تق�رش �لكنائ�ض دور �لتعليم �لعام جلماعة �ملوؤمنني 

على �لرجال،  كرمز ل�صيء من �ل�صلطة �لتي دعا �لله �لرجال بالطبيعة ليحملوها.   

 وبح�صب 1تيموثاو�ض 2: 12  فاإن هناك �أهمية خا�صة ف �أن ُيظهر �لرجال �صلطتهم 

َواَل  ُتَعلَِّم  ْن  �أَ ِة  ِلْلَمْر�أَ �آَذُن  َل�ْصُت  �لعام  بالكلمة: »َولِكْن  �لتعليم  �لكني�صة من خالل  ف 

ُجِل، َبْل َتُكوُن ِف �ُصُكوٍت«. َتَت�َصلََّط َعَلى �لرَّ

�أن ي�صريو� رعاة و�صيوًخا، �صار  فقط  للرجال  ينبغي  �إذ� كان  و�ل�صوؤ�ل عما 

مع  �ملقد�ض  �لكتاب  ُيكيِّفون  �لذين  هوؤالء  بني  متيِّز  فا�صلة،  متز�يد  م�صاألة  ب�صكل 

لو� حياتهم وفًقا للكتاب �ملقد�ض.   �لثقافة، و�أولئك �لذين  يحاولون �أن ي�صكِّ

�أنا �أقارن خطاأ �مل�صاو�ة )�لفكرة �لقائلة باأنه ال يوجد �ختالف ب�صبب �لنوع، ف 

�آخر؛  – خطاإٍ  – كمعمد�ين  �أنا  �أعتربه  �أقارنها مع ما  �لكني�صة(  �ملنا�صب  �لكتابية ف 

بالفكرة  لي�صت  �لر�صع  �الأطفال  فمعمودية  �لُر�صع.  معمودية  �الأطفال  وهو  �أال 

�! فلديها تاريخ حافل.  �جلديدة. فهي �إن كانت ف �لقيقة  خطاأٌ، فهي خطاأٌ قدمي جدًّ

فلمدة تزيد عن خم�صمئة عام، ظل �لعديد  من �ملوؤمنني �الإجنيليني �لذين �عتقدو� �أن 

�لكتاب �ملقد�ض يعلِّم مبعمودية �الأطفال �لر�صع، �أمناء لهذ� �العتقاد ف ظل ظروف 

خمتلفة. ف �لو�قع، كانت �أمانتهم هذه ف مر�ت كثرية  جتعلنا ن�صعر باخلجل، نحن 

�لذين رمبا لدينا تعليم �أف�صل عن �ملعمودية! 

�لتاريخ  هذ�  كل  لديها  لي�ض  جديدة.  فكرة  هي  بل  هكذ�.  فلي�صت  �مل�صاو�ة  �أما 

ع.   �لافل. و�إن  هذ� �لذي جمعته ف �صجلها ف �لعقود �لقليلة �ملا�صية غري م�صجِّ
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طبًعا هناك ق�صايا �أخرى �أكرث حمورية لالإجنيل من ق�صية �لنوع. ومع ذلك، 

�صون �صلطة �لكتاب �ملقد�ض ف بع�ض �لكنائ�ض �الإجنيلية  قليلون جًد�   )�إن ُوجدو�( ُيقوِّ

�ض �صلطة �لكتاب �ملقد�ض،  �ليوم، بالقدر ذ�ته  مثلما يفعل دعاة �مل�صاو�ة. وعندما ُتقوَّ

�أجل  لله، ومن  �أجل حمبتنا  فاإننا من  ثم،  ُمعرتًفا  به. ومن  يعود  �الإجنيل ال  فاإن 

�الإجنيل، ومن �أجل �الأجيال �لقادمة، علينا  �أن نقدم بكل عناية تعليم �لكتاب، باأن 

�لقيادة ف �لكني�صة �ملحلية، كالرعاة و�ل�صيوخ هي  للرجال.  

الطبيعة الكاريزماتية لقيادة الكنيسة

وكلمة  للكني�صة.  �لكتابية  للقيادة  �لكاريزماتية  �لطبيعة  نالحظ  �أن  ينبغي  ثالًثا، 

»كاريزماتية«  ال �أعني بها خربة معينة فائقة للطبيعة كالتكلم باالأل�صنة مثاًل. فالكلمة 

�ليونانية »كاريزما«   )وجمعها كاريزماتا( تعني بب�صاطة هبة �أو عطية بالنعمة، هبة 

كني�صته مو�هب  يعطي  �لله  �أن روح  �لكتاب  �ملقد�ض  �لو��صح ف  �لله. ومن  نعمة 

عطية  كاريزما،  باأنه  له  كموؤمنني  ُي�صار  خال�صنا  حتى  �الإميان.  ف  �صعبه  لبنيان 

�صو�ء  لنعمة  �لله،  حمددة  �أمثلة  هي  �لقد�ض  �لروح  ومو�هب  عطايا  �إن  بالنعمة. 

خال�صنا على وجه �لتحديد �أو �أية عطية �أخرى من �لله الأوالده. يتحدث بول�ض عن 

 عطية بر �مل�صيح )رومية 5: 17( وعطية �لياة �الأبدية ف �مل�صيح )رومية 6: 23(. 

بر �مل�صيح هو  كاريزما من �لله لنا. 

ا نقر�أ عن �أمثلة �أكرث حتديًد� لعطايا �لله. ف رومية 11 يتكلم بول�ض  ولكننا �أي�صً

عن �لعطايا  و�لهبات �لتي منحها �لله الإ�رش�ئيل �صعبه على وجه �خل�صو�ض )�آية 29، 

وقارن 9: 4، 5(. وف  رومية 12: 6-8 يذكر بول�ض بع�ض �لعطايا �ملحددة �لتي 

�أعطاها �لله للكني�صة: 

اإِىَل  �ْصَبِة  َفِبالنِّ ٌة  اأَُنُب�َّ َلَنا:  ْعَطاِة  امْلُ ْعَمِة  النِّ ِبَح�َصِب  َتِلَفٌة  خُمْ َمَ�اِهُب  َلَنا  »َولِكْن 

َفِفي  اْلَ�اِعُظ  اأَِم  ْعِليِم،  التَّ َفِفي  ُم  َعلِّ امْلُ اأَِم  ْدَمِة،  اخْلِ َفِفي  ِخْدَمٌة  اأَْم   الإِمَياِن، 

وٍر«. اِحُم َفِب�رُصُ ُر َفِباْجِتَهاٍد، الرَّ َدبِّ ْعِطي َفِب�َصَخاٍء، امْلُ  اْلَ�ْعِظ، امْلُ
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)الحظ �أن كل هذه �ملو�هب هي لفائدة �الآخرين.( 

ب�صخاء،  و�لت�صجيع، و�لعطاء  �لتعليم،  �إىل  بول�ض  ي�صري  �الأوىل   ف كورنثو�ض 

و�لقيادة،  و�إظهار �لرحمة؛ باعتبارها مو�هب بالنعمة. فيخاطب موؤمني كورنثو�ض 

باعتبارهم �لذين ف كل  �صيء قد �صارو� �أغنياء ف كل �صيء، و�لذين لي�صو� ناق�صني 

ف موهبة ما )1كورنثو�ض 1: 5، 7(.  وحني نقر�أ هذه �لر�صالة، جند �أنه مذكور 

عدد من هذه �ملو�هب �لروحية. وف 7: 7 يعترب بول�ض  �أن حتى �لبتولية و�لزو�ج 

مو�هب روحية. 

ف �لو�قع، و�حد من �أ�صباب كتابة بول�ض هذه �لر�صالة هو �أن يعلِّم هوؤالء �ملوؤمنني 

ِة« )12: 1(. وف هذه �الأ�صحاح )�بتد�ًء من عدد 7( يو��صل  وِحيَّ عن   »�مْلََو�ِهِب �لرُّ

ري( من  �لبيوريتاين )�لتطهُّ �لكاتب  اها  بول�ض �رشد   »�ملو�هب �ال�صتثنائية« كما �صمَّ

�لقرن �ل�صاد�ض ع�رش؛  جون �أوين. يقول بول�ض: »َقا�ِصًما   ] �أي �لروح �لقد�ض [   ِلُكلِّ 

ْفَرِدِه، َكَما َي�َصاُء«. )عدد 11(.  وف �الأعد�د من 27 – 31 ي�رشد بول�ض  َو�ِحٍد مِبُ

بهذه  كورنثو�ض  و�صاياه  ملوؤمني  يختتم  ثم  �لروحية،  �ملو�هب  من  �أخرى  قائمة 

�ْصَنى«. و� ِلْلَمَو�ِهِب �ْلُ �لعبارة: »ِجدُّ

وي�صري بول�ض ف 2كورنثو�ض 1: 10 �إىل جناته من �ملوت على �أنها كاريزما، هبة 

بالنعمة. وف 1 تيموثاو�ض 4: 14 و2تيموثاو�ض 1: 6 ي�صري �إىل دعوة تيموثاو�ض 

ٍة  �إىل �خلدمة باعتبارها موهبة.  وكما قال الأهل �أف�ص�ض، �إننا لدينا »ُكّل َبَرَكٍة ُروِحيَّ

اِت ِف �مْلَ�ِصيح« )1: 3(.  َماِويَّ ِف �ل�صَّ

كل هذه �لعطايا و�ملو�هب لديها هدف م�صرتك. فقد فهم بول�ض �أن �ملو�هب �لروحية 

ا )رومية 1: 11، 12(. ونرى  ا، ولبنيان بع�صنا بع�صً  �أُعطيت لت�صجيع بع�صنا بع�صً

بو�صوح ف 1كورنثو�ض 12: 4-7 �أن هذه �ملو�هب �أُعطيت »ِلْلَمْنَفَعِة �لعامة«. 

م كورنثو�ض �الأوىل 14 �أكرث �لتعاليم و�صوًحا عن هدف �ملو�هب �لروحية.  ُتَقدِّ

ا َمْن  مَّ
الحْظ ف  عدد 4، �لذي غالًبا ما ُي�صاء فهمه: »َمْن َيَتَكلَُّم ِبِل�َصاٍن َيْبِني َنْف�َصُه، َو�أَ
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اأُ َفَيْبِني  �ْلَكِني�َصَة«. يظن �لبع�ض �أن هذه �الآية �إمنا تعربِّ عن ر�أي حمايد، كما لو  َيَتَنبَّ

�أن بول�ض يعطي تعقيًبا  بب�صاطة باأن هناك نوعني من �لبنيان �جليد: فاإن �أردَت �أن 

�أردت بنيان  �إن  �أو �ل�صالة باالأل�صنة، بينما  �أن ت�صعى  للتكلم  تبني نف�صك ينبغي لك 

بول�ض  ما ق�صده  �أن هذ� هو  �أظن  �لنبوة.  ولكني ال  �أن تطلب  �إًذ�  فعليك  �لكني�صة، 

ثم  باالأَْوىل.  �لنبوة  يطلبو�  �ملوؤمنني على  �أن  هوؤالء  بول�ض  ي�صجع   1 هنا. ف عدد 

ُبْنَياِن  �ْطُلُبو�  الأَْجِل  ِة،  وِحيَّ �لرُّ ِلْلَمَو�ِهِب  َغُيوُروَن  ُكْم  �إِنَّ »�إِْذ  يقول:   ،12 عدد  ف 

�أََتَكلََّم  ْن  �أَ �أُِريُد  َكِني�َصٍة،  ِف  »َولِكْن،  يقول:   19 عدد  وف  َتْزَد�ُدو�«.  �أَْن  �ْلَكِني�َصِة 

ِة �آاَلِف َكِلَمٍة ِبِل�َصاٍن«.  ْكرَثَ ِمْن َع�رْشَ ا، �أَ ْي�صً  �أَُعلَِّم �آَخِريَن �أَ
ْ

 َخْم�َض َكِلَماٍت ِبِذْهِني ِلَكي

به. فو�صوح  ُتبنى  �ل�صيء حتى  فهم  قادًر� على  تكون  �أن  بول�ض  �إنك يجب  يقول 

�الأمر وقابلية فهمه  �رشوريان لبنيان �لكني�صة! وهذ�، كما يقول بول�ض، هو هدف 

�ملو�هب �لروحية. 

كان  �جلديد،  �لعهد  ف  »كاريزما«  كلمة  فيها  ُ��صتخدمت  �لتي  �ملر�ت  كل  ف 

�ل�صياق هو  ��صتخد�م �ملو�هب لبنيان ج�صد �مل�صيح. فمن جناة بول�ض من حتطم �ل�صفينة  

�لكني�صة  لبنيان  كانت  �لكاريزماتا  هذه  كل   ،14 ف   1كورنثو�ض  �لتي  �لقائمة   �إىل 

بطريقة ما.  

�لهدف من كل هذه �ملو�هب �لروحية، كما يعلن بول�ض بو�صوح، هو “تْقِوَية” 

�لكني�صة )1 كورنثو�ض 14: 26(. وهذ� هو �ل�صبب �لذي الأجله يعطي �لروح �لقد�ض 

يذكر  14: 4( ال  )1كورنثو�ض  بول�ض ف  فاإن  �ملو�هب ف  �لكني�صة. وبالتايل  هذه 

نوعني خمتلفني من �لبنيان، بل  ينتقد �أي ��صتخد�م للمو�هب يكون من �صاأنه خدمة 

�أهد�ف  هذه �ملو�هب، فيعيد توفيق �أغر��ض موؤمني  �لذ�ت. ويعيد بول�ض تعريف 

كورنثو�ض مع غر�ض �لروح �لقد�ض، �لذي هو  بنيان �لكني�صة.  

ا  ف تعليقه على 1كورنثو�ض 14: 12 كتب جون كالفن: »كلما كان �ملرء حري�صً

بول�ض«)4(.  له  يتمنى  �أعلى، ح�صبما  تقديًر�  ينال  و�لنمو،  للبنيان  يكر�ض  نف�صه  �أن 
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ُكْم  َبْع�صُ ِبَها  َيْخِدُم  َمْوِهَبًة،  �أََخَذ  َما  ِبَح�َصِب  َو�ِحٍد  »ِلَيُكْن  ُكلُّ  بطر�ض:  كتب  وكما 

َعِة«. )1بطر�ض 4: 10(.  نَي َعَلى ِنْعَمِة �للِه  �مْلَُتَنوِّ اِلِ ا، َكُوَكاَلَء �صَ َبْع�صً

فما  لكني�صته،  �مل�صيح  �أعطاها  �لتي  �لروحية  �ملو�هب  هو هدف  �لبنيان  كان  �إن 

�لروحية  �ملو�هب  قيمة  باالأَْوىل  ر  ُنقدِّ �أن  يعني  �إنه  ولكنائ�صنا؟  لنا  يعنيه  ذلك  �لذي 

�لتي تبني �لكنائ�ض  بو�صوح. عالوة على ذلك، ينبغي �أن ندرك �أهمية ذلك �جلزء 

من حياتنا �مل�صيحية، �أي بنيان  �لكني�صة، لي�ض فقط تنظيمًيا، بل بناء �أحدنا �الآخر ف 

لنبادر بامل�صاركة كل و�حد ف  �ملحبة و�الهتمام و�ل�صالة. فنحن جميًعا  مدعوون 

حياة �الآخر. وكما ذكرُت، �أننا ف كني�صة كابيتول هيل  �ملعمد�نية، نتعاهد مًعا �أن 

�أجل �لوحدة، و�أن ن�صري مًعا ف �ملحبة، و�أن  منار�ض �العتناء  نعمل ون�صلي من 

ا، لُننذر ونن�صح �أحدنا �الآخر كلما دعت �لاجة �إىل  ذلك،  ومالحظة بع�صنا بع�صً

ا،  و�أن جنتمع مًعا، و�أن ن�صلي بع�صنا من �أجل بع�ض، ونفرح ونحتمل بع�صنا بع�صً

و�أن  ن�صلي من �أجل معونة �لله ف كل �الأمور.  

�أنا�ض  بها  جمموعة  �ملحليني:  �ملوؤمنني  من  جمموعتني  هناك  �أن  معي  تخيل 

كثريون يتكلمون  باالأل�صنة، و�الأخرى بها �لع�رش�ت من �ل�صباب يح�رشون جنازة 

رجل م�صن، كانو� قد تعرفو�  �إليه كع�صو معهم ف �لكني�صة. �لكني�صة �لثانية تبدو يل 

�لثانية  �لكني�صة  فهذه  للكلمة(.  �لكتابي  كاريزماتية  باملعنى  )�أو  “كاريزماتية”  �أكرث 

تبدو متو�فقة �أكرث مع ما �أفهمه �أنا ب�صاأن ما  يدعو �إليه �لعهد �جلديد �أن تكونه �لكني�صة: 

�جلديد  �ملجتمع  هو  هذ�  بع�صهم  ببع�ض.  ويعتنو�  يحبو�  �أن  �لنا�ض  فيه  َتعلََّم  جمتمع 

�لذي يدعونا �لله نحن �ملوؤمنني لنكون جزًء� منه.  

�مل�صيحية لي�صت جمرد قر�ر فردي للمجيء �إىل �لكني�صة لروؤية ما �لذي ميكنني �أن 

�أ�صتفيد  منها. »�صوف �أ�صتخدم �لو�عظ كُمحا�رش �صعبي، وكمدرب روحٍي خا�ض 

بي، وبقدر ما يفيدين،  �صيكون يل حياة �أف�صل«. هذ� لي�ض من �مل�صيحية ف �صيء. 

فامل�صيحية ف �لعهد �جلديد تتعلق  كثرًي� جًد� بعالقاتنا بالنا�ض �جلال�صني من حولنا ف 
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كنائ�صنا. و�العتناء و�الهتمام �لذي نتبناه  كمجموعة يربطهما ميثاق، و��صتعد�دنا 

لتقدمي �لتز�م لله، يتج�صد ف �لتز�ماتنا بع�صنا نحو  بع�ض. هذ� هو ما مُييِّز �لكني�صة 

�ل�صحيحة بح�صب �لعهد �جلديد.  

�لطبيعة �لكاريزماتية للكني�صة تعني �أن روح �لله �لقدو�ض يعمل بيننا حتى نحب 

ونعتني  بع�صنا ببع�ض. �إنها من مو�هب �لنعمة )كاريزما( لبع�ض �لنا�ض �أن ينه�صو� 

�ملقد�ض  �لكتاب  يقر�أو�  �أن  �الآخر  للبع�ض  �لنعمة  مو�هب  �لعبادة.  ومن  ويقودو� 

ن وقائع �جلل�صة ف �جتماعات  للنا�ض ف �مل�صت�صفيات. ومن  مو�هب �لنعمة �أن تدوِّ

تت�صل  �أن  �لنعمة  مو�هب  ومن  ُتعلِّم  �ليونانية.  �أن  �لنعمة  مو�هب  ومن  �لكني�صة. 

بر�عي �لكني�صة �خلا�ض بك وتخربه باأنك ت�صلي الأجله.  هذه �الأمور، وفًقا للعهد 

�جلديد، هي مو�هب كاريزماتية. مل يق�صد بول�ض مطلًقا �أن يعطينا  قائمة �صاملة لكل 

�لكاريزماتا ف �ل�صبعة ع�رشة موهبة �لتي ذكرها. حني تعمل �لكني�صة بقوة  �لروح 

لنا  فهم  و�أي  حا�رشة.  �صتكون  �لروح  مو�هب  فاإن  �جل�صد،  بنيان  الأجل  �لقد�ض 

للقيادة  �لكتابية للكني�صة، ينبغي �أن ُيرى ف هذ� �الإطار.  

ككني�صة، مُتار�ض �لقيادة و�صط جماعة �ملوؤمنني �ملحليني �لذين يربطهم ميثاق، 

�لذين  يجهزهم �لله على نحو خا�ض. هذه هي �لطبيعة �لكاريزماتية للقيادة �لكتابية 

للكني�صة.  

ه قيادة الكنيسة بالمسيح تشبُّ

 ،18  :1 )كولو�صي  �ْلَكِني�َصِة«  �َصِد،  �جْلَ »َر�أْ�ُض  هو  نف�صه  �مل�صيح  بالتاأكيد، 

1: 22-  23(. هو وحده حجر �لز�وية ور�أ�ض �لز�وية )1 بطر�ض  �أف�ص�ض  قارن 

جماعة  وكل  �جلامعة،  �لكونية  قائد  �لكني�صة  هو  �الأ�صا�ض  ف  فامل�صيح   .)7-6 :2

موؤمنني حملية.  

�أن  بد�خل كل جماعة موؤمنني حملية، عليهم  �لقادة  �أن  �إًذ�،  �ملفاجئ  لي�ض من 

يعك�صو�  �صخ�صية �مل�صيح، يعك�صو� �صيًئا من �أدو�ره وم�صئولياته. لقد طورُت و�صيلة 
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ودعوتها  �مل�صيح.  لقيادة  �الأربعة  �الأوجه  ر  تذكُّ على  للذ�كرة  لت�صاعدك  مقوية 

�أربعة  بو��صطة  �رشحها  ومُيكن  دور(؛  كل  �الأوىل  من  �لروف  )متثل   ” BOSS “

ي�صوع  ها  توالَّ �أدو�ر  �أربعة  “ BOSS ”  متثل  خمتلفة.  �جتاهات  ف  هة  موجَّ مثلثات 

كقائد، وهو يدعو قادة �لكني�صة �ليوم �أن يتولوها. 



القيادة الكتابية للكني�صة 

 ) BOSS ( األوجه األربعة للقيادة

)رسم توضيحي ( 251

ف حني �أن �أوُجه �لقيادة هذه قد تنطبق على �لعديد من مناحي �لياة، �إال �أنني 

�أناق�ض هذه  �الأوجه ف �صياق كوننا موؤمنني ومنار�ض �لقيادة و�صط جماعة �ملوؤمنني 

�ملحلية. 

مديــر

�آخرين  �أن نعلِّم  �أو�صانا  باأ�صياء كثرية. على �صبيل �ملثال،  �أو�صى  �مل�صيح نف�صه 

ا �أو�صى باأ�صياء. فهو �أخرب �ملوؤمنني �أن يعلِّمو� �آخرين  )متى 28: 20(.  بول�ض �أي�صً

ُيعلَّم، على  �أن  �أن يفعلو�. و�أو�صى  �ل�صيوخ �أن يقررو� ما �لذي يجب  ماذ� يجب 

مديرف �ل�صد�رة

يوفر �الإمد�د يخـــدم
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�أن يفعلو� هذ� بكل ود�عة وترفق )2 تيموثاو�ض 2: 24-25( وب�صرٍب وطول �أناة 

)2تيموثاو�ض 4 :2(. فال�صيوخ ينبغي �أن يعلِّمو� بدقة،  الأن �لله �صيحا�صبنا على �لقدر 

�لذي كنا به �أمناء جتاه كلمته )�نظر يعقوب 3: 1(. ومن �لو��صح  �أن قادة �لكنائ�ض 

و� باأ�صياء ف بع�ض �الأحيان،  ويتخذو�  - كما هو �لال مع �أي قادة - ينبغي �أن يو�صَ

قر�ر�ت، ويتحملو� م�صئوليتها.

ا(  هذ� �الأمر ال يعجب بع�صهم �ليوم. لكن ي�صوع �أو�صى �أتباعه )وهذ�  ي�صملنا �أي�صً

بكل و�صوح �أن يفعلو� �ل�صيء ذ�ته: �أن ُيعلِّمو�، و�أن يعطو� و�صايا، و�أن يكونو� 

على ��صتعد�د  ملمار�صة �ل�صلطة حني يدعونا هو لفعل ذلك. ينبغي �أال نحيد عن هذ� 

�لنوع من �لقيادة. ومع  �أن هذه �ل�صلطة قد ُي�صاء ��صتخد�مها، فال�صلطة ف حد ذ�تها 

�أمر ح�صن، ونحن ميكننا �أن  ن�صتعيد �الحرت�م �لورع لل�صلطة عن طريق ممار�صتها 

بعناية.  

في الصدارة

ه ناحية �ليمني، مع د�ئرة   �ل�صكل �لذي و�صعُته لفكرة »�ل�صد�رة« هو مثلث موجَّ

على طرفه ف  �أق�صى �ليمني. وهذ� ميثل جزًء� �آخر من �لقيادة، �أن تكون ف �ملقدمة 

و�ل�صد�رة، تاأخذ  �ملبادرة وتكون قدوة. فجزء كبري من �لقيادة هو عبارة عن توفري 

�لقدوة و�تخاذ �ملبادرة. ف  �لعمل �الأدبي �لكال�صيكي جلون كيجن، قناع �لو�صية، 

م  �لكاتب �الإ�صكندر �الأكرب ك�صخ�ض عظيم ف �الأ�صا�ض     The Mask of Command قدَّ

ب�صبب �أنه قاد قو�ته بنف�صه ودون  خوف، �إىل �أكرث �الأماكن خطورة ف �ملعركة )5(.  

  ومن �ملرجح �أن �لقائد �لع�صكري �الأكرث �إثارة  للرعب ف �لرب �لعاملية �لثانية قد 

حذ� حذو �الإ�صكندر. كان قائد قوة �ملدرعات �الأملانية  روميل »ثعلب �ل�صحر�ء« ف 

�أغلب �ملر�ت ف طليعة قو�ته، �الأمر �لذي مل يكن معتاًد�  بالن�صبة لقادة �جليو�ض ف 

�لرب �لعاملية �لثانية. فحني كانت تبد�أ معركٌة، كان يذ�ع �خلرب �أن »روميل ف 

�ته، روميل ف طليعة �جلي�ض!« هذه �لر�صالة كانت تثري قو�ته وتدفعهم  �صد�رة قوَّ
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 دفًعا التباعه. فالقادة �جليدون ياأخذون �ملبادرة.  

يوحنا  ف  ي�صوع  قال  و�لقدوة.  �ملثال  تقدمي  هو  �لكتابية  �لقيادة  من  �آخر  جزء 

ا«. وكتب بول�ض »َفْلَيُكْن  ُكْم َبْع�صً ا َبْع�صُ بُّوَن �أَْنُتْم �أَْي�صً 13: 34 »َكَما  �أَْحَبْبُتُكْم �أََنا حُتِ

ا« )فيلبي 2: 5(. وَن�صَح بطر�ض بع�ض  ِذي ِف �مْلَ�ِصيِح َي�ُصوَع �أَْي�صً ِفيُكْم هَذ� �ْلِفْكُر  �لَّ

 
ْ

ِلَكي ِمَثااًل  َلَنا  َتاِرًكا  الأَْجِلَنا،   َ َتاأَملَّ ا  �أَْي�صً »�مْلَ�ِصيَح  �أن  �أن  يتذكرو�  �الأو�ئل  �مل�صيحيني 

»ُكوُنو�  كورنثو�ض  ملوؤمني  بول�ض  21(.  وكتب   :2 )1بطر�ض  ُخُطَو�ِتِه«  ِبُعو�  َتتَّ

ا ِبامْلَ�ِصيِح« )1كورنثو�ض 11: 1(.   ِلنَي ِبي َكَما �أََنا �أَْي�صً ُمَتَمثِّ

بيديه حتى  ��صتغل  �إنه  ت�صالونيكي  ملوؤمني  �خل�صو�ض  على وجه  بول�ض  ويقول 

يقدم نف�صه  مثااًل ميكنهم �أن يتبعوه )2ت�صالونيكي 3: 7-9(. هو عمل باإر�دته �لرة 

حتى يحيا حياة  منوذجية، لي�ض حياة مثالية، لكنها تظل منوذجية. عَر�َض بول�ض 

حياته �خلا�صة كمثال، متقدًما  ف �ل�صد�رة لُيظهر كيف ينبغي �أن يكون �الأمر.  

وهذ� هو ما ينبغي �أن يفعله �لقادة ف �لكنائ�ض �ليوم. كجزء من قيادتنا، ال بد 

�أن نكون  مثااًل )�نظر يوحنا 13: 15، فيلبي 3: 17، 1تيموثاو�ض 4: 12، تيط�ض 

2: 7، ويعقوب 5: 10(. 

يوفر اإلمداد

ه ناحية �لي�صار، مع د�ئرة  �ل�صكل �لذي و�صعته لفكرة »�الإمد�د« هو مثلث موجَّ

من  �آخر  جزًء�  باأن  رنا  يذكِّ �ل�صكل  هذ�  �لي�صار.  �أق�صى  ف  على  طرفه  مو�صوعة 

�لقيادة هو �الإمد�د. 

ْر ف جي�ض لديه خطوط �إمد�د حيوية ت�صل �إىل �لقو�ت �ملوجودة على جبهة  فكِّ

�لقتال. تعمل  �لقيادة �جليدة ��صرت�تيجًيا لتعطي �صكاًل وتركيًز� وحرية للعمل �لذي 

مون �خلدمة  هون حركة �صري �لكني�صة، ويق�صِّ  �الآخرون ليقومو� به.  �لقادة يوجِّ
َ

ُدعي

الأجز�ء �صغرية جًد� حتى ي�صتطيع  �الآخرون �أن يقومو� بها. 



9 عالمات للكني�صة �ل�صحيحة 308 

لنعطي  �لعدو  خطوط  خلف  �صنعرب  فاإننا  �الإمد�د،  هذ�  لنوفر  مدعوين  كنا  �إن 

�لنا�ض �الأدو�ت  �لتي يحتاجونها حتى ينطلقو� باأنف�صهم. بعد �أن �أعدَّ ي�صوع تالميذه 

�أر�صلهم  ي�صوع  ولكن   ،9 لوقا  ف  �أخفقو�  هم   .)10  -9 )لوقا  �أر�صلهم  زهم،  وجهَّ

ثانية ف لوقا 10، وجنحو� هذه �ملرة. في�صوع  ف هذ� �ملثال، كان موجوًد� خلف 

ز �آخرين.  �خلطوط، ميّد ويجهِّ

بالتاأكيد نحن ال ن�صتطيع �أن نذهب مع �لنا�ض �لذين �أر�صلناهم، مثلما ي�صتطيع ي�صوع 

بروحه.  ولكن موقفنا ي�صبه باالأكرث موقف بول�ض ف ر�صالته �الأخرية، حني �أو�صى 

تيموثاو�ض باأن يعلِّم  �أنا�ًصا يكونو� �أْكفاء �أن يعلِّمو� �آخرين )2تيموثاو�ض 2: 2(. لقد 

�أن  ي�صاعف خدمته ب�صورة كبرية، حني ميدُّ �الآخرين  �أنه ي�صتطيع  �أدرك بول�ض 

باملو�رد حتى يوؤدو� خدماتهم. 

يخدم

 ف �ل�صكل �لذي عنو�نه »يخدم«، جند �ملثلث موجًها لالأ�صفل، مع د�ئرة حول 

طرفه �الأدنى. وهذ�  مُيّثل دور �خلدمة. Serve  وهي مُتّثل �لرف �الأخري من كلمة 

“ BOSS ”، ورمبا هذ� هو �أكرث وجه  ميكن �أن منيِّز �أنه م�صيحي بني �أوجه �لقيادة. 

عّنا  �ل�صليب، ومات  نف�صه  الأجلنا على  بَذَل  �إذ  �مل�صيح  �كتمااًل ف  �أكرث  نر�ه  فنحن 

حتى ن�صتطيع �أن نحيا له. وجند و�صًفا موؤثًر� لهذه �خلدمات  �مل�صحية بالذ�ت، ف 

كل �إجنيل من �الأناجيل �الأربعة، مع مزيد من �لتاأمالت عنها ف كل �لعهد  �جلديد. 

ر�ن.  وفيلبي 2 و1بطر�ض 2 على نحو خا�ض و��صحان وموؤثِّ

هذ� هو منوذج �لقيادة �لذي تركه لنا �مل�صيح. وهذ� باالأخ�ض هو �لال، ما �إن 

ُدعينا لنكون  قادة و�صط جماعة من �ملوؤمنني �ملحليني، فيقول بطر�ض:  

�ِصيِح،  اِهَد لآَلِم  امْلَ ْيَخ َرِفيَقُهْم، َوال�صَّ ِذيَن َبْيَنُكْم، اأََنا ال�صَّ ُي�ِخ الَّ »اأَْطُلُب اإِىَل ال�صُّ

اًرا، َل َعِن  َبْيَنُكْم  ُنظَّ ِتي  الَّ اللِه  َة  َرِعيَّ اْرَعْ�ا  ُيْعَلَن،  اأَْن  اْلَعِتيِد  ْجِد  امْلَ يَك  َو�رَصِ

َعَلى  َكَمْن  َي�ُص�ُد  َوَل  ِبَن�َصاٍط،  َبْل  َقِبيٍح  ِلِرْبٍح  َوَل  ِبالْخِتَياِر،  َبْل  ِطَراٍر  ا�صْ
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َعاِة  َتَناُل�َن اإِْكِليَل  ِة. َوَمَتى َظَهَر َرِئي�ُس الرُّ ِعيَّ ْمِثَلًة ِللرَّ اِئِريَن اأَ َبِة، َبْل �صَ الأَْن�صِ

ِذي َل َيْبَلى«. )1بطر�س 5: 4-1(.  ْجِد الَّ امْلَ

هذه �الأوجه �الأربعة �ملختلفة للقيادة: �ملدير �لذي يعطي �الأمر، و�لقدوة �لذي 

نا مبا نحتاجه، ومن يخِدم، �صتكون جزًء� من قيادة �لكني�صة  ف  �ل�صد�رة، ومن مِيدُّ

�لكتابية.  

عالقة قيادة الكنيسة بطبيعة اهلل وشخصيته

ونحن نختتم نظرتنا على قيادة �لكني�صة، ينبغي �أن نفكر كيف تتعلق ممار�صة هذه 

�لقيادة بطبيعة  �لله و�صخ�صيته. 

فالقيادة لي�صت ف �لنهاية جمرد �أمر يتعلق ب�صيا�صات �لكني�صة. ف �إحدى �ملر�ت 

حينما كنت  ف كامربيدج، وكنت �أتناول �لع�صاء مع �صديق يل، عربَّ يل عن غ�صبه 

من قر�ر �تخذه جمل�ض  �ملدينة موؤخًر� ببيع بع�ض �الأر��صي �ملجاورة ملدر�صةٍ   تقع 

بالقرب من منزله. وفيما هو يتكلم،  تذكرُت كيف �أن هذ� �الأمر هي عادٌة منطية 

لدي �صديقي. �إذ كان د�ئًما ما يعربِّ عن غ�صبه من  �صيء هنا �أو هناك فعلته �صلطة 

�ل�صلطة هي  تظن  �أن  قاطًعا: »هل  مبا�رًش�  ب�صيًطا  �صوؤ�اًل  عليه  َطرحُت  ولذلك  ما. 

�أمر �صيئ؟« ظننت �أنه �صيعطيني �إجابة م�صوغة بعناية، مغلَّفة مبعاٍن رقيقة.  ولكن 

�صدمتني �إجابته �لعفوية �لب�صيطة �ملبا�رشة �لقاطعة: »نعم، �ل�صلطة هي �أمر �صيئ«.

ميكن  �ل�صلطة  هذه  �أن  وبحقيقة  �لب�رشية  لل�صلطة  �ل�صاقطة  بالطبيعة  �الإقر�ر  �إن 

�أن ُي�صاء  ��صتخد�مها، هو �أمر جيد و�صحي. وال �صك ف �أن �ل�صلطة �لتي ال تخدم 

ا  �أي�صً �ل�صلطة هو  �أنو�ع  �لله هي د�ئًما  �صيطانية. ولكن �الرتياب ف كل  �أغر��ض 

مما  �أكرث  ي�صكك،  �لذي  �ل�صخ�ض  طبيعة  عن  يك�صف  �لكثري  فهذ�  جًد�.  �صيئ  �صيء 

نحيا،  �أن  �لله  لنا  ق�صد  نحيا كما  فلكي  ي�صكك  فيها.  �لتي  �ل�صلطة  يك�صفه عن طبيعة 

ينبغي �أن نثق به، و�أن نثق باأولئك �ملخلوقني على  �صورته.  
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هذ� ال يعني �أن �لتقوى �صذ�جة، بل يعني �أن �لقدرة على �لثقة عن�رش جوهري 

هذه  فيها  تظهر  �لتي  �لياة،  عالقات  �إطار  ف  وللعمل  �صورة  �لله،  النعكا�ض 

�ل�صورة   ويعربَّ عنها. 

ف �أف�ص�ض 3: 14 حني كان بول�ض ي�صلي ملوؤمني �أف�ص�ض، �أخربهم �أنه �صلى »َلَدى 

ى ُكلُّ َع�ِصرَيٍة ِف �ل�صمو�ت  َوَعَلى �الأَْر�ِض«.  ِذي ِمْنُه ُت�َصمَّ َنا َي�ُصوَع  �مْلَ�ِصيِح، �لَّ �أَِبي َربِّ

�أي  كن�صيته،  لعائلة  �أٌب  هو  �لله  �أن  بب�صاطة  لي�ض  بول�ض  هنا  ق�صده  �لذي  و�ملغزى 

�لكني�صة �جلامعة �ل�صاملة )و�إن كان  ذلك �صحيح بكل تاأكيد(، ولكن �ملغزى هو �أن 

لل�صلطة  �الجتماعي  �لبنيان  كل  �صورته،  و�أن  على  �صنعنا  �لذي  �خلالق  هو  �لله 

ف عائالتنا، هو م�صتمٌد من �لله ومن �صلطته. ومن ثم فاإن  �ل�صلطة و�لقيادة لي�صتا 

م�صاألتني غري جوهريتني بالن�صبة لنا كموؤمنني، بل هما م�صاألتان ذَوي  �أهمية عظمى، 

الأنهما ت�صكالن جزًء� من �صورة �لله �لتي يجب �أن نعك�صها ف حياتنا. 

عامَلٌ بال �صلطة �صيكون مثل رغبات جاحمة، �صيارة بال مكابح، مفرتق طرق 

ي�صتمر �الأمر لربهة من  �إ�صارة مرور،  لعبة بال قو�عد، بيت بال و�لدين. قد  بال 

ي�صري  ثم  عبثًيا، ومن  �الأمر  �صيبدو  �أن مي�صي  وقت طويل،  قبل  ولكن  �لوقت، 

ف.  ماأ�صاة قا�صية ال تو�صَ

يطرح يوجني كينيدي و�صارة ت�صارلز ف كتابهما “ال�صلطة: اأكرث فكرة اأ�صيء 

فهمها يف اأمريكا«   Authority: The Most  Misunderstood Idea in America، فكرة 

�أن »�لعامل  �لذي يحفظ ثبات ممار�صة �ل�صلطة ممار�صة �صحية هو �ل�صيء �ملفقود. 

و�أن عودته هي ما �صتجعلنا  �أكرث ثقة و�أقل قلًقا ف �إد�رة حياتنا«)6(.   ويقرتحان �أن 

»�ملمار�صة �ل�صحية لل�صلطة تتو�فق مع  �حتياجات �لعالقات �لميمة �جلادة و�أهد�فها، 

�لتغلب على �الآخرين،  و�إمنا تعزيز منو �الأ�صخا�ض �لذين  الأن �هتمامها لي�ض   هو 

ي�صعرون باالأمان بع�صهم مع بع�ض«)7(. 
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 :” Pleasantville “ ووفًقا لهذين �لكاتبني، ف �أفالم مثل

اإن مزيًدا من احلرية اجلن�صية، يف حد ذاته، ُينظر له باعتباره ثمرة التمرد 

الثقافة  ق عليه يف  كهذا م�صدَّ واأمٌر  الال اإن�صانية.  القمعية  الق�ى   النبيل على 

 ال�صعبية، باعتباره غاية يف حد ذاته. فالتحرر اجلن�صي غري املقيَّد، والذي 

ه�  عبارة عن ممار�صات جن�صية مبعزل عن العالقات الإن�صانية، ي�صبح ركيزة 

 اأ�صا�صية يف احلكمة ال�صعبية)8(.  

ومع ذلك �أن ُتخِرج �لميمية خارج تركيبة �اللتز�م، و�ل�صلطة، و�خل�صوع، 

و�لب ذي �لعهد،  فاأنت تقتلع جذور �صيٍء من �أهم �لدرو�ض �لتي ميكن �أن نتعلمها 

كمخلوقات ُخلقت على  �صورة �لله، �أال وهو كيفية �لتو��صل بع�صنا مع بع�ض ومع 

�لله. 

وقعت  عندما  و�لثاين،  �الأول  �صموئيل  �ِصفَري  من  مرة  ذ�ت  وعظي  �أتذكر 

ْبُت كيف �أنني  عيناي على كلمات  د�ود �الأخرية ف )1�صم 23(، �نده�صُت، وتعجَّ

ا�ِض َبارٌّ َيَت�َصلَُّط ِبَخْوِف �للِه، وَكُنوِر  مل �أنتبه لها كثرًي� من قبل: »�إَِذ�  َت�َصلََّط َعَلى �لنَّ

ِغبَّ  يٍء  ُم�صِ ْحٍو  َباٍح �صَ ِف �صَ ِمَن  �الأَْر�ِض  َكُع�ْصٍب  ْم�ُض.  �ل�صَّ َقِت  �أَ�رْشَ �إَِذ�  َباِح  �ل�صَّ

�مْلََطِر«. )2�صم 23: 3-4(. يا له من و�صف ر�ئع ملمار�صة  �ل�صلطة بطريقة �صحية 

وثمار هذه �ملمار�صة! 

حينها  �أ�صبحت  الأنني  �لوقت،  ذلك  ف  �أكرث  د�ود  كلمات  الحظت  �أنني  �أظن 

رجاًل ميار�ض  �صلطة متز�يدة، �صو�ء ف �أ�رشتي �أو ف كني�صتي. وهذ� جعل حقيقة 

هذه �الآيات �أكرث و�صوًحا يل،  و�أكرث �أهمية وقيمة.  

ُيفرت�ض ف �الأ�رشة �أن تكون هي �أر�ض �لتدريب على ممار�صة �ل�صلطة �مُلِحبَّة. 

�إنها مكان   »لالرتقاء بامل�صتوى« �أعطاه �لله لنا لنتعلم �لب، و�الحرت�م، و�الإكر�م، 

و�لطاعة، و�لثقة، حتى  يت�صنى لنا �أن ُنعدَّ �أنف�صنا للتو��صل مع �الآخرين، وف �لنهاية 

نتو��صل مع �لله نف�صه. 
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حني منار�ض �ل�صلطة بطريقة ح�صنة والئقة، من خالل �لقانون، وحول مائدة 

�الأ�رشة، وف  وظائفنا، وف ِفَرق �لك�صافة، وف بيوتنا، وباالأخ�ض ف �لكني�صة، 

فاإننا ن�صاعد على �إظهار �صورة  �لله خلليقته. 

�إن �صلوكنا ف �لكني�صة فيما يتعلق مب�صاألة �لقيادة يجب �أن َيُئول �إىل �أن �الإجنيل 

�لعامل.  للرجاء و�لق ف  �ملجيد  �لنور  ليكون  ُيرفع  باالأحرى  بل  ف  عليه  ُيجدَّ ال 

وينبغي �أن تكون  حياتنا مًعا نقية بقدر �مل�صتطاع، حتى ي�صطع قلُب �لله �ملحب للعامل 

بو�صوح من خاللنا. 

هذه دعوة عظيمة دعانا �لله �إليها، �أن نقرُّ بال�صلطة �لتقية ف �لكني�صة ونحرتمها. 

هذه عالمة  من عالمات �لكني�صة �ل�صحيحة و�ملوؤمنني �الأ�صحاء. هذه دعوتنا. وهذ� 

�متيازنا. وهناك  عامل يحتاج �أن يرى �أنا�ًصا خملوقني على �صورة �لله يعي�صون هذه 

�ل�صورة بهذه �لطريقة. فدعونا  ن�صلي �أن َنْقِدَر �أن نفعل ذلك مًعا ف كنائ�صنا، من 

�أجل �صحة كنائ�صنا ومن �أجل جمد �لله.  
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مراجع أخرى

للدراسة في مجموعات:  • 
   Leading One Another: Church Leadership 

أسابيع  ستة  على  مقسمة  استقرائية  دراسة  • 
 . ”  9Marks  “ من خالل 

لتطبيقات راعوية:  • 
Faithful Elders and Deacons, by Thabiti Anyabwile   





ملحق )1(

ّي نصائح لقيادة الكنيسة في اتجاه ِصحِّ

ِحّي االتجاه الصِّ

دون  عندما ميكننا حًقا �فرت��ض �أن غالبية هوؤالء �ملوجودين ف �لكني�صة  هم جمدَّ

و�أن لديهم �لتز�ًما جتاه �لكني�صة، فحينئذ ميكن ل�صورة �لكني�صة  ح�صب �لعهد �جلديد، 

كج�صد وعائلة، �أن تكون حقيقًة حية وحيوية. 

�إن �لله ف �صالحه دعانا لنحيا �لياة �مل�صيحية مًعا. فلكوين جزًء� من �لكني�صة، 

هذ�  �أن  و�أظن  و�أخو�تي.  �إخوتي  خالل  من  يعمل  �لله  �إنَّ  �إذ  ْوُت،  مَنَ فاإين  قد 

طبيعي، وال ُيفرت�ض �أن  يكون غري ذلك. فالله يق�صد �أن يعمل فينا بروحه، من 

خالل بع�صنا �لبع�ض. فالعالقات  مبفهوم �لعامل تنطوي على �لتز�م، وبالتاأكيد فاإن 

�لعالقات ف �لكني�صة لن تنطوي على �أقل من  ذلك.  

ينطقو�  �أال  �صعبه  �لله  ر  تثنية 5: 11( حذَّ  ،7 :20 �لثالثة )خروج  �لو�صية  ف 

با�صم �لله  باطاًل. وهو ال يق�صد بذلك جتنب �لتجديف فقط. بل و�أكرث من ذلك، �إنه 

ِع �أنك تابع يل، ما دمت لن تعي�ض كو�حد  يقول: »ال تن�صب  نف�صك ال�صمى، وال تدَّ

من �أتباعي«. هذ�، �صاأنه �صاأن  �لتجديف، هو ��صتخد�م ��صم �لله باطاًل. 

ا. فالعديد من �لكنائ�ض �ليوم، يخلطون بني  هة لنا ككني�صة �أي�صً تلك �لو�صية موجَّ

 �ملكا�صب �الأنانية و�لنمو �لروحي. فنحن نخلط بني ما هو جمرد �صعور باالإثارة، 

ل قبول �لعامل لنا، على �أْن نحيا بطريقة جتلب معار�صًة  و�لعبادة �لقيقية.  نحن ُنف�صِّ
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عن  �لنظر  بغ�ض  �لكنائ�ض،  من  �لعديد   .)12 2تيموثاو�ض   3:  )�نظر  �لعامل  من 

�صورتها �إح�صائًيا، يبدو غري مباٍل بالعالمات  �لكتابية �ملحددة �لتي يجب �أن متيِّز 

�لكني�صة �لية �لنامية.  

�إن �صحة �لكني�صة ينبغي �أن تكون مثار �هتمام كل �ملوؤمنني، الأنها ت�صمل �لياة 

 �لروحية لكل من هو موؤمن وع�صو ف �لكني�صة، خا�صًة هوؤالء �لذين ُدعيو� ليكونو� 

قادة  بالكني�صة. فكنائ�صنا ُتظهر �إجنيل جمد �لله، خلليقته، من خالل �لتنوع �ملده�ض 

�لتي  �لطرق  خالل  ومن  �لكني�صة،  ف  �لله  ي�صعها  �لتي  �ملختلفة  لكل  �ل�صخ�صيات 

�أن  �أن  يرتبطو� بع�صهم ببع�ض وُيظهرو� جمده. هذ� ما ُدعينا له،  �لله  ي�صمح بها 

ُنظهر �لله و�صخ�صيته خلليقته  بطريقة جميدة )�أف�ص�ض 3: 10(. فنحن ينبغي �أن منجد 

�لله بحياتنا مًعا.  

نصائح للقيادة

 كنت قد فكرُت ذ�ت مرة �أن �أكتب كتاًبا لرعاة �لكنائ�ض، بعنو�ن كيف جتعلهم 

�لكتاب غري  لهذ�  �الأ�صا�صية  �لفكرة  �أُوجز  �أن  باإمكاين   يطردونك.. و�رشيًعا! كان 

�ملكتوب، ف  عبارة و�حدة تنا�صًبا مع كتابات بول�ض: وهي �أن ر�عي كني�صة دخل 

د  يعمِّ �أن  ا  ور�ف�صً منهم،  �لبع�ض  �إميان  ف  ًكا  م�صكِّ �أع�صاء  �لكني�صة،  �جتماع  �إىل 

�ملو�صيقة  من  �أكرث  �لكني�صة،  �أع�صاء  �الأولوية  لرتنيم  باإعطاء  ومنادًيا  �الأطفال، 

�ملعزوفة، ومطالًبا باإز�لة كل �الأعالم و�ل�صار�ت  �مل�صيحية و�لوطنية و�أن تتوقف 

جميع �أنو�ع �لدعو�ت �إىل �لتقدم ناحية منرب �لكني�صة، و�أن يحل  �ل�صيوخ حمل جلان 

�الأم،  وعيد  لعيد  �لعلماين  �لتناوب  هذ�  ومتجاهاًل  �لرت�صيح(،  جلنة  )حتى  �لكني�صة 

�الأب، وعيد �لعمال، وعيد جميع �لقدي�صني )هالويني(، ويوم �ملحاربني �لقد�مي، 

و�ليوم  �لب،  وعيد  كينج،  لوثر  مارتن  ميالد  وعيد  �جلديدة،  ور�أ�ض  �ل�صنة 

�ال�صتقالل،  وعيد  �ملحلية،  �لثانوية  �ملدر�صة  وحفلة  تخرج  لل�صهد�ء،  �لتذكاري 

ًيا  �ملر�أة من �ملنا�صب �لكن�صية �لتي تليق  ومبتدًئا ف ممار�صة �لتاأديب �لكن�صي، وُمَنحِّ
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ًحا باأن لديه �عرت��ض الهوتي على تعدد  �الجتماعات ف �صباح  بال�صيوخ، وُم�رَشِّ

ا كهذ� لن ُي�صمح له باال�صتمر�ر لوقت �أكرث  من �جتماع  �الأحد. فمن �ملحتمل �أنَّ ق�صًّ

�الأع�صاء �لتايل.  

ف حني كان باإمكاين �أن �أكتب كتاًبا كهذ�، �إال �أين �أظن �أنني يجب �أواًل �أن �أتبع 

�إىل  �لفور  �لكتاب فيذهبو� على  �لبع�ض هذ�  �أن يقر�أ  �أخ�صى  �إذ  �أكرث.  اءة  بنَّ  طريقة 

كنائ�صهم وهم  متلهفون لروؤية تغيري�ت جذرية. ولكن مع قليل من �لكمة و�ل�صرب 

و�ل�صالة و�لتعليم  �ملتاأين و�ملحبة، قد يفاجئنا مقد�ر ما ن�صتطيع �أن ن�صل �إليه بكنائ�صنا. 

ق�صة �ل�صلحفاة �ملثاِبرة  و�الأرنب �ملتعجل ت�صبح هنا مثاًل لرعاة �لكنائ�ض. 

َيها، لت�صاعد ف حتقيق �لتغيري�ت  �إليك �أربع خ�صائ�ض يجب كر�ٍع للكني�صة �أن ُتنمِّ

 �لتي ت�صعر �أن كني�صتك ف �حتياج �إليها. 

 1- كن صادًقا

ا لكلمته �ملكتوبة. فال ت�صتهن �لبتة بقوة تعليم  �طلب �إىل �لرب �أن يحفظك خْمِل�صً

 �لق. �صلِّ �أن يكون لديك ��صتقامة ف د�خلك، ف تفكريك �خلا�ض. �صلِّ �أن 

تكون �أميًنا مع  �جلميع، ف �الإجابة عن �الأ�صئلة، بل ب�صورة �أكرث ن�صاًطا، ف 

�لعمل على م�صاعدة �لنا�ض �أن  يعرفوك. 

اًعا إلى الثقة    2- كن نزَّ

ِكْل على �لله �أكرث من �تكالك على مو�هبك وقدر�تك. �ق�ِض وقًتا ف �ل�صالة  �تَّ

كلمات  تذكر  �صبوًر�.  كن  �لكني�صة،  �أع�صاء  ومع  �آخرين،  ومع   مبفردك، 

ِباْلَكِلَمِة. �ْعُكْف َعَلى ذِلَك  4: 2(: »�ْكِرْز  بول�ض لتيموثاو�ض ف   )2تيموثاو�ض 

ِخ،  �ْنَتِهْر، ِعْظ ِبُكلِّ �أََناٍة َوَتْعِليٍم«. ِف َوْقٍت ُمَنا�ِصٍب َوَغرْيِ ُمَنا�ِصٍب. َوبِّ

�صلِّم طموحاتك لله، وكن م�صتعًد� �أن ت�صتاأمَنه على حياتك. كن م�صتعًد� �أن ت�صلي 

قد  �لطويل  فالعمر  حياتك.  لبقية  �لايل  خدمتك  مكان  ف  �لرب  يرتكك   الأن 
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و�صعه �لله ف  �ل�صبان، ف م�صاألة تن�صئة �الأبناء حتى �لبلوغ؛ فطول �لعمر هو 

�أمٌر ميَّز �لعديد من �خلدمات  �ملثمرة. قال �لق�ض �لبيوريتاين )�لتطهري( ويليام 

�ل�صماء  �إىل  كني�صته  �أن  يخرج من  هو  �أق�صى طموحه  �إن  مرة  �أكرث من  جوج 

 12 1608 حتى  وفاته ف  مبا�رشة. كان جوج ر�عًيا للكني�صة ذ�تها من يونيو 

دي�صمرب 1653. كان ر�عًيا للكني�صة ذ�تها ملدة �صتة و�أربعون �صنة. �صلِّ �أن ُيزيد 

�لله  �إميانك وي�صاعدك لكي ترى �أن �هتمامه بالكني�صة �أكرب من �هتمامك �أنت. 

 3- كن إيجابًيا: 

�صلِّ �أال تكون كثري �النتقاد ف �الأ�صا�ض، وال �أن ُينظر �إليك باعتبارك هكذ�. 

�لله لكني�صته، وكذلك خططك �ملحددة؛  ح روؤية  �أجندة �يجابية. و�صِّ  فلتكن لك 

�لله  ي�صاعدك  �أن  �أكرث. �صلِّ  �لعاجلة  وتلك  �الأمد  يتعلق  باالأهد�ف طويلة  فيما 

على بناء عالقات �صخ�صية  متينة. و�صلِّ على وجه �خل�صو�ض �أن ي�صاعدك �لله 

على تنمية مزيد من �لقادة د�خل �لكني�صة )2 تيموثاو�ض 2: 2(. �صلِّ �أن يجعل 

�أن  �صلِّ  �لكر�زة  و�الإر�صاليات.  عن  رئي�صًيا  ومد�فًعا  �صخ�صًيا  مثااًل  منك  �لله 

يزيد �لله من غريتك - وغرية كني�صتك - ملجد لله. 

ًدا  4- كن محدَّ

تاأمل �ل�صياق و�لظروف �ملحيطة �لتي ُتظهر كيف �هتم �لله بكني�صته. ��صتفد من 

�الأكرب  �الأع�صاء  من  كني�صتك  تاريخ  �عرف  كني�صتك.  لتاريخ  �جليدة   �مل�صادر 

�صًنا. كن د�ر�ًصا  لالأ�صجار �لتي حتمل كني�صتك. ف كاتدر�ئية لينكولن، �أخربين 

مر�صد �صياحي �أن عامِلًا لالأ�صجار  كان قد �أخذ عينات من ُلب عو�ر�ض �لبلوط 

ذ�ت �ل�صتة و�أربعني قدًما �لتي كانت تدعم �صقف  �لكاتدر�ئية لقرون من �لزمن، 

و�كت�صف �لتاريخ �لذي ُزرعت فيه هذه �الأ�صجار و�لتاريخ �لذي  �قُتلعت فيه. 

و�لعينات �لتي �أظهرها لنا كانت الأ�صجار مت �قتالعها قبل �أكرث من 150 �صنة، 

وكثري  منها كان قد ُزرع ف �لقرن �لعا�رش و�قُتلع ف �لقرن �لثاين ع�رش. 
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كن �أكرث �لتالميذ در��صة لتاريخ كني�صتك. بفعلك هذ� ، �أنت ُتظهر �الحرت�م، 

 وكذلك تتعلم.  

رمبا ت�صري �أنت �لرجل �لذي ي�صتعيد �أف�صل ما كان ف ما�صي �لكني�صة، و�لرجل 

�مل�صتقبل،  ف  للكني�صة  �لله  �أعدها  �لتي  �لعظيمة  �الأمور  �إىل  �لكني�صة  يقود   �لذي 

وهي ُتظهر  �صخ�صية �لله خلليقته. �إن عبء �إظهار ذلك �إمنا هو م�صئوليتنا �جلليلة 

وكذلك �متيازنا �لهائل.  �أُ�صلِّي �أن يجعل �للُه كني�صتك كني�صًة �صحيحة، وي�صكب 

نف�صه،  �الأمر  يفعلو�  �لكنائ�ض عرب بالدنا وحول  �لعامل كله، حتى  روحه على 

ملجد �لله. وليباركك �لرب ف حماولتك لفعل ذلك. 





ملحق )2(

»ال تفعلوا ذلك!«

لماذا ال ينبغي أن تمارس التأديب الكنسي  

�أن  يكت�صفون  �لكنائ�ض حني  �أقوله لرعاة  �صيء  �أول  تفعلو� ذلك«. هذ� هو  »ال 

 �لتاأديب �لكن�صي موجود ف �لكتاب �ملقد�ض. فاأقول لهم: »ال تفعلو� ذلك، على �الأقل 

لي�ض �الآن«.  ولكن ملاذ� هذه �لن�صيحة؟

دعنا نفكر فيما يحدث عند �كت�صاف هذ� �الأمر. حني ي�صمع �لرعاة عن �لتاأديب 

 �لكن�صي للوهلة �الأوىل، غالًبا ما يظنون �أنها فكرة �صخيفة. فهي تبدو فكرة خالية من 

�ملحبة،  و�صد �الإجنيل، وغريبة، ومت�صلطة، ونامو�صية )متقيدة بحرفية �لقانون(، 

وتنطوي على �لكم  على �الآخرين. ومن �ملوؤكد �أنها تبدو غري عملية. حتى �أنهم 

يت�صاءلون �إن كانت غري قانونية. 

يفتحون كتبهم المقدسة

كتابية  مقاطع  �إىل  وياأتون  �ملقد�صة.  كتبهم  �إىل  ُخل�صة  �لرعاة  هوؤالء  ينظر  قد 

مثل )2 ت�صالونيكي 3: 6( �أو )غالطية 6: 1( �أو �إىل �لن�ض �لكال�صيكي عن �لتاأديب 

عقوبة  عن  �لقدمي  �لعهد  ف  �ملوجودة  �خللفية  هم  يتاأملون   .)5 )1كورنثو�ض 

�لرمان �لكن�صي، ويتذكرون �أن �لله  د�ئًما ما كان يهدف �إىل جعل �صعبه �صورًة 

 1 ،11 :52 �إ�صعياء   ،2   :19 17: 7، الويني  )تثنية  قد��صته هو �صخ�صًيا  تعك�ض 

بطر�ض 1: 16(. 
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�لذي  نف�صه  �الأ�صحاح  ف  �أن  ويكت�صفون  نف�صه،  ي�صوع  تعليم  �إىل  يرجعون  ثم 

ا �لتالميذ  �أد�ن  فيه ي�صوع �ُلكَم على �الآخرين )�نظر متى 7: 1(، يحذر فيه �أي�صً

باأن يحرتزو� من  �الأنبياء �لكذبة ومن �لذين يزعمون �أنهم يتبعونه بينما ال يطيعون 

كلمته )متى 7: 15-20، 21-  23(. وف �لنهاية يرجع هوؤالء �لرعاة �إىل )متى 18( 

�لذين ف مو�قف معينة يخطئون  ي�صتبعدو�  �أولئك  باأن  �أتباعه  حيث يو�صي ي�صوع 

وال يتوبون )ع 17(. �ألعله ينبغي �أن متار�ض �لكني�صة  �لتاأديب �لكن�صي؟

�أما ما يدفع هوؤالء �لرعاة �للطفاء �لطبيعيني �ملتكيِّفني �لذين كانو� �صابًقا حمبوبني، 

ف  �لكنائ�ض  بع�ض  هناك  �أن  يكت�صفون  �أنهم  هو  �ليلة  �نعد�م  من  �لالة  �إىل  هذه 

�لو�قع متار�ض  �لتاأديب �لكن�صي. لي�صت كنائ�ض غريبة �أو غري متو�فقة، بل كنائ�ض 

�لنعمة، مثل كني�صة »جري�ض كوميونيتي« ف  �صعيدة ونامية وكبرية  ومنهجها هو 

ف    Tenth Presbyterian  العاشرة �مل�صيخية  �أو  �لكني�صة  بكاليفورنيا،  فايل  �صن  مدينة 

فيالديلفيا، �أو �ملعمد�نية �الأوىل  First  Baptist  ف دورهام بوالية كارولينا �ل�صمالية، 

�أو كني�صة فيليدج    Village Church  بالقرب من  د�ال�ض. 

يكونو�  �أن  ينبغي  �أنه  يدركون  فهم  ماأزق.  ف  �لرعاة  هوؤالء  �أ�صبح  �الآن 

�مُلحبة  �ملقد�صة  للكني�صة  �لكتابية  �ل�صورة  �أمام  جمربون  �أنهم  مطيعني.  وي�صعرون 

�ملتحدة، �لكني�صة �لتي  تعك�ض �لله �لو�حد �لقدو�ض �ملحب. وهم يفهمون �أن �إخفاقهم 

�أمام  �لكنائ�ض  هذه  ب�صهادة  وي�رشُّ  بكنائ�صهم  �لكن�صي  ي�رشُّ  �لتاأديب  ممار�صة  ف 

�لعامل.  

تلك هي �للحظة �لتي غالًبا ما ُيتخذ فيها قر�ر عنيد، مثل »�صوف �أقود �أع�صاء 

هذه  �لكني�صة ليكونو� كتابيني ف هذ� �ل�صدد، حتى و�إن كان هذ� �آخر �صيء �أفعله!« 

وغالًبا ما  يكون ذلك هو �آخر �صيء يقوم به فعاًل. 
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فجأًة ودون سابق إنذار

بالكتاب  �ملوؤمنني  �لكني�صة �الأبرياء  �لنية الأع�صاء  �مل�صاملة ح�صنة  ف و�ْصط �لياة 

 �ملقد�ض، ت�رشب �ل�صاعقُة �لرعدية للتاأديب �لكن�صي! قد يحدث ذلك خالل عظة، 

ل  �أو خالل  حمادثة بني ر�عي �لكني�صة و�أحد �ل�صمام�صة. �أو رمبا خالل �قرت�ح متعجِّ

ف �جتماع �أع�صاء  �لكني�صة. ولكن ف مكان ما �صت�رشب تلك �ل�صاعقة، وغالًبا ما 

ي�صحبها جدية �صديدة و�صيل  جارف من �ال�صت�صهاد�ت بالن�صو�ض �لكتابية.  

وبعدها يتم �تخاذ �الإجر�ء �ل�صادق.  

ثم تاأتي ردة �لفعل، فينَتج عن ذلك �صوء فهم وم�صاعر جريحة، وتن�صاأ �تهامات 

�ملر�رة،  وتعمُّ  �أ�صماء،  وُتذكر  عنها،  و�لدفاع  ما  خطيٍة  مهاجمة  وتتم   م�صادة، 

و�التهامات.  �ُلجج  من  ن�صاٍز  �إىل  �ملحلية  �ملوؤمنني  �صيمفونية  جماعة  وتتحول 

�صخ�ض  �أنك  �أنت  تظن  »وهل  هذ�؟«  وكذلك:  �صينتهي  »متى  �لنا�ض:  وي�رشخ 

مثايل؟«.  

ماذ� يجب �أن يفعله ر�عي �لكني�صة؟ ن�صيحتي هي »ال ت�صع نف�صك ف هذ� �ملوقف، 

 من بادئ �الأمر. فبمجرد �أن تكت�صف �أن ذلك �لتاأديب �لكن�صي �لت�صحيحي هو �أمر 

تقوميي  �أمر  هو  �لكن�صي  )�لتاأديب  ممار�صته«.  قبل  �لوقت  بع�ض  ل  كتابي،  متهَّ

وت�صكيلي، و�ل�صفة �الأخرية  ت�صري �إىل عمل �لكني�صة ف تعليم �أو ت�صكيل �ملوؤمنني(. 

�أن نكون غري  �للحظة قد تفكر هكذ�: »مارك، هل تطلب منا  و�الآن عند تلك 

 طائعني للكتاب �ملقد�ض؟«.

ى  �أَو�صَ �أن تفعلو� ما  �أ�صاعدكم  �أن  �أحاول  �أنا  ف �لو�قع، ال ل�صت �أطلب ذلك. 

�لنفقة،  ح�صاب  �ح�صب   :)33-25  :14 لوقا  )�نظر  يفعلوه  �أن  تالميذه  به  ي�صوع 

ب�صكل  �لكتابي  �لتعليم  يفهمون ويقبلون هذ�  �أع�صاء كني�صتك  تاأكد  �أن  تبد�أ.  �أن  قبل 

�أن  بالري  بل  �نفجار،  يعقبه  فوري  �متثال  �ل�صول  على  لي�ض  فهدفك  كاٍف. 
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�ل�صحيح.  �الجتاه  ف  يذهبو�  �أن  �أنت  تريدهم  �لله.  بكلمة  �لكني�صة  �أع�صاء  ل  يت�صكَّ

وهذ� يتطلب قيادة متاأنية. 

كيف تقود كنيستك نحو التأديب

يكونو� خمطئني  قد  �أنهم  يرو�  �أن  �لنا�ض  �صاعد  �لتو��صع.  عهم على  �صجِّ �أواًل، 

ر ف مثال �لرجل �ملوجود ف )1كورنثو�ض 5( وكذلك  ب�صاأن  حالتهم �لروحية. فكِّ

ح بول�ض الأهل  كورنثو�ض �الأكرث تف�صياًل ف )2كورنثو�ض 13: 5(. �إذ يو�صينا  ُن�صْ

بول�ض �أن منتحن �أنف�صنا لرنى هل  نحن ف �الإميان. هل يدرك �أع�صاء كني�صتك �أنه 

ا  على فعل ذلك؟   يتوجب عليهم �أن ي�صاعدو� بع�صهم بع�صً

ثانًيا، تاأكد �أن �أع�صاء كني�صتك لديهم فهم كتابي لع�صوية �لكني�صة. ال يفهم �لنا�ض 

 �أمر �لتاأديب الأنهم ال يفهمون �أمر �لع�صوية. �لع�صوية هي عالقة جماعة �ملوؤمنني 

�أن  �أو تنتهي بفعل �لفرد وحده؛ فالفرد ال ي�صتطيع  �أو ت�صتمر  �ملحلية. فهي  ال تن�صاأ 

ين�صم �إىل كني�صة كخطوة  �أُحادية من جانبه بدون مو�فقة �أع�صاء �لكني�صة. وباملثل، 

ال ي�صتطيع �أن ي�صتمر �لفرد ف  ع�صويته ف جماعة معينة �أو يرتك هذه �لع�صوية، �إال 

من خالل مو�فقة �رشيحة �أو �صمنية من  هذه �جلماعة )ما عد� ف حالة �ملوت(. هذه 

كانت جملة طويلة جًد�، ولكن ما �أحاول �أن �أقوله  ف �الأ�صا�ض، هو �أن ِمن م�صئولية 

�أن  يرحلو� بب�صاطة حني  �أع�صاوؤها. و�الأع�صاء ال ميكن  �أن تقرر من هم  �لكني�صة 

يكونو� و�قعني ف خطية مل يتوبو� عنها)1(.  

�إيجابية.  بطريقة  بالع�صوية  �خلا�صة  �لروؤية  هذه  م  ُتقدَّ �أن  ينبغي  ذلك،  ومع 

�لعديد  تعرفت على  �أنك  تاأكد  �لكني�صة.  �ملقد�ض عن ع�صوية  �لكتاب  ما  ُيعلِّمه  �فهم 

حني  �الأع�صاء  بها  ر  ُتذكِّ �أن  ت�صتطيع  �لتي  �لا�صمة،  �لكتابية  �لنقاط  و�ملقاطع  من 

و�لعامل،  �لكني�صة  بني  �لتمييز  عن  لتعلِّم  عظاتك  فر�ض  ف  عن  �بحث  ي�صاألون. 

وكيف �أن �لتمييز بينهما له �أهمية خا�صة  بالن�صبة لطبيعة �لكني�صة و�إر�صاليتها. �صاعد 
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نو� �صورة عن خطة  �لله لكني�صته بحيث تبد�أ �خلطوط  �أع�صاء كني�صتك على �أن ُيكوِّ

�لعامة للتاأديب �لكن�صي ت�صري و��صحة، من خالل غيابهم  عن �ملمار�صات �لكن�صية 

ر �أن �الأع�صاء ال بد �أن يفهمو� �لع�صوية و�لتاأديب  �لكن�صي، الأنهم  �العتيادية. تذكَّ

هم �الأفر�د �ملفرو�ض فيهم تطبيق ذلك.  

�آخرين ف كني�صتك  �أن ي�صاعدك �لرب على جت�صيد �خلدمة ملوؤمنني  ثالًثا، �صلِّ 

من  خالل تعليمك �لعلني وخدمتك �خلا�صة مع �الأُ�رَش و�الأفر�د. �عمل على خلق 

»ثقافة �لتلمذة«  و�مل�صاءلة ف كني�صتك، حيث يفهم �ملوؤمنون �أن جزًء� جوهرًيا من 

تبعيتهم لي�صوع يكمن ف  م�صاعدة �الآخرين على �أن يتبعو� ي�صوع )بالكر�زة، وتلمذة 

�لتي على عاتقهم  �خلا�صة  �مل�صئوليات  �أن  يفهمو�  �صاعدهم على  �آخرين(.  موؤمنني 

ولكنها  �صخ�صية،  حياة  �مل�صيحية  هي  �لياة  �أن  وعلِّمهم  �الآخرين.  �الأع�صاء  جتاه 

لي�صت حياة خ�صو�صية منعزلة. 

نْي بجماعة �ملوؤمنني ف كني�صتك.  ز �لد�صتور و�لعهد �ملكتوَبنْي �خلا�صَّ ر�بًعا، جهِّ

�لقانونية  �لن�صائح  �أجل مزيد من   ر�جع مقال كني �صاند على موقع   9Marks ، من 

تعليم مو�صوعات  فيها  يتم  �لع�صوية، و�لتي  قبل  ما  تعليم ف�صول  �بد�أ  ف  �لعامة. 

تتعلق بالع�صوية و�لتاأديب  �لكن�صي ب�صكل �رشيح. 

خام�ًصا و�أخرًي�، من خالل خدمتك �ملنربية، ال مَتّل �لبتة من �لتعليم عن ماهية 

ف بانتظام ما هو �الإجنيل وما هو �لتغيري. علِّم �رش�حًة �أن   �ملوؤمن �مل�صيحي. عرِّ

فة من خطاة تائبني يثقون ف �مل�صيح وحده، ويعلنون  د  لها �أن تكون موؤلَّ �لكني�صة ُق�صِ

ر، مبعونة  مب�صد�قية عن هذه  �لثقة. �صلِّ �أن يكون �الإجنيل هو حمور �هتمامك. قرِّ

�لله، �أنك �صتقود �أع�صاء  كني�صتك، رمبا ببطء ولكن بثبات، نحو �لتغيري. �صلِّ �أنه 

بداًل من �أن يكون من �مل�صتغرب  ف كني�صتك �أن ت�صاأل �لنا�ض لالطمئنان عن حالتهم 

�لروحية، �أن يكون من �مل�صتغرب �أن ال  ي�صاأل �أحدهم عن حياتك. 
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ستعرف أنك جاهز عندما... 

�صتعرف �أن �أع�صاء كني�صتك جاهزون ملمار�صة �لتاأديب �لكن�صي عندما: 

•	يفهم قادة الكني�صة التاأديب الكن�صي، ويتفق�ن معه، وي�صت�عب�ن اأهميته. 

القيادة  من�ذج  هي  ال�صي�خ  من  العديد  بني  امل�صرتكة  )فالقيادة  النا�صجة 

الأكرث ات�صاًقا مع  الكتاب املقد�س، وهي مفيدة جًدا يف قيادة الكني�صة خالل 

رة  املحتمل حدوثها(.  النقا�صات املتفجِّ

ِحِدين يف فهم اأن مثل هذا التاأديب ه� اأمر كتابي.  •	يك�ن اأع�صاء كني�صتك متَّ

ا ممن ي�صتمع�ن لعظاتك بانتظام.  •	ت�صمل ع�ص�ية كني�صتك ب�صكل كبري اأنا�صً

دة وتامة،  •	تاأتي حالة وا�صحة حمددة، يدرك الأع�صاء ب�صاأنها وب�ص�رة م�حَّ

اأن احلرمان  الكن�صي ه� الإجراء ال�صحيح. )على �صبيل املثال، احتمالية 

ح�ص�ل احلرمان الكن�صي  ب�صبب الزنا على م�افقة بني الأع�صاء، هي اأكرب 

من احتمالية ذلك يف حالة احلرمان  الكن�صي ب�صبب عدم امل�اظبة(. 

ولذلك يا �صديقي ر�عي �لكني�صة، مع �أنك قد تكون فكرت ذ�ت مرة �أن فكرة 

�أن تقود  �لله على  �أن ي�صاعدك  �أُ�صلي  �أنني  �إال  �لتاأديب  �لكن�صي هي فكرة �صخيفة، 

�أع�صاء كني�صتك لريو�  �أن �لتاأديب �لكن�صي تطبيٌق للطاعة و�لرحمة، تطبيق حمب، 

بناء  وُمنبِّه، وجذ�ب، ومميَّز، وجدير  باالحرت�م، ورءوف، و�أنه ي�صاعد على 

كني�صة متجد �لله. 

ر �أنك حني تقتنع للمرة �الأوىل بالو�صع �لكتابي للتاأديب �لكن�صي، فمن  لكن تذكَّ

بعدم  تبد�أ  �أن  هي  جيًد�  �صة  موؤ�صَّ موؤمنني  جماعة  ف  �الأوىل  �أن  خطوتك  �ملرجح 

ممار�صة �لتاأديب �لكن�صي، لكي  ت�صتطيع ذلك يوًما ما.  

   



ملحق 3 

رسالة الــ 9 عالمات األصلية

وقمت  زرعتها  قد  كنت  �لتي  �لكني�صة  ل�صيوخ  �أر�صلتها  �لتي  �لر�صالة  هي  هذه 

�لني  ذلك  ف  �ل�صيوخ  وكان  ما�صات�صو�صيت�ض،  مدينة  ف  منذ  �صنو�ت  برعايتها 

يبحثون عن ر�ٍع لها. وف هذه  �لر�صالة قدمت الأول مرة مو�صوع »9 عالمات 

للكني�صة �ل�صحيحة«. 

 30 اأكت�بر 1991  

الإخ�ة والأخ�ات الأعزاء،

ر�صالتي  هذ�.  الأجل  �أ�صلي  وكنت  لكم،  ر�صالة  كتابة  ف  فرتة  منذ  �أفكر  كنت 

هذه �صاأوجهها �إىل  �ل�صيوخ، مبا �أنكم �مل�صئولون كتابًيا عن �ل�صحة �لروحية للقطيع، 

�لر�صالة على نطاق  بهذه  �مل�صاركة  يتم  �أن  �أية  خماوف من  لدي  لي�صت  ومع ذلك 

�أو�صع من هذ�. 

بنعمته  عليكم  بهما  �لله  �أنعم  �للََّذْين  و�لنمو  �ال�صتقر�ر  الأجل  للغاية  م�رشور  �أنا 

ككني�صة على  مد�ر �ل�صنو�ت �خلم�ض �ملا�صية. و�أ�صعر �أن هذ� يرجع بدرجة كبرية 

�إىل وجود �صيوخ �أمناء  وملتزمني، وباالأخ�ض �إىل �لتز�م »زين« بالوعظ �ل�صليم 

و�لكتابي. وفيما تقرتبون من هذه �لفرتة  �النتقالية �ل�صعبة، لدي لكم ب�صعة �أفكار 

تخ�ض ما يجب �أن تبحثو� عنه ف �أي ر�ٍع. ولكن  الحظو� هذ� جيًد�، �أن �اللتز�م 

بالعالمات �لت�صع �لتي �أنوي �أن �أ�صعها هنا لن ي�صمن لكم  �أن يكون هذ� �ل�صخ�ض 

ا يوؤثر  ا �أن غياب �أي من هذه �لعالمات  �صي�صكل نق�صً ر�عًيا �صاًلا، لكني �أ�صعر �أي�صً
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على �لكني�صة �صلبًيا ببطء لكن على نحو تر�كمي. وهكذ� �صاأعترب جميع  هذه �لعالمات 

�أ�صا�صية، لكنها لي�صت كافية ف ذ�تها ومن ذ�تها. على �صبيل �ملثال، رمبا يكون  �أتاكم 

�صخ�ض قد �لتزم ب�صدة بجميع هذه �لعالمات �ملرت�بطة، ومع ذلك مل يكن بب�صاطة 

 ميلك �ملوهبة �أو �لدعوة كي يكون ر�عًيا. وف �لقيقة �أثق �أن هذ� هو حال �لغالبية 

ليكن  �الآخر،  �ل�صعيد  على  ميدوز.  نيو  كني�صة  ف  حالًيا  من  �الأع�صاء  �لعظمى 

و�لتو��صل،  �ل�صخ�صية  �لعالقات  جمال  ف  غري  م�صبوقة  موهبة  موهوًبا  ما  رجل 

بل وملتزًما متاًما ب�صلطان كلمة �لله  ومبمار�صة �ل�صالة �ل�صخ�صية، ومع ذلك يفتقر 

�إىل و�حدة �أو �ثنتني من �الأمور �لتايل ذكرها،  فاأنا �أثق حينئذ �أن كني�صة نيو ميدوز 

مع �لوقت �صت�صري دلًو� مثقوًبا، مثلها مثل �لكثري جًد�  من �لكنائ�ض �ليوم، ال حتتفظ 

باملاء �لي �أكرث من �لعامل �لذي حولها. و�أنا �أخربكم بهذه  �الأ�صياء بعد �لكثري من 

عون كونهم  �لتقدير بني من  يدَّ تنال  نادًر� ما  �الأ�صف  �لتفكري و�ل�صالة، الأنها مع 

مدعوين �ليوم الأن يكونو� رعاة. وهكذ�، كي �أوجز حديثي، �أقول �إين ل�صت  �أقدم 

�أن تبحثو� عنه ف �لر�عي، فاإن  �أنكم ينبغي  �أظن  لكم هنا قائمة فح�ض �صاملة عما 

مات �ملطلوبة،  ما  يحكم ف هذ� �الختيار يفوق هذ� بكثري. لكني �أقدم لكم قائمة بال�صِّ

 ولكنها لالأ�صف نادرة، �لتي �أُ�صلِّي لله كي تثقو� �أنكم �صتجدونها بف�صله ف �لر�عي 

نه  لكم.  �لذي ُيعيِّ

�ل�صمة �الأوىل �لتي �أود �أن تتاأكدو� من وجودها ف �أي �صخ�ض قد تفكرون ف 

�لتز�مه  هي  �لر�عي،  من�صب  لي�صغل  وباالأخ�ض  �ل�صيخ،  لي�صغل  من�صب  دعوته 

بالوعظ �لتف�صريي. هذه �ل�صمة  ت�صلِّم بوجود �إميان ب�صلطان �لكتاب �ملقد�ض، لكنها 

تتعلق مبا هو �أكرث من هذ�. فاأنا على  قناعة باأن �لتز�ًما بالوعظ �لتف�صريي هو �لتز�م 

باال�صتماع �إىل كلمة �لله. فاإن ُوجد لديكم ر�ٍع  يقبل ب�رشور �صلطان كلمة �لله، ومع 

ذلك ال يعظ )�صو�ء عمًد� �أو �صهًو�( عملًيا وعًظا تف�صريًيا،  فهو �إذن لن يعظ قط باأكرث 

�ض �جلماعة  �لله، ثم  ُيحرِّ �أحدهم جزًء� من كلمة  َيعَلمه بالفعل. فحني يتناول  مما 

ب�صاأن مو�صوع هام، لكن ال يعظ حًقا فكرة ذلك �لن�ض، حينئذ �صينح�رش  �ل�صامعون 



مـلحــق )3( 329

هذ�  �قرت�بهم من  بد�ية  قبل  َيعَلمونه  كانو�  ما  �إىل  �ملقد�ض  �لكتاب  �ال�صتماع من  ف 

 �لن�ض. ف �لتز�منا بالوعظ من �لكتاب �ملقد�ض ف �صياقه، و�رشحه �رشًحا تف�صريًيا، 

جنعل من  مو�صوع �لن�ض مو�صوع ر�صالتنا، حينئذ ن�صتمع من �لله �إىل تلك �الأ�صياء 

�لتي مل نكن ننوي  �صماعها منذ �لبد�ية. وبدًء� من �لدعوة �الأوىل �إىل �لتوبة، �إىل 

�لله  �إىل  بكامله ف �ال�صتماع  �لروح  �لقد�ض، يكمن خال�صنا  تنا عليه  بكَّ �آخر �صيء 

�الإ�رش�ف  م�صئولية  ت�صع  فاأن  �إليه.  �أن  ن�صتمع  قبل  قط  لنخمنه  نكن  مل  نحو  على 

�إىل  باال�صتماع  �لتز�ًما  ُيبدي  عملًيا  ال  ما  رجل  عاتق  على  �لقطيع  على  �لروحي 

كلمة �لله وبتعليمها، فهو على �أقل تقدير كو�صع عائق، �أو على  �الأغلب تغلق منو 

�صيًئا  فاإن  �لكني�صة  �لر�عي. وهكذ�  �أعلى من م�صتوى  �إىل  �لكني�صة بغطاء فال ت�صل 

ف�صيًئا �صت�صري م�صابهة لفكر �لر�عي، ولي�ض لفكر �لله. 

�أما �ل�صمة �لثانية �لتي �أرجو �أن تطالبو� بها ف �أي �صخ�ض قد تدعونه ل�صغل من�صب 

�ل�صيخ  هو �أن يكون �صليًما ف نظامه �لالهوتي بكامله. وهذ� يعني �أن يكون ما �صار 

ُيطَلق عليه  ُم�صلًحا ) reformed (. �إن �صوء فهم �لر�عي لعقائد �أ�صا�صية مثل �الختيار 

�لب�رش ف  �الإن�صان )هل  بنا؟(، وطبيعة  �أم  بالله  )هل ق�صية خال�صنا  تتعلق برمتها 

لذو�تهم  للت�صجيع وتعزيز �حرت�مهم  �أ�رش�ر؟ هل  يحتاجون  �أم  �الأ�صا�ض �صالون 

فح�صب، �أم �إىل �لغفر�ن و�لياة �جلديدة؟(؛  وطبيعة عمل �مل�صيح على �ل�صليب )هل 

�أتاح �مل�صيح لنا جمرد خيار؟ �أم كان هو بديلنا؟(،  وطبيعة �الهتد�ء )�ملزيد عن هذ� 

�صتجدونه الحًقا ب�صيء من �لتف�صيل(؛ و�ليقني �لذي  ميكن �أن يكون لدينا ب�صاأن عناية 

�لله �مل�صتمرة بنا �ملبنية ف �الأ�صا�ض على �صفاته ولي�ض على  �صفاتنا؛ فهذ� لي�ض �أمًر� 

ب�صيًطا ن�صحك ونتحدث عنه ف �أوقات �لر�حة ف كلية �لالهوت، بل  هو �أمر ذو 

حقيقية  ر�عوية  ق�صايا  حيث  ومن  �ملكتوب،  جتاه  �الأمانة  حيث  من  حقيقية  �أهمية 

 تن�صاأ با�صتمر�ر. الأي موؤمن، ولكن باالأخ�ض الأي �صيخ، ُتعد مقاومته لفكرة �صيادة 

�لله  �الأ�صا�صية على كل �لياة بينما ميار�ض �مل�صيحية، كالعبث مع �لوثنية �ملتدينة، 

�أي مبثابة تعميد  قلب ال يز�ل غري موؤمن من عدة نو�حي، �أو �الإعالء من �صخ�ض 
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رمبا يكون غري ر�غب على  �الإطالق �أن يوؤمن بالله وو�صعه ف مكانة �لنموذج 

ل �لكر�زة �إىل دعاية، ونف�رش عمل  �أو �لقدوة. ف زمن تطالبنا فيه ثقافتنا باأن  نحوِّ

�لروح على �أنه ت�صويق، وف زمن حيث يتم كثرًي� ت�صوير  �لله ف �لكنائ�ض على 

ا على نحو خا�ض �أن �أجد رجاًل لديه  فهم  �صورة �الإن�صان، �أود �أن �أكون حري�صً

كتابي و�ختباري ل�صيادة �لله. 

قيادة  �أن يكون فعااًل ف  �صيخ يريد  �أي  بها  يتميز  �أن  بد  �لتي ال  �لثالثة  و�ل�صمة 

�لكني�صة  هي فهم كتابي لالإجنيل. ويعر�ض جي. �آي. باكر ب�صورة ر�ئعة �لعالقة 

بعنو�ن:  �أوين  جون  لكتاب  كتبها  �لتي  �ملقدمة  ف  وهذه  �ل�صمة  �ل�صابقة  �ل�صمة  بني 

�مل�صيح(.  موت  ف  �ملوت  )موت   ” The Death of Death in the  Death of Christ “

و�إن مل تكونو� قد قر�أمتوها موؤخًر�، �قر�أوها  �الآن بينما �أنتم ُت�صلون وتبحثون عن 

نف�صه،  �لله عن  �أي  �إعالن  �أن حتب �لق،  يعني  فاأن حتب �الإجنيل  ر�ٍع جديد. 

وعن حاجتنا، وعن �صد هذه �لاجة ف �مل�صيح، وعن م�صئوليتنا. فاإن  تقدمي �الإجنيل 

باعتباره جمرد �صيء �إ�صاف وتكميلي مينح غري �ملوؤمنني �صيًئا يرغبون فيه  بالطبيعة 

)مثل �لفرح، و�ل�صالم، و�ل�صعادة، و�الإجناز، و�حرت�م �لذ�ت، و�ملحبة( هو �أمر 

�لقائق  �أن�صاف  َتَخفِّي  »�إن  باكر:  يقول  وكما  جزئًيا.  فقط  لكن  �صحيح  جزئًيا، 

�إىل  �الأ�صا�ض  �إننا نحتاج ف  �لكامل  يجعلها غري �صحيحة متاًما«.  ف �صورة �لق 

�لغفر�ن، و�إىل �لياة �لروحية. وتقدمي  �الإجنيل على نحو �أقل جذرية من هذ� هو 

كال�صعي للح�صول على �هتد�ء�ت ز�ئفة، وع�صوية  كن�صية ال معنى لها، وكالهما 

�صيزيد من �صعوبة �لكر�زة للعامل من حولنا. 

�ل�صمة �لر�بعة �لتي ال بد �أن نطالب �أي �صيخ بها هي فهم كتابي لالهتد�ء. �إن كان 

م ف �الأ�صا�ض على �أنه �صيء نقوم به، ولي�ض �صيًئا يفعله �لله، فحينئذ نكون  �الهتد�ء  يقدَّ

قد �أ�صاأنا  فهمه. ومع �أن �الهتد�ء يت�صمن بالتاأكيد تعهًد� �صادًقا، وقر�ًر� و�عًيا، لكنه 

يفوق كل هذ�. كلمة  �لله و��صحة ف تعليمها باأننا ل�صنا جميعنا مرحتلني باجتاه �لله، 

�لبع�ض منا قد وجدو� �لطريق،  بينما ال يز�ل �آخرون يبحثون. بل ف �ملقابل، ُتعلم 
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كلمة �لله باأننا نحتاج �إىل �أن ُت�صتبدل  قلوبنا، وتتغري �أذهاننا وتتجدد، ومُتنح �أرو�حنا 

نكون  �أن  بد  ال  لكننا  نتعهد،  �أن  هذ�.  ميكننا  من  �صيًئا  نفعل  �أن  ميكننا  وال  حياة. 

نبدو عليه  �لنظر عما  �إن�صان،  بغ�ض  يحتاجه كل  �لذي  فالتغيري  بالفعل.  خَملَّ�صني 

من �خلارج، هو تغيري جذري متاًما، عميق جًد� وقريب للغاية من  �الأ�صل، حتى 

�أن �لله وحده هو من ميكنه �لقيام به. نحن ف حاجة �إىل �لله كي يغرينا ويجددنا. 

 �أتذكر �الآن ق�صة �صربجن �أنه �إذ كان يتجول ف لندن، جاءه رجل �صكري، و��صتند 

�إىل عمود  �إنارة بالقرب منه وقال له: »�صيد �صربجن، �أنا و�حد ممن �هتدو� على 

يدي،  على  �ملهتدين  �أحد  �أنك  حتًما  »ح�صًنا،  قائاًل:  �أجابه  �صربجن  حينئذ  يديك«. 

و�لكنائ�ض  �الأمريكية،  �لكنائ�ض  �إن  �لرب!«  �ملهتدين  �إىل  �أحد  ل�صت  بالتاأكيد  لكنك 

�ملعمد�نية �جلنوبية، تعج مبن قطعو� عهوًد�  �صادقة على �أنف�صهم ف مرحلة ما من 

�لكتاب  عليه  يطلق  �جلذري  �لذي  �لتغيري  يختربو�  يتربهن مل  كما  لكنهم  حياتهم، 

�ملقد�ض �الهتد�ء �أو �لتجديد. و�لنتيجة، وفًقا لدر��صة حديثة، هي  معدل طالق يزيد 

�الأقل جزئًيا،  يرجع  باملئة. و�ل�صبب ف هذ�، على   50 بن�صبة  �لقومي  �ملعدل  عن 

�إىل �لوعظ غري �لكتابي عن �الهتد�ء، �لذي يقدمه �الآالف من �لرعاة �ملعمد�نيني 

 �جلنوبيني. �أكرر، �إن مل تلتزمو� بالعالمات �لثالث �الأوىل �ملذكورة �صابًقا، فلن 

ا*.  يده�صني �أن  ت�صيئو� تطبيق هذه �لعالمة �أي�صً

م�صئولية  على  تاأمتنونه  �صخ�ض  �أي  بها  يت�صم  �أن  بد  ال  �لتي  �خلام�صة  �ل�صمة 

�ل�صيوخ قادرين على تقدميه،  �أن يكون جميع  روحية تخ�ض  �لتعليم )�لذي ال بد 

ل وفًقا للكتاب  2تيموثاو�ض 2: 2( هي  �لفهم �لكتابي للكر�زة. �إن كان ذهنكم قد ت�صكَّ

�ملقد�ض فيما يخ�ض �لله،  و�الإجنيل، و�حتياج �لب�رشية، و�الهتد�ء، �إذن �صيرتتب 

تقدمي  هي  �لكتابي  باملعنى  �لكر�زة  للكر�زة.  �إن  �صحيح  فهم  بالطبيعة  هذ�  على 

*  ]�أرجو �أال ت�صيئو� فهمي وكاأين �أُ�رش على وجود �ختبار �هتد�ء  وجتديد حار عاطفًيا ف مرحلة معينة، بل ما 
�أُ�رش عليه هو �لق �لالهوتي �لذي يت�صمن  �لتجديد و�الهتد�ء، ولي�ض �ختباًر� معيًنا له. فاإننا نعلم �ل�صجرة 

من ثمارها[. 
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�لتجديد  و�الهتد�ء. و�أية و�صيلة نحاول  �لله الإحد�ث  �لب�صارة جماًنا، متَّكلني على 

بها �أن ُنحِدث والد�ت ق�رًش� �صتكون بالفاعلية ذ�تها �لتي بها  حاول حزقيال بنف�صه 

على  فهمنا  �الهتد�ء  �إن  ا  �أي�صً م�صابهة.  �صتكون  �لنتيجة  مًعا.  �لياب�صة  �لعظام  جمع 

�جلميع  ُنح�رش  �أن  �إىل  �إذن ف حاجة  فاإننا  ما،  نقطة  عند  تعهد �صادق  �أنه جمرد 

ينبغي  حني  ف  �لكتابي،  �لفكر  بح�صب  ولكن  ممكنة.  و�صيلة  باأية  �لنقطة  �إىل  تلك 

�أمناء جتاه  �أن نبدي  �هتماًما، ونتو�صل، وُنقِنع، يبقى و�جبنا �الأول هو �أن نكون 

هو  �لله  لنا.  �أعطاها  �لتي  �لب�صارة  نقدم  �أن  وهو  �لله  عليه،  �أوكلنا  �لذي  �اللتز�م 

من �صُيحدث �الهتد�ء من ذلك. و�إن  ُوجد ت�صارب ال ي�صتهان به بني �لع�صوية ف 

�صاأت�صاءل عما  بالطبيعة  �لكني�صة،  فاإين  �لفعلي ف  �ل�صور  ما، وبني  ر�ٍع  كني�صة 

ا عن نوع �لكر�زة �لتي مار�صوها  كي ين�صئو� هذ�  يعرفه �أولئك عن �الهتد�ء، و�أي�صً

�لعدد �ل�صخم من �لب�رش غري �ملنخرطني ف حياة �لكني�صة، ومع ذلك هم  متيقنون من 

خال�صهم، مبباركة �لكني�صة. ميكنني �أن �أقدم لكم مر�جع تخ�ض كل فكرة من  هذه 

ا �أنكم تعلمون بالفعل �لكتب �لتي �صاأقرتحها.  �الأفكار، لكني لن �أفعل هذ�، مفرت�صً

ف  �صل�صلة من �خلطابات �لكر�زية �لتي قمت بها ف �صهر فرب�ير �ملا�صي باجلامعة 

هنا، ��صتنتجت  �أن �لثالثة �أ�صياء �لتي ال بد �أن �أخرب بها �لنا�ض ب�صاأن �لقر�ر �لذي ال 

بد �أن يتخذوه جتاوًبا مع  ر�صالة �الإجنيل )�لله، �الإن�صان، �مل�صيح، �لتجاوب(، هي 

�أن هذ� �لقر�ر مكلف )ولهذ� ال بد من  در��صته بعناية(، وُملح )ولهذ� ال بد �أن يتم 

ا ي�صتحق �لعناء )ولهذ� ال بد من  �تخاذه(. هذ� هو �لتو�زن �لذي  �تخاذه(، وهو �أي�صً

يجب �أن �أجاهد للو�صول �إليه ف كر�زتي. 

لالأ�صف  �لكني�صة.  لع�صوية  كتابي  بفهم  �أطالب  �صابًقا،  ذكرته  ملا  تباًعا  �صاد�ًصا، 

بال�صتة  يفتخرون  �جلنوبيني  �لرعاة  �ملعمد�نيني  معظم  �أن  هو  تخميني  �إن  �ل�صديد، 

�لذين  فقط هم  ثمامنئة  �أن  �أكرث من خجلهم  من  كني�صتهم  �مُل�َصّجلني ف  �آالف ع�صو 

يح�رشون �لكني�صة. �إن �الأعد�د �ملكتوبة ميكن �أن ت�صري �أ�صناًما  معبودة بال�صهولة 

ذ�تها، بل و�أكرث من �لتماثيل �ملنحوتة. لكن �لله هو من �صيمتحن عملنا،  و�صيزنه، 
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�أن نكون حجارة  بد  بناًء، فال  �لكني�صة  �إن كانت  لكنه لن ُيح�صيه.  بح�صب ظني، 

 فيه. و�إن كانت �لكني�صة ج�صًد�، فاإننا �إذن �أع�صاوؤه. و�إن كنا �أهل بيت �الإميان، فاإن 

هذ�  يفرت�ض �أننا جزء من ذلك �لبيت. �إن �الأغنام تتو�جد ف �لقطيع، و�الأغ�صان 

ف �لكرمة. �ن�َض  للحظة �الأ�صياء �ملعتادة ق�صرية �الأجل، كالبطاقات �لبي�صاء �لتي 

كتابًيا موؤمنني،  كنا  �إن  �أ�صماء، و�لقو�ئم على  ملفات �لا�صوب. ذلك الأننا  حتمل 

فعلينا �أن نكون �أع�صاء ف كني�صة،  وعلينا �أال نرتك �جتماعنا )عرب�نيني 10: 25(. 

فاالأمر لي�ض جمرد ت�صجيل لت�رشيح يجب �أن نديل  به، بل هو �نعكا�ض اللتز�م حي 

وحيوي. 

�صابًعا، ورمبا �الأكرث �صعوبة ف حالتكم، �صاأطالب �أن يفهم �ل�صخ�ض ممار�صة 

�لعهد �جلديد  �ملتعلقة بوجود تعدد �صيوخ ف �لكني�صة و�أن يكون على قناعة بها )�نظر 

�أعمال 14: 23، عادة  بول�ض ف �الإ�صارة �إىل عدد من �ل�صيوخ ف �أية كني�صة حملية 

و�حدة(. �أنا على قناعة تامة بهذ�  باعتباره ممار�صة خا�صة بالعهد �جلديد، وباعتباره 

ا ف �لوقت �لايل ف غياب �لر�صل.  الزًما ب�صدة وبخا�صة ف �لكني�صة �آنذ�ك  و�أي�صً

هذ� ال يعني عدم وجود دور متميز للر�عي )قومو�  بالبحث ف �ل�صو�هد �ملرتبطة 

ا وف �الأ�صا�ض جزء من  �مل�صيخية. وهذ�  ين«(، لكنه �أي�صً بكلمة »يكرز« و »مب�رشِّ

يعني �أن �لقر�ر�ت �لتي تتعلق بالكني�صة، وال تقع ف د�ئرة �هتمام �لكني�صة  بكاملها، 

�أن  �ل�صيوخ ككل. ومع  على  بل  ليتخذها  �لر�عي وحده  عاتق  تقع على  �أال  بد  ال 

هذ�  متعب ومزعج من بع�ض �لنو�حي )كما �أنا متيقن �أنكم تعلمون جيًد�(، �إال �أن 

له فو�ئد  �صخمة ف تعزيز وتكميل مو�هب �لر�عي، مبنحه تاأييًد� ودعًما جيًد� ف 

�لكني�صة، ومن نو�حي  �أخرى كثرية ال ي�صعنا �أن نذكرها �الآن. على �أية حال، يجب 

�أ�صياًل،  فاإن كان معمد�نًيا جنوبًيا  �لر�عي،  �أثناء  دعوة  �أن يكون هذ� و��صًحا ف 

ف�صيفرت�ض �أن �ل�صيوخ هم �إما �صمام�صة �أو  �أنهم موجودون فقط مل�صاعدته على فعل 

ا ال ُيقدر جيًد� حقيقة �أنكم  تدعونه ف �الأ�صا�ض ليكون و�حًد�  ما يريده. ورمبا �أي�صً

�أنا على  من �ل�صيوخ، وكي يكون فيما بينكم �لر�عي، �أي �ل�صيخ  �ملعلم �لرئي�صي. 
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نظًر�  للحمل  بها  فرًحا  �صيقفزون  �لفكرة،  هذه  �لرعاة  غالبية  �أدرك  �إن  �أنه  قناعة 

ا من �أن كثريين ممن لن يدركو� هذه  �لثقيل �لذي �صتزيله عن كاهلهم. و�أنا قلق �أي�صً

 �لفكرة، لن يفرحو�، وهذ� ب�صبب فهمهم غري �لكتابي لدورهم، �أو ما هو �أ�صو�أ من 

هذ�، ب�صبب  مركزية �لذ�ت غري �ملقد�صة. 

�لق�صية �لثامنة �لتي �أود �أن يتم ��صتيعابها بو�صوح، و�أن ي�صدق عليها �أي �صيخ 

ت�صفي  �لتي  �الأمور  �أحد  هذه  تعد  �لكن�صي.  �لتاأديب  ق�صية  هي  ف  �لكني�صة،  جديد 

وعلى  عام  ب�صكل  �لكني�صة  مار�صتها  و�لتي  �لكني�صة،  ف  كونك  ع�صًو�  على  معنى 

�ملعمد�نية  �لكني�صة  حياة  من  بالكامل  �أن  تتال�صى  كادت  ذلك  ومع  و��صع،  نطاق 

�جلنوبية ف �الأجيال �لثالثة �الأخرية. �إن كلمات  ي�صوع ف متى 18 وكلمات بول�ض 

ف 1كورنثو�ض 5: 4-13 )�إىل جانب ن�صو�ض �أخرى( ُتبنيِّ  بو�صوح �أن �لكني�صة 

ينبغي �أن متار�ض �لكم بد�خلها، الأهد�ف �إ�صالحية ال �نتقامية. فاإن  مل نتمكن من 

عما  ينبغي  نتحدث  �أن  ميكننا  ال  ا  �أي�صً فاإننا  �ملوؤمن،  ميار�صه  �أن  ينبغي  ال  ما  قول 

�أخرى،  �أنها، مرة  �لكن�صية هي  �لتلمذة  ب�صاأن بر�مج  �أن ميار�صه. و�أحد خماوف 

ت�صبه  �صكب �ملاء د�خل دلو مثقوب. ف حني هذه �لق�صية م�صحونة مب�صكالت تخت�ض 

وال  بهذ�،  م�صحونة  ا  �أي�صً بكاملها  �مل�صيحية  �لياة  �أن  �إال  لها،  بالتطبيق  �لر�عوي 

ينبغي �لبتة �أن  ُي�صتخدم هذ� عذًر� لعدم ممار�صة �أي منهما. يجب �أن يكون لع�صويتك 

ف �لكني�صة مغزى،  لي�ض للتفاخر بل الأجل ��صم �لله. 

�لكني�صة ف تعزيز  �ل�صيخ بفهمها هي دور  �أطالب  �لتي  �لتا�صعة  �لق�صية  �أخرًي�، 

تلمذة �ملوؤمن  ومنوه. كما ذكرت �صابًقا، حني ال متار�ض �لكني�صة �لتاأديب، فاإن �أحد 

�لعو�قب غري �ملتعمدة  هي زيادة �ل�صعوبة �أمام هذه �لكني�صة ف تنمية وتن�صئة تالميذ. 

ومن �أ�صباب ذلك هي �أن  �لنماذج ت�صري غري و��صحة، وُم�صو�صة. �إن �لكني�صة ملزمة 

باأن تكون و�صيلة لنمو �صعب �لله  ف �لنعمة، ولكن �إن �صارت ف �ملقابل مكاًنا لتلقني 

�أفكار �لر�عي فقط، �أو �لت�صكيك ف �لله  ولي�ض عبادته، وتخفيف �الإجنيل وحتريف 

�لكر�زة، وت�صري �لع�صوية �لكن�صية بال معنى،  وُي�صَمح لهالة �أر�صية من �لنور �أن 
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حتيط بالر�عي، ال ميكن الأحد �أن يتوقع متا�صك مثل هذه  �جلماعة �أو بناء �أع�صائها 

ا، ناهيك عن متجيدهم لله. حني ميكننا بكل �صدق  �أن نفرت�ض �أن من  ُهم بع�صً بع�صُ

هم بد�خل �لكني�صة متجددون، و�أن هوؤالء �ملتجددين ملتزمون نحو  �لكني�صة، حينئذ 

ميكن �أال ت�صري �ل�صور �لتي يعر�صها �لعهد �جلديد للكني�صة جمرد عظات  جيدة، بل 

ميكن �أن تده�ض وتثري �آخرين مًعا. تت�صمن �لعالقات ف �لعامل �لتز�ًما، وطبًعا، لن 

 نتوقع �أن يقل �الأمر عن هذ� �مل�صتوى ف �لكني�صة؟

�أيها �الأحباء، ميكنني �أن �أ�صتطرد ف �لديث �أكرث من هذ�، فقد �صربمت  ح�صًنا 

على �لقر�ءة  حتى هذ� �لد. وال �أق�صد �أن �أفرت�ض �أنكم ال تعرفون بالفعل كل ما 

ميدوز،  نيو  بكني�صة  كثرًي�  �أهتم  �أين  �إال  به،  ملتزمون  ل�صتم  �أنف�صكم  و�أنكم  �صبق، 

و�أ�صعر نحوها باإح�صا�ض ما من  �لو�جب ف قلبي وف �صالتي. وظننت �أنه من �ملالئم 

�أن �أُعربِّ عن ذلك كتابًة. �أنا ال �أملك  حق �لت�صويت ف �مل�صيخية �أو ف �لكني�صة )وال 

ينبغي يل ذلك!( لكني �أردت �أن �أكتب هذ�  ر�جًيا �أن يكون نافًعا ف بع�ض نقا�صاتكم، 

و�صلو�تكم، وتقييماتكم. و�علمو� جيًد� �أن  �الأهم من �إر�صال هذه �لر�صالة، هو �أين 

�صاأن�صم يومًيا �إليكم ف �ل�صالة الأجل �لكني�صة، وخا�صة  ف هذه �لفرتة �لرجة. 

�أخوكم ف  �مل�صيح

مــارك





ملحق 4 

أدوية من الخزانة

ف �ل�صنو�ت �لتي تلت كتابتي للطبعة �الأوىل من هذ� �لكتاب، �أتيحت �لعديد من 

�مل�صادر  �ملتنوعة، �لبع�ض منها عن طريقة هيئة “  Marks 9” )وهي هيئة خم�ص�صة 

يوجد  كما  �لكني�صة(.  ب�صاأن  كتابًيا  �لتفكري  على  وقادة  �لكنائ�ض  �لرعاة  مل�صاعدة 

م�صدر�ن جديد�ن نرجو  �أن يكونا نافعني ب�صورة خا�صة ف �لكنائ�ض وهما: دليل 

 Church  :بعنو�ن متلفزة  لقاء�ت  �صل�صلة  ا  �ل�صحية،  و�أي�صً �لكنائ�ض  عن  �لدر��صة 

�ل�صحية  �لكني�صة  عن  �لدر��صة  دليل  Essentials: What Is a Healthy Church .  �أما 

)�صتون �صفحة(، كل  �صل�صلة من ع�رشة كتيبات  موجزة  )  Crossway, 2012 (، فهي 

 Bobby  منها يحتوي على �أحد عظاتي باالإ�صافة �إىل �أ�صئلة للمناق�صات  �جلماعية )كتبها

Jamieson (. هذه �لكتب ميكن ��صتخد�مها ك�صل�صلة �أو  كدر��صات منف�صلة الأي عالمة 

من هذه �لعالمات �لت�صع. �أما �صل�صلة �للقاء�ت �ملتلفزة  بعنو�ن  Church Essentials  فهي 

�للقاء�ت معي، ي�صاحبها دليل در��صي   )  Lifeway, 2012 (. كما قد قمت  �صل�صلة من 

بكتابة ثالثة كتب �أخرى عن �لكني�صة منذ �صدور  �لطبعة �ل�صابقة لكتاب »9 عالمات 

للكني�صة �ل�صحيحة«، وهي: 

   The Church: The Gospel Made Visible )B&H Academic, 2012( 

What is a Healthy Church? )Crossway, 2007( 

 12 Challenges Churches Face )Crossway, 2008(. 



9 عالمات للكني�صة �ل�صحيحة 338 

وف حني ال �أتفق ما كل ما هو موجود ف كل كتاب ف �لقائمة �لتالية، �إال �أنه فيما 

يلي بع�ض  �القرت�حات ف كل من �جلو�نب �لتي مت تناولها ف هذ� �لكتاب. 
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See A. C. Cochrane, ed., Reformed Confessions of the Sixteenth Century )Philadelphia: 11. 
Westminister, 1966(; and the Scottish Confession )1560(, Article 18: ”The Trew 
Preaching of the Worde of God…the right administration of the sacraments of Christ 
Jesus…Ecclesiastical discipline uprightlie ministred.“ See James Bulloch, trans., The 
Scots Confession of 1560 )Edinburgh: St. Andrews College Press, 1993(.

Clowney, Church, 101.12. 
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ف �ل�صفحات من 99-115، يوجز كلوين �لعالمات �ملميزة للكني�صة �لتي مت تناولها من �جلهة 

ا ف �صوء �لت�صاوؤالت �لالية عن كيفية �لتمييز بني �لكني�صة وبني  �لكتابية و�جلهة �لتاريخية، و�أي�صً

�ملنظمات �لتي تعمل ف �خلدمة �إىل جانب �لكني�صة.

Carl E. Braaten. ”The Gospel for a Neopagan Culture,“ In Either/Or: The Gospel 13. 
or Neopaganism, ed. Carl E, Braaten and Robert W. Jenson )Grand Rapids, MI: 
Eerdmans, 1995(, 19-20.

Os Guinness, Dining with the Devil: The Megachurch Movement Flirts with 14. 
Modernity )Grand Rapids, MI: Baker, 1993(, 49. For one interesting example of such 
unintentional secularization, see Samuel S. Hill, ”Forum: Southern Religion,“ Religion 
and American Culture 8, no. 2 )Summer 1998(: 160-61.

Richard A. Muller, The Study of Theology )Grand Rapids, MI: Zondervan, 1991(, 15. 
xiii.

Braaten, ”The Gospel for a Neopagan Culture,“ 19.16. 

تكون  باأن  ُتغوى  �لكني�صة  "�إن  م�صابهة:  ذ�تها عن خماوف  �ل�صل�صلة  مقال الحق ف  ويعرب 

مو�كبة الأنا�ض هذ� �ملجتمع عن طريق ��صتخد�م ر غباتهم ومعايريهم ال رغبات ومعايري �لكني�صة. 

وهكذ� ت�صري �لكر�زة م�صوقة باحتياجات �ل�صوق �أو بعقلية تتمحور حول �مل�صتهلك. وهكذ� ميكن 

للكني�صة �أن "ت�صد �حتياجات" �لنا�ض بح�صب تعريفهم هم لهذه �الحتياجات. وهكذ� فمن لديهم خربة 

�لكني�صة  وتظل  للكني�صة،  تقييمهم  ي�صعون  حديثة  خربة  ميلكون  ال  �أو  �لكني�صة  �صئون  ف  �صئيلة 

ت�صارع زجتاهد ال�صتيفاء توقعاتهم".

James R. Crumley, ”Setting the Church’s Agenda“. In Braaten and jenson, Either /
Or, 119.

John Broadus, ”A Catechism of Bible Teaching,“ in Tom. J. Nettles, Teaching Truth, 17. 
Training Hearts: The Study of catechisms In Baptist Life )Amityville, NY: Calvary, 
1998(, 208.

Mark Ross. Unpublished sermon notes.18. 

My summary from his comments at a conference in Wheaton, Maryland, October 9, 19. 
1997.

David Hilborn, Picking Up the Pieces: Can Evangelicals Adapt to Contemporary 20. 
Culture? )London: Hodder and Stoughton, 1997(, esp. 148-62.

العالمة الأوىل:

See Mark Dever and Greg Gilbert, Oreach: Theology Meets Practice )Nashville: B&H, 1. 
2012(.

لالطالع على حتذير�ت جيدة بخ�صو�ض ��صاءة ��صتخد�م تف�صري�ت ن�صو�ض �لكتاب �ملقد�ض 

�ملتتابعة، �نظر:
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Iain Murray, Archibald G. Brown )Carlisle, PA: Banner of Truth, 2011(, 353-63.

ويريد مور�ي �لتاأكد من عدم ��صتبد�ل �لوعظ �ملثري، و�ل�صديد �لتاأثري، و�ملغري بالتز�م خاطئ 

لنوع ما من �إلقاء حما�رشة، و�لذي قد مييز "�لوعظ �لتف�صريي".

Martin Luther, Sermons I )ed. John W. Doberstein; vol. 51 of Luther’s Works, American 2. 
Edition, ed. Jaroslav Pelikan and Helmut T. Lehmann; Philadelphia: Fortress, 1966(, 
77.

Cited in A. T. Robertson, New Testament Revelation )Matthew – Revelation(: Notes on 3. 
Lectures of A. T. Robertson in the Southern Baptist Theological Seminary )Louisville, 
KY: no pub., 1921(.

John Chrysostom, On Wealth and Poverty )Yonkers, NY: St. Valdimir’s Seminary 4. 
Press, 1999(, 58.

C. E. B. Cranfield, On Romans (Edinburgh, UK: T & T Clarke, 1998), 69.5. 

Hughes Oliphant Old, The Reading and Preaching of the Scriptures in the worship of 6. 
the Christian Church, vol. 7 )Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2010(, 557-58.

Cited by Os Guinness, Dining with the Devil: The Megachurch Movement Flirts with 7. 
Modernity )Grand Rapids, MI: Baker, 1993(, 59.

العالمة الثانية:

Karl R. Popper, The Open Society and Its Enemies )Princeton, NJ: Princeton University 1. 
Press, 1966(.

C. S. Lewis, The Last Battle )New York: Macmillan, 1956(, 183.2. 

العالمة الثالثة:

Os Guinness, Dining with the Devil: The Megachurch Movement Flirts with Modernity 1. 
)Grand Rapids, MI: Baker, 1993(, 63.

Loretta Lynn, CNN interview, April 7, 1998.2. 

See James Miller, The Passion of Michel Foucault )New York: Simon and Schuster, 3. 
1993(, 375-85.

Westminster Confession of Faith, 2:2.4. 

Recounted in Iain Murray, Archibald G. Brown )Carlisle, PA: Banner of Truth, 2011(, 5. 
75-76.

Ibid.6. 

J. C. Ryle, Holiness )Grand Rapids, MI: Baker, 1979(, 204.7. 
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B. B. Warfield, The Divine Origin of the Bible, reprinted in The Works of Benjamin 8. 
Warfield (Philadelphia: Presbyterian Board of Publication, 1991), 1.432.

Quoted in Newsweek )July 10, 1995(, 8.9. 

Fyodor Dostoyevsky, quoted in Jean Paul Sartre, Existentialism and Human Emotions, 10. 
trans. Bernard Frechtman )New York: Philosophical Library, 1957(, 22.

John Wesley, Inspiration Three )New Canaan, CT: Keats, 1973(, 119.11. 

العالمة الرابعة:

Robert W. Jenson, ”The God-Wars,“ in Carl E. Braaten and Robert W. Jenson, eds., 1. 
Either/Or: The Gospel or Neopaganism )Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1995(, 25.

The Trial of Joan of Arc, trans. Daniel Hobbins )Cambridge, MA: Harvard University 2. 
Press, 2007(, 60-61.

C. H. Spurgeon, The Soul Winner )Grand rapids, MI: Eerdmans, 1963(, 37.3. 

يرجع �لف�صل �إىل مايك جيلربت �صميث ف �إ�صارته للخطاأ �لذي �رتكبته ف �لطبعات �ل�صابقة من 

هذ� �لكتاب، فقد و�صفت هذ� باعتباره �أمًر� حدث ل�صربجن نف�صه، بينما �أن �صربجن ق�صه باعتباره 

حدث لروالند هيل. و�الآن قد �أ�صبحت م�صدًر� لق�صة ز�ئفة عن �صربجن، وهذ� �أمر حمبط ب�صدة 

ملن يرغب ف �أن يكون موؤرًخا!

Charles H. Spurgeon, ”The Prayer of Jabez,“ The Metropolitan Tabernacle Pulpit 4. 
)Pasadena, TX: Pilgrim, 1969(, 17: 320

See O. C. S. Wallace, What Baptists believe: The New Hampshire Confession: 5. 
An Exposition )Nashville, TN: The Sunday School Board of the Southern Baptist 
Convention, 1934(

A. W. Tozer, Men Who Met God, comp. and ed. Gerlad B. Smith )Camp Hill, PA: 6. 
Christian Publications, 1986(, 83.

العالمة اخلام�سة:

Will Metzger, Tell The Truth: The Whole Gospel to the Whole Person by Whole 1. 
People )Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1984(.

J. Mack Stiles, Speaking of Jesus: How to Tell Your Friends the Best News They 2. 
Will Ever Hear )Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1995(; Marks of a Messnger: 
Knowing, Living, and Speaking the Gospel )Downers Grove, IL: IVP Books, 2010(.

Iain H. Murray, Revival and Revivalism )Carlisle, PA: Banner of Truth, 1994(.3. 
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J. I Packer, Evangelism and the Sovereignty of God )Downers Grove, IL: InterVarsity, 4. 
1991(.

Mark Dever, The Gospel and Personal Evangelism )Wheaton, IL: Crossway, 2007(.5. 

Donald McGavran, ”The Dimensions of World Evangelization,“ in Let the Earth Hear 6. 
His Voice, ed. J. D. Douglas )Minneapolis: World Wide, 1975(, 109.

John Stott, ”The Biblical Basis of Evangelism,“ in ibid., 69.7. 

Ibid.8. 

John Cheesman, et. Al., The Grace of God in the Gospel )Edinburgh: Banner of Truth, 9. 
1972(, 119.

Ibid., 12210. 

Joseph Bayly, The Gospel Blimp and Other Stories )Elgin, IL: David C. Cook, 1973(, 11. 
11-12.

Robert Schuller, quoted in Milk & Honey Magazine )December 1997(, 4.12. 

C. S. Lovett, Soul-Winning Made Easy )LaHabra, CA: The Lockman Foundation, 13. 
1959(, 17-18

Ibid., 50.14. 

Charles H. Spurgeon, The Metropolitan Tabernacle Pulpit )Pasadena, TX: Pilgrim, 15. 
1974(, 34: 115.

العالمة ال�ساد�سة:

Don E. Eberly, Restoring the Good Society: A New Vision for Politics and Culture 1. 
)Grand Rapids, MI: Baker, 1994(, 38.

SBC 2011 Annual Church Profile. Thanks to Ed Stetzer for providing this 2. 
information.

For more on the duties of church members, see the contributions by Benjamin Keach, 3. 
Benjamin Griffith, the Charleston Association, Samuel Jones, W. B. Johnson, Joseph 
S. Baker, and Eleazer Savage in Mark Dever, ed., Polity: Biblical Arguments on How 
to Conduct Church Life: Some Historic Baptist Documents )Washington, DC: 9Marks, 
2000(, 65–69, 103–05, 125–26, 148–51, 221–22, 276–79, 510–11.

For more on church membership, see the May–June 2011 9Marks Journal, http:// www 4. 
.9 marks .org /ejournal /church -membership -holding -body -together. See also John 
S. Hammett and Benjamin L. Merkle, eds., Those Who Must Give an Account: A 
Study of Church Membership and Church Discipline )Nashville, TN: B&H Academic, 
2011(.
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Erickson, Christian Theology )2nd ed., Grand Rapids, MI: Baker, 1998(, 1058. For a 5. 
careful study of the Christian’s corporate duties in Paul’s epistles, see James Samra, 
Being Conformed to Christ in Community: A Study of Maturity, Maturation and the 
Local Church in the Undisputed Pauline Epistles )London; T&T Clark, 2006(, esp. 
133–70.

Samuel Jones, Treatise of Church Discipline in Dever, Polity, 150; cf. 2 Cor. 12:20; 1 6. 
Tim. 5:13; 6:4; James 4:11.

Jonathan Edwards, Distinguishing Marks of a Work of the Spirit of God )Temecula, 7. 
CA: Reprint Services Corp., 1992(. See also Archie Parrish and R. C. Sproul, The Spirit 
of Revival: Discovering the Wisdom of Jonathan Edwards )Wheaton, IL: Crossway, 
2000(, which contains the complete modernized text of Edwards’s The Distinguishing 
Marks of a Work of the Spirit of God; and Mike McKinley, Am I Really a Christian? 
The Most Important Question You’re Not Asking )Wheaton, IL: Crossway, 2011(.

O. C. S. Wallace, What Baptists Believe: The New Hampshire Confession: An 8. 
Exposition )Nashville, TN: The Sunday School Board of the Southern Baptist 
Convention, 1934(, 89.

For more on how we apply these nine marks, see Mark Dever and Paul Alexander, The 9. 
Deliberate Church: Building Your Ministry on the Gospel )Wheaton, IL: Crossway, 
2005(. We also sponsor a long-weekend workshop at our church three times a year 
called a Weekender. Church leaders interested in attending can go to http:// www .9 
marks .org /events /what -weekender for more information.

Robert Bolt, A Man for All Seasons )New York: Random, 1990(, 141.10. 

العالمة ال�سابعة:

Theron Brown and Hezekiah Butterworth, The Story of the Hymns and Tunes )New 1. 
York: George H. Doran, 1923(, 434.

Mark Dever and Paul Alexander, The Deliberate Church: Building Your Ministry on 2. 
the Gospel )Wheaton, IL: Crossway, 2005(.

Gregory A. Wills, Democratic Religion: Freedom, Authority, and Church Discipline in 3. 
the Baptist South, 1785–1900 )New York: Oxford University Press, 1996(.

John L. Dagg, Manual of Church Order )Harrisonburg, VA: Gano, 1982(. 4. 

Mark Dever, ed., Polity: Biblical Arguments on How to Conduct Church Life: Some 5. 
Historic Baptist Documents )Washington, DC: 9Marks, 2000(.

Jonathan Leeman, Church Discipline: How the Church Protects the Name of Jesus 6. 
)Wheaton, IL: Crossway, 2010(; The Church and the Surprising Offense of God’s 
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Love: Reintroducing the Doctrines of Church Membership and Discipline )Wheaton, 
IL: Crossway, 2010(.

H. E. Dana, A Manual of Ecclesiology )Kansas City, KS: Central Seminary Press, 7. 
1944(, 244.

Wills, Democratic Religion, 32.8. 

Ibid., 22.9. 

Ibid., 10.10. 

Ibid., 9.11. 

Philip Schaff, The Creeds of Christendom: With a History and Critical Notes )Grand 12. 
Rapids, MI: Baker, 1983(, 419–20.

Os Guinness, Dining with the Devil: The Megachurch Movement Flirts with Modernity 13. 
)Grand Rapids, MI: Baker, 1993(, 38.

. 14 يختلف هذ� �الأمر عن ر�عي �لكني�صة �لذي تعهد با�صتعادة ممار�صة �لتاأديب �لكن�صي، ولكنه 

ر تاأجيل �لبدء فيها حتى ُيعِلّم �لنا�ض �أواًل عن هذ� �ملو�صوع. �نظر ملحق )2( "’ال تفعلو�  قَرّ

ذلك!’ ملاذ� ال ينبغي �أن متار�ض �لتاأديب �لكن�صي؟".

Wills, Democratic Religion, 33.15. 

Dagg, Manual of Church Order, 274.16. 

العالمة الثامنة:

در��صة م�صتقلة مثرية، �أيدت  1 . Willow Creek Community منذ ب�صع �صنو�ت، �أجرت كني�صة

هذ� �الأمر، �نظر:

Greg Hawkins and Cally Parkinson, Reveal )Barrington, IL: Willow Creek Resources, 2. 
2007(.

Os Guinness, Dining with the Devil: The Megachurch Movement Flirts with Modernity 3. 
)Grand Rapids, MI: Baker, 1993(, 67.

John Newton, quoted in J. I. Packer, Knowing God )Downers Grove, IL: InterVarsity, 4. 
1993(, 251.

Guinness, Dining with the Devil, 38.5. 

For more on our pastoral practices at the Capitol Hill Baptist Church, see Mark Dever 6. 
and Paul Alexander, The Deliberate Church: Building Your Ministry on the Gospel 
)Wheaton, IL: Crossway, 2005(, or come on a Weekender. See http:// www .9 marks 
.org /events /what -weekender.



9 عالمات للكني�صة �ل�صحيحة 352 

العالمة التا�سعة:

George Orwell, Animal Farm )New York: New American Library, 1963(, 123.1. 

Williston Walker, The Creeds and Platforms of Congregationalism )New York: 2. 
Pilgrim, 1991(, 217–18.

Os Guinness, Dining with the Devil: The Megachurch Movement Flirts with Modernity 3. 
)Grand Rapids, MI: Baker, 1993(, 49.

John Calvin, Commentary on the Epistles of Paul the Apostle to the Corinthians, trans. 4. 
John Pringle )Grand Rapids, MI: Baker, 1981(, 20:442–43.

John Keegan, The Mask of Command )New York: Viking, 1987(.5. 

Eugene Kennedy and Sara Charles, Authority: The Most Misunderstood Idea in 6. 
America )New York: Free Press, 1997(, 2.

Ibid., 35.7. 

Ibid., 30.8. 

ملحـــق )2(:

For a fuller discussion of this matter, see Jonathan Leeman, ”The Preemptive 1. 
Resignation—A Get Out of Jail Free Card?,“ 9Marks Journal )November / December 
2009(, http:// www .9 marks .org /journal /preemptive -resignation -get -out -jail -free 
-card.
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