الف�صل الثالث | 2017

هل اهلل عاد ٌل؟ ال...

 ٥٠٠عام
على

الإ�صالحالإجنيلي
هل تعلم؟

�إثنتا ع�رش معلومة قد ال
تعرفها عن الإجنيليني

اال�صالح والتجديد
الديني �رضورة،

لكن ب�رشط...

1

Design

1

:: Carole Abou Jaoude

رئي�س التحرير
الواعظ ربيع طالب

هيئة التحرير

امل�س�ؤولية �أمام
الر�سمية
اجلهات
ّ
الق�س جورج ديب مراد

الق�س �أمري �إ�سحق
الق�س ف�ؤاد �أنطون
الق�س بطر�س زاعور
ق�صاب
الق�سي�سة جنال ّ
ّ
ال�شيخة �إلهام �أبو عب�سي

أدبية جامعة
إجنيلية
اجتماعية � ّ
ّ
جم ّلة � ّ
�أوىل املجالت العربية ،ت� ّأ�س�ست عام 1863ي�صدرها ال�سينود�س الإجنيلي الوطني يف �سورية ولبنان
1

عـدد الإ�صالح
ايلول ٢٠١٧

2

١

مقدمة العدد

٢

ت�أمالت وعظات

٣

درا�سات ومقاالت

٤

مقابالت العدد

٥

�شخ�صيات �إ�صالحية

٦

�صفحات يف الإ�صالح

من جيل �إىل جيل������������������������������������������������������������ الق�س �أمري �إ�سحق 3
كلمة رئي�س التحرير ����������������������������������������������������� الواعظ ربيع طالب 4

عادل؟ ال ������������������������������������������������������� ...الواعظ ربيع طالب 7
هل اهلل
ٌ
كنز الإ�صالح �������������������������������������������������������� الق�سي�سة روال �سليمان 13
ها �أنذا امر�أ ٌة من ال�رشق الأو�سطِ � ،أق ُف على منرب لوثر! ...........الق�سي�سة جنال ق�صاب 16
ال�سامري الربوت�ستانتي �������������������������������������������������� الق�س �أمري ا�سحق 21
ق�صاب
�رضورات الإ�صالح����������������������������������� الأمني العام الق�س جوزيف ّ
«ال�رس الكن�سي» ����������������������������������������الق�س �أديب عو�ض
جون كالفن عن
ّ
الروحانية االجنيلية ������������������������������������������������ الق�س مفيد قره جيلي
�سعود
انطالقة حركة الإ�صالح الإجنيلي و�أثرها على الكني�سة ..............الق�س �سهيل ّ
الربوت�ستانتية وحرية الفكر ������������������������������������� الق�س ويلربت فان �سان

27
35
42
49
57

ق�سي�سة من ال�سينود�س االجنيلي رئي�س ًة ل�رشكة الكنائ�س امل�صلحة يف العامل
ّ
الق�سي�سة جنال ق�صاب ������������������������������������������������� الواعظ ربيع طالب 65
«حجم احل�ضور الإجنيلي �أكرب من حجم عدد الإجنيليني»
اال�ستاذ �سمري ق�سطنطني ������������������������������������������������ الق�س �أمري �إ�سحق 68
الق�س الدكتور جورج فورد  -مدر�سة �صيدا .............................الهام �أبو عب�سي 74
د .ماري بري�سون �آدي  -م�ست�شفى «هملني» ........................الق�س �سهيل �سعود 76
هل تعلم؟ اثنتا ع�رش معلومة قد ال تعرفها عن االجنيليني82 ............................. ...
ف�ضول 83
�شعر لذكرى الإ�صالح الإجنيلي ������������������������������������� عبود يو�سف ّ
ثالث �أمور تعلقها على باب كني�ستك؟ 84 .....................................................

