
1 

 

 التسامح، وإظهار الحقيقة، والعنف، والقانون 

بعضها ببعض أكثر إلحاحا.  معالمسلمين تعامل المسيحيين و  يةكيفعن ، كان السؤال 2001سبتمبر  11منذ 
في عالم تعددي. وبشكل أكثر  للعيشالمسيحيين  دعوةالطريقة  ذا السؤال هو جزء من قضية أكبر عنه

رية الدينية في سياق تعددي التفكير والتصرف فيما يتعلق بالح ينتحديدا، كيف يجوز لنا كمسيحيين أميركي
سيادة المسيح في عالم  أن نشهد عن؟ على وجه الخصوص، كيف يجوز لنا أهداف الديمقراطية النيابية يحدده

 في حبهم للحرية أو المثل العليا للديمقراطية؟ ن القوية ال يشتركو حيث الثقافات واألديان 

كإرشادات  التالية 20الـ صادقوا على المبادئ، 2002 أغسطس 26المعمدانية، في بيت لحم كنيسة "إن شيوخ 
 إلىثانية، رشادهم، و لكنيسة تحت رعايتنا إلنوصي بها، أوال، لونحن  كتابية أمينة للمسيحيين.توجيهية 

من أجل غير المسيحية المجتمعات  إلىمنفعة، وثالثا، ألجل دراسة جادة و للمسيحية  المجتمع األوسع نطاقا
بتواضع  بتفرد وتفوق يسوع المسيح كي يوصواوهدفنا الرئيسي هو مساعدة المسيحيين  التفاهم المتبادل.

 ".ويكون لهم الحياة األبدية اإليمانب يناآلخر  هيكرمشجاعة حتى و 

الصحيح عن هللا،  الكتابيفهم بال نتمسك بشكر وفرحمن قبل اآلخرين، علينا أن  ُرفضأو  عليه وافق سواء .1
؛ 2 :15كورنثوس  1. )العدالة على غرار المسيح وتعليمهوالنقاء و  وطريق الخالص الذي قدمه وحياة المحبة

 .(11 :3؛ 25، 13 :2رؤيا ؛ 23 :10؛ 18 :6؛ 14 :4؛ 6 :3عبرانيين 

الموحى بها،  المعلنة في كلمتههللا  كل مشورة نوضح بشكل صريحالم، علينا أن الكنيسة والع. في كل من 2
ال يوافقون عليها. ال غير المسيحيين، واألجزاء التي يوافق عليها التي  كال من األجزاء –الكتاب المقدس 

 :6 ؛ أفسس28-27 :10ستنكار. )متى االنتقاد أو االمن أجل تجنب  من إيمانناخفي جوانب ينبغي أن ن
 .(10 :1؛ غالطية 2 :4كورنثوس  2؛ 19-20

يتألف فقط في بعض  األديان التي تنكر المسيح. الضرر الضرر خطأ و  إلىأن نشير  إنه من المحبة .3
بجدية هذا التحذير  تقديماآلثار الزمنية، ولكن خصوصا في األلم األبدي بسبب رفض حقيقة المسيح. وينبغي 

 :13رومية ؛ 32-31 :6المسيح. )لوقا في شوق لصالح أولئك الذين هم في خطر من عواقب عدم الثقة و 
 .(20 :5كورنثوس  2؛ 9-8 :1تسالونيكي  2؛ 8 :4تيموثاوس  1؛ 10
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 بمخلص مصلوب وقائم، بحيث الماسة للخالص ال يجب أن نعترف بخطايانا وحاجتناالمسيحيين . نحن 4
، وجدوامتسولين . إننا متفوق صالح ستحق الخالص كما لو كان لدينا عقل أو حكمة أو أننا نأنفسنا  نفكر في

، حتى يتسنى لهم االنضمام إلينا للكل ذلك، والفرح. ونحن نرغب أن نقدم والغفران، الحياة للحقبالنعمة، خبز 
، 6 :5 بطرس 1؛ 7 :4؛ 30-26 :1كورنثوس  1األبد. ) إلىعظمة المسيح بفي االعجاب واالستمتاع 

 .ب(8 :10؛ متى 14-13 :18، لوقا 10-8 :4 يعقوب

باعتباره أكثر شخص جدير بالثقة، حجة بين األديان ولكن لانتصار كينبغي تقديم المسيح ليس نحن . 5
متص، ( هو ا1ونحن في حاجة ماسة له من ناحيتين:  محب اوجميال، ومهما، وغال في التاريخ، وكبديل لن

بعيشه حياة خالية من  الكلي القداسةأمام هللا  هو برنا( أصبح 2و في مكاننا، غضب هللاه، موتبآالمه و 
، 7-6 :2بطرس  1؛ 4 :4كورنثوس  2، 2-1 :2كورنثوس  1. )آمنا بالمسيحعندما  ُنسبت كبّر لنا الخطية
 .(21 :5كورنثوس  2؛ 13 :3؛ غالطية 19-18 :5؛ 26-24 :3رومية 

، ثقة بريئة، هو فوائد خالصهالمسيح وكل لمسيحي، الذي يوحدنا با اإليمان أن ينبغي أن نوضحنحن . 6
مسيحيين ليست  واكونمن جانبنا. دعوتنا لآلخرين لي عمال مؤهالوعمل المسيح، وليس  ذاتي في قيمةيأس ب

نحن ندعو الناس لمحبة. بل بأعمال البر أو ا القياممن خالل  استحسانهدعوة للعمل من أجل هللا أو لكسب 
فسس المخلصة وموت يسوع المسيح. )أخلي عن كل االعتماد على الذات واالعتماد كليا على الحياة الت إلى
 .(9 :3؛ فيلبي 4-1 :10رومية ؛ 5-4 :4رومية ؛ 5 :3؛ تيطس 8-9 :2

أدلة كافية طة أن يتم ذلك بالديانات األخرى، شريبأخطاء  أن نشير علنامر عادل ومحب نحن نؤمن أنه أ .7
عن هذه األخطاء. فمن  ون ر حقا يعباألديان  تلك مثلنيابيا باسم أو المتحدثين  الدينيةعلى أن الكتابات 

يم االحترام ولكن فقط عد ذلك ليسأن  حيثاألهمية بمكان أن نسعى جاهدين لتجنب تشويه األديان األخرى، 
أعمال ؛ 33 :8مرقس  ؛24 :12مرقس  ؛53 :7 - 8 :6. )أعمال الرسل الخاصة أيضا يضعف مصداقيتنا

 .(25 :4أفسس ؛ 16 :20؛ خروج 30 :5؛ 15 :3الرسل 

والتعاطف مع أولئك  ديان األخرى، وينبغي أن نشعر ونعبر عن األسىاأليجب أن نكشف أخطاء . نحن 8
 .(1 :10؛ 3-1 :9رومية ؛ 18 :3؛ فيلبي 42-41 :19. )لوقا لكي يخلصواالمسيح  يقبلون الذين ال 



3 

 

 رعويتنافي العالم، و  مغتربينغرباء و نحن مسيحيين أوال وأمريكيون ثانية. نحن  ناينبغي أن نوضح أننحن . 9
ذا لواليات المتحدة. ها هو يسوع المسيح، وليس رئيس وقائدنا الحاسمربنا و صدق في السماء. األعمق و األ

مع  لناعلمانية ال ر من توحيد مواطنتنامن جميع الجنسيات بشكل أكبالمسيحيين الوالء األول وأعمق يوحدنا ب
معارضين. الثقافة  نحن مواطنينوالسلوكيات قيم األميركية عديد من الاألميركيين اآلخرين. في ما يتعلق بال

من ثقافتنا.  أن ننتقد جوانب غير عادلة وشريرةغير وطني  نؤمن أنه ليسمسيحية. ونحن األميركية ليست ال
رؤيا ؛ 15-14 :6تيموثاوس  1؛ 29 :5أعمال الرسل ؛ 21 :22 متى؛ 11 :2بطرس  1؛ 20 :3)فيلبي 

 .(11 :5أفسس ؛ 14 :17

ول حقيقة ح ي العالم العلماني الذي هو معاد هلل ومتضايقتوقع "معركة نزيهة" فنينبغي أن ال نحن . 10
استياء غاضب، ولكن بفتراء االتشويه أو الاستجابتنا لسوء المعاملة أو تكون  المسيح. ولذلك، ينبغي أال

ندرك أن  . علينا أنتفتح قلوبهم للحققد  أن مجازاة الشر بالخيرصالة بو  للحق، على رجاء بشهادة صبورة
أمر غير طبيعي في هي أمر طبيعي وأن الكثير من الحماية لدينا في أمريكا هو  االضطهاد بمختلف أنواعه
األلم "بواسطة  تتقدمحقوقنا. سوف ب وازدراءاستياء البة ببالمطشهادتنا بواسطة  تتقدمالتاريخ وفي العالم. لن 

 عاقلةات يدفاعو  ثابتةتصريحات من خالل على الشر بالخير، و  من خالل التغلبابتهاج دائما"، و  ومع ذلك
 2 ؛15 :5تسالونيكي  1؛ 13-12 :4كورنثوس  1؛ 21-17 :12 رومية؛ 45-43 :5. )متى عن الحق
 .(12: 4؛ 9 :3، 24-19، 15 :2بطرس  1؛ 12 :3تيموثاوس 

يحاولون نشر ال  الكتابيون . المسيحيون إيمانناوسيلة لنشر كنبذ كل أشكال العنف نينبغي أن . نحن 11
 ،بل ينشر المسيحيون إيمانهم عن طريق األلم. الشخصيأو  السياسيعن طريق استخدام العنف  إيمانهم

 2؛ 3 :10تالعب. )لوقا البالقوة أو  هاإكراهال يمكن المسيحية األصيلة  وليس من خالل التسبب في األلم.
 .(11 :12رؤيا ؛ 24-19 :2بطرس  1؛ 24 :2؛ كولوسي 11 :5كورنثوس 

أولئك الذين رفضوه.  يعاقب سوف ، عند ظهوره الشخصي،علن أن المسيحون ينبغي أن نعترف. نحن 12
قوة أن أيضا ضح نو علينا أن  يجب ومع ذلكفي تعاسة الجحيم.  الدينونة األبدية يخصص لهمسوف و 

عنف ضد اآلخرين بسبب ممارسة اللنا جوز أننا ال ينبغي، وال يحاسم السبب ال المسيح في نهاية الدهر هي
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 ؛9-7 :1؛ تسالونيكي 19 :12رومية ؛ 46 :25. )متى لنا فيه شيئاهذا هو حق المسيح، وليس معتقداتهم. ف
 .(16 :6رؤيا ؛ 23-20 :2بطرس  1

م القوة لسلطات المدنية استخداشخصيا، ال ينبغي لهذا الوقت الحاضر قبل مجيء المسيح نفسه . في 13
 متضمنافوائد لمكافأة أو معاقبة األشخاص بسبب معتقداتهم. )تحتجز من القوة أو  البدنية أو أي إكراه أخر

النعمة ضرورة تمكين ل، وبالمثاالقدرة على اإلقناع، و  المطلوب من خالل الطوعي إليمانل الكتابينمط الفي 
، 29 :1؛ فيلبي 14 :6أعمال  ؛9-8 :2فسس ؛ أ6-5 :1تسالونيكي  1 ؛11 :5كورنثوس  2 إلهية للتجديد.

 (26-24 :2 تيموثاوس 2

، من قبل السلطات المدنية احتجاز فوائد، أو بالقوةآلخرين استخدم أي قوة بدنية أو أي إكراه لينبغي . ال 14
اإلجراءات  ، من خالل اتباعتواصلر اظهاو الكتابة أو الفن، ما لم يمكن ب الكالم أاص بسبلمعاقبة األشخ

 (13 رقمجرائم. )راجع الدعم  رتكاب جرائم أو مساعدة اآلخرين الرتكابكشف عن نوايا الالقانونية الواجبة، ل

" لتحقيق السالححمل "لالواجب ألفراد أو الكنيسة، المدنية، وليس لحكومة لنؤمن بأن هللا قد أعطى ل نحن .15
، 9 :3، 23-20 :2بطرس  1؛ 21-17 :12رومية ؛ 4-1 :13رومية ؛ 52 :26العدالة والسالمة. )متى 

14) 

داتهم. بسبب معتق ا دينية ضد الناسينبغي أن نميز بين حربا عادلة للدفاع ضد العدوان وحربنحن . 16
 التمييز من قبل بعض األديان التي تعرف معتقداتهايتم ادراك هذا  ه من المحتمل أالينبغي أن نعترف بأن

دعوى المعتدي بول قوة. ولكن ينبغي علينا أن نصر على هذا التمييز بدال من قباللتشمل حق الهيمنة الثقافية 
الحق  هووطني اللدفاع ا يدتهم الدينية. ينبغي لنا أن نوضح أن أساسأن مقاومتنا لعدوانهم هو هجوم على عق

ا للدين الكامن وراء هذا الهجوم. رفض، والتجمع(، وليس والصحافة ،والتعبير ،الدينحرية ية )المدني للحر 
وطني. يجب علينا ال المسلح الدفاع أساسنحن نختلف بشدة مع األديان األخرى، ولكن هذا الخالف ليس ف

من مقاومتنا، دافع ، والقوة ذات دوافع دينية، من جهةالتمييز بين المقاومة العسكرية بحكم األمر الواقع ضد 
 وسائل من ناحية أخرى، والذي هو ليس رفض أي دين ولكن حرية جميع األديان لربح مهتدين من خالل

 في المبادئ السابقة( متضمناالقناع والجذب. )ل ةغير عنيف
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ال  نفس المكانة أمام القانون. المعتقدات لها المعتقدات والسلوكيات ليسينبغي أن نعترف بأن . نحن 17
قبل السلطات المدنية. ولكن قد تكون بعض السلوكيات المتأصلة في المعتقدات خارج نطاق من  عليهاعاقب يُ 

قد تشمل قتل أناس آخرين، واالعتداء،  سلوكياتعاقب عليه من قبل السلطة المدنية. هذه الالقانون ويُ 
على حرية حظورة قانونا في مجتمع يقوم تعتبر مسلوكيات  ةأيّ  .والسرقة، وأشكال مختلفة من التمييز، وغيرها

واضعي القانون، مع  يسوف يتحدد في عملية االقناع والمناقشة، وانتخاب ممثلاالعتقاد وحرية الدين، 
لحقوق األقلية. يتم  والقضائية وحراس اآلمن الدستوري  التي توفرها السلطتين التنفيذية موازناتالضوابط وال

 واآلثار المترتبة على المبادئ السابقة مجتمعة( 13رقم الغامضة. )راجع الدعم نقاط الالتعرف على 

يز بين الحق في التعبير عن انتقادات المعتقدات الخاطئة والسلوكيات الخاطئة، من نمينبغي أن . نحن 18
يمكن بسبب  المنتقدةمن هذه االنتقادات أن أنصار المعتقدات  الذي يستنتجه البعضزائف ال الستداللجهة، وا

مخطئ الشجب كتعرض لالنتقاد أو ال ينبغي لنا أن نقبل الزعم بأن ال. أن يكون سوء معاملتهم مشروعا ذلك
دعوة علنا النها ليست جريمة )جرائم الكراهية أو غير ذلك( و شكل من أشكال "سوء المعاملة". إه كخطاةأو 

ير ومدمر. جزء ضروري من كل نقاش شر ما أنه سلوك شخص  دعوةوضار، أو خطأ شخص ما أن معتقد 
غير سليم، ، يقوم على أساس البعض مخطئحول المعتقدات والسلوكيات والمقترحات هو الحجة القائلة بأن 

جال الديني. على سبيل في الم وهذا ليس غير شرعيا. ةالسياسي كل المناقشات تسيرهكذا آثار ضارة.  وله
تم مريكي في الشارع بعد أن لى عضوا في مجلس الشيوخ األععنيف ب قد اعتدىكان شخص ما  المثال، إن

ون له، وبناء على معلومات مضللة في قاعة مجلس الشيوخ بسبب العيوب التي شابت مشروع قانانتقاده 
العنيف في وقت هجوم بسبب ال لن نلوم عضو مجلس الشيوخ المنتقدنحن ايذاء الناس الفقراء، ف إلىؤدي ست

لمعتقدات على العنف. وبالتالي يجب علينا أن نميز بين االنتقاد العلني ل ضتهمه بالتحريالحق، ون
تبرر تعرضهم  اآلثمةشرعي أن هذه المعتقدات الخاطئة والسلوكيات الوالسلوكيات، من جهة، واالستدالل غير 

 (7و 3لرقم لمعاملة سيئة. )راجع الدعم 

لمعتقدات والسلوكيات، ولكن ال تغير شكل ا لكلير المعنى الباطني المختلفة تغ العقائدأن  نحن نؤمن .19
 يتمسكون مختلفة، ولكن  يكون لشخصين عقائدالمعتقدات والسلوكيات. وبالتالي، على سبيل المثال، قد  كل

 اإليمان فيجميع الناس يتشارك باالجهاض. ونحن نرغب أن  المتعلقشكل من القناعة والسلوك بنفس ال
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لحياة. ولكن، ن المسيح هو الرب وكنز االقناعات والسلوكيات التي معناها الداخلي هو أ ون لديهمبالمسيح ويك
نا. سلوكياتمع شكل قناعاتنا و  يتشارك المختلفين معنا في العقيدةنحن سعداء عندما على الرغم من ذلك، ف

شريطة أن هذا العمل جتماعية أن نصنع قضية مشتركة معهم في القضايا االأنه من الممكن  فنحن نؤمن
 ؛ رومية17 :3؛ كولوسي 31 :10كورنثوس  1المسيح. )التي تمجد  قناعتناومعنى  أساسالمشترك ال يمس 

14: 23) 

لتأثير وتشكيل ثقافتنا. لحياة قد تسعى بحرية العالم، أو فلسفة لل إلىنظرة نحن نؤمن أن كل دين، أو . 20
باإلنجيل، نؤكد على الوعظ فنحن ثقافة. لل المشكلفي هذا الجهد نحن نبذ استخدام القوة أو الرشوة أو الغش 

العملية والعدالة، وقوة الصالة، واستخدام اإلقناع، والمشاركة في  ونشر الحق، ووضع نماذج من المحبة
 الجميع. وبالتالي فإنه ليسعلى سلوكية لمجموعة ما فرض" قناعة تالقوانين " السياسية. ونحن ندرك أن كل

يئ ألنه "يفرض أخالقيات شخص ما" على المجتمع. سهو سلوك الن القانون الذي يحكم مقنعا أن نقول أ انقد
هذا يجعل األمر أكثر أهمية أننا نؤيد المبادئ والقوانين والسياسات التي تحمي الحريات القانونية ومع ذلك، ف

يتم تحديد مدى هذه الحريات من قبل لتأثير في عمليات صنع القوانين. ل أعدادالألقليات الذين ليس لديهم 
 السابقة(والدعائم في المبادئ  متضمنا. )17عرب عنها أعاله، وخصوصا رقم المبادئ التي أُ 