مقدمة العدد

من جيل

�إىل جيل

ال�سينود�سية �أن ته ّنئ ال َّزميل الواعظ ربيع طالب ،الذي
ي�رس جلنة الإعالم وال َّن�رش
َّ
ّ
بناء على تو�صية اللجنة ،رئي�س ًا لتحرير جم َّلة «ال َّن�رشة»
َت َّ
عي بقرار املجل�س الإداريً ،
ال�سينود�سية ،خ َلف ًا للوقور الق�س �أديب عو�ض ،الذي اعتذر عن هذه اخلدمة الن�شغاله
َّ
وال�شكر
بخدمة �أخرى حتتاج ملزيد من الوقت واجلهد .واللجنة ُ
تذكر بكل ال َّتقدير ُّ
ال�صعوبات
الق�س �أديب على ك ّل ما بذله من جهد لأجل ا�ستمرار �إ�صدار «ال َّن�رشة»ُ ،رغم ُّ
التي كانت ُتقابله� ،ساعي ًا للحفاظ على ا�ستمرار �أوىل املطبوعات التي ت�صدر با�سم
والالهوتية،
واللغوية
أدبية
ثمن كثرياً ُقدراته ال
ّ
ّ
إعالمية وال ّ
ّ
ال�سينود�س .واللجنة ُت ِّ
قد�سة.
يته ا ُ
َ
مل َّ
وغ ْ َ
الراية �إىل جيل جديد ِ
بر�ؤية جديدة ،لتنطلق «ال َّن�رشة» يف
واعدُ ،
وبذلك تنتقل َّ
القراء
ثوب جديد ،وتخطو خطواتها الأوىل يف عهد جديد .وهذا العدد ،الذي بني ّ
يدي َّ
الأع َّزاء ،هو ال َّثمرة الأوىل يف تلك االنطالقة ،التي ت�أتي يف ُمنا�سبة عزيزة على قلوبنا
ويف تاريخنا الكن�سي ،االحتفال مبرور خم�سمائة عام على َبدء الإ�صالح الإجنيلي.
خ�صية .الأمر
ويف وقت قريب ،بنعمة الرب� ،ست�صل «ال َّن�رشة» �إىل �أجهزة اخلليوي َّ
ال�ش َّ
والفكرية.
الروحية
َّ
الذي يعمل بكل ت�أكيد على تو�سيع دائرة ال َّتوزيع ،وتعميم الفائدة ُّ
مبنا�سبة
القراء الأع َّزاء ُ
وجلنة الإعالم وال َّن�رش ،وهيئة حترير «ال َّن�رشة» ،يه ّنئون َّ
تميز يف تلك
احتفاالت الإ�صالح الإجنيلي هذا العام .وب�إ�صدار هذا العدد ا ُ
مل ِّ
ملباركة.
ملنا�سبة ا ُ
ا ُ
الق�س �أمري ا�سحق
�أمني �رس جلنة الإعالم والن�رش
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كلمة رئي�س التحرير
ٍ
لوقت طالت
« 500عام على الإ�صالح الإجنيلي» ،هوالعنوان الذي �شغل بايل
عي رئي�س ًا لتحرير الن�رشة ،والتحدي الأول �أمامي ،هو �إخراج
�ساعاتهُ � .أيعقل �أن �أُ َّ
ٍ
عام من الإ�صالح؟ ما هذه امل�صادفة الغريبة� ،أمل يكن من
عدد يحمل َ
ثقل خم�سمائة ٍ
مبو�ضوع �أق َّل تعقيداً؟ كيف ميكنني �أن �أ�صف هذه
الأ�سهل �أن �أبد�أ رحلتي يف الن�رشة
ٍ
مرت يف ذهني حماو ًال الإجابة
ال�صدفة التي و�ضعتني يف هكذا موقف؟ �أ�سئل ٌة كثري ٌة ّ
�شك فيه �أ َّنه من الأ�سهل بدء
مما ال َّ
عنها ،بع�ضها كان �سه ًال والآخر �أكرث تعقيداً .نعمّ ،
ٍ
أهم هو« :ملاذا �أوىل �أعداد الن�رشة ،يف عهدي
امل�سري ِة
مبنا�سبة �أب�سط .لكن ال�س�ؤال ال َّ
ٍ
ٍ
واحدة يف التاريخ؟».
ملر ٍة
كرئي�س للتحرير ،عنوانها
ٍ
ملنا�سبة بهذه ال ّ
أهمية ،ت�أتي ّ
ت�صب يف ذلك الإجتاه.
�شخ�صي ًا ،مل �أقتنع بجواب «ال�صدفة» ،رغم � َّأن ك َّل امل�ؤ�رشات ُّ
بالن�سبة يل ،ولو �أن ال�صدفة لعبت دورها ،لقد ت�س ّلمت عنوان م�سريتي يف «الن�رشة»� ،أال
التقيد
وهو «الإ�صالح» .كيف ال والإ�صالح يف الكني�سة ا ُ
نهج من الواجب ّ
مل�صلحة هو ٌ
به؟ فكما �أن ر�ؤ�ساء التحرير الذين �سبقوين �أ�صلحوا ،بقدر ما ا�ستطاعوا ،وبك ِّل � ٍ
أمانة؛
حان دورنا وبنعمة الرب لن�ستمر يف الإ�صالح ،بقدر ما ن�ستطيع ،وبك ِّل � ٍ
أمانة �أي�ض ًا.
وتق�سيم جديدين .ف�إننا ن�ضع
بح َّل ٍة
�أيها ال ُق ّراء الأعزاء� ،إن جم ّلة الن�رشة ُّ
ٍ
تطل عليكم ُ
لنو�صل �إليكم املج ّلة حاملة الكلمة ،ب�شكلٍ
ك َّل طاقاتنا ،رئي�س و�أع�ضاء هيئة التحريرّ ،
يلبيان رغباتكم .وبنعمة الرب �سن�سعى لتطوير جملتنا العزيزة ،لكي تدخل
وم�ضمونٍ ّ
�إىل كل ٍ
بيت ،بطرق وو�سائل خمتلفة.
هذا العدد ،يحمل عنوان املنا�سبة الكربى لهذا العام ،وهي « 500عام على
ُ
يت�ضمن
غني ومتنوع.
ّ
الإ�صالح الإجنيلي» .لكن ،رغم �أحادية املو�ضوع ،ف�إن العدد ٌّ
أبواب رئي�سية ،وهي:
عدد الإ�صالح هذا ،بالإ�ضافة للمقدمة ،خم�سة � ٍ
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مقدمة العدد

 .1ت�أمالت وعظات يف الإ�صالح :هنا جتلب املج ّلة املنرب الإجنيلي للقارئ ،الذي
ٍ
روحي ًة
عظات ،تدر�س الكتاب املقد�س ،وتعطي ر�سال ًة
ي�ستطيع �أن يقر�أ �أربع
ّ
حلياته.
ٍ
درا�سات تغني
 .2درا�سات ومقاالت يف الإ�صالح :يف هذا الباب ،يغو�ص القارئ يف
عقله وقلبه .ورغم طول املقاالت يف هذا الركن ،مقارن ًة بالأبواب الأخرى ،لك ّنها
لخ�صة من الكاتب ب�شكلٍ دقيقٍ  ،وذلك بهدف �إي�صال املعلومات
يف الوقت نف�سه ُم ّ
ٍ
�شيقة.
الكافية
بطريقة ّ
تنوع داخل �أبواب الن�رشة ،لقد �أ�ضفنا باب املقابالت
 .3مقابالت العدد :بهدف �إيجاد ٍ
على العدد ،حيث اخرتنا له مو�ضوعان مهمان  .فبعد �أن يقر�أ القارئ ويتفاعل مع
العظات ،وبعد �أن يقر�أ الدرا�سات �آخذاً املعلومات ،ي�أتي للمقابالت حيث احلوار
متبادالً.
أ�سماء من
� .4شخ�صيات �إ�صالحية :يف باب ال�شخ�صيات الإ�صالحية ،نحن مل نخرت � ً
إ�صالحية التي �صنعت فرق ًا يف بالدنا.
ال�شخ�صيات ال
امل�صلحني الأوائل� ،إمنا من
ّ
ّ
ال�شخ�صيات التي كانت وراء �إن�شاء
�سيتعرف القارئ على بع�ض
لذا يف هذا الباب،
ّ
ّ
إجنيلية التي يعرفها.
وتطوير بع�ض امل�ؤ�س�سات ال ّ

بحد ذاته ،ففيه يقر�أ القارئ معلومات
� .5صفحات يف الإ�صالح :هنا باب التنوع ِّ
عامة عن الإجنيليني يف بالدنا ،وفيه �أي�ض ًا يقر�أ �شعراً ُكتب لذكرى الإ�صالح
ّ
الإجنيلي ،وفيه �أخرياً يع�رص فكره ليختار اقرتاحاته لإ�صالح الكني�سة.

ن�ص ّلي �أن يبارك الرب هذا العمل ،و�أن ي�ستخدمه ملجد ا�سمه وحده .كما ون�صلي
�إىل �إلهنا الذي يغمرنا بنعمته� ،أن يقبلنا ويقودنا يف م�سرية الإ�صالح التي ال تنتهي
� ّإل باكتمال ملكوت اهلل.
الواعظ ربيع طالب
رئي�س التحرير
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ت�أمالت وعظات

عادل؟ ال...
هل اهلل ٌ
كنز الإ�صالح
ها �أنذا امر�أ ٌة من ال�رشق الأو�سط،
� ِأق ُف على منرب لوثر!
ال�سامريالربوت�ستانتي

ت�أمالت وعظات

ٌ
عادل؟ ال...
هل اهلل

الواعظ ربيع طالب (رئي�س التحرير)

الن�ص الكتابي :متى 26-21 :5

ال ْك ِم22 .
ون ُم ْ�س َت ْوجِ َب ْ ُ
َ « 21ق ْد َ�س ِم ْع ُت ْم �أَ َّن ُه ِق َ
يل ِل ْل ُق َد َما ِءَ :ال َت ْق ُت ْلَ ،و َم ْن َق َت َل َي ُك ُ
ول َل ُك ْم� :إِ َّن ُك َّل َم ْن َي ْغ َ�ض ُب َع َلى �أَ ِخي ِه َب ِ
ال ْك ِمَ ،و َم ْن
ون ُم ْ�س َت ْوجِ َب ْ ُ
َو�أَ َّما �أَ َنا َف َ�أ ُق ُ
اط ًال َي ُك ُ
ون ُم ْ�س َت ْوجِ َب َنا ِر
ون ُم ْ�س َت ْوجِ َب ْ َ
ال ْج َم ِعَ ،و َم ْن َق َ
َق َ
ال لأَ ِخي ِهَ :ر َقاَ ،ي ُك ُ
الَ :يا �أَ ْح َم ُقَ ،ي ُك ُ
يك َ�ش ْي ًئا َع َل ْي َك24 ،
َج َه َّن َمَ 23 .ف�إِ ْن َق َّد ْم َت ُق ْر َبا َن َك �إِ َل ْ َ
اك َت َذ َّك ْر َت �أَ َّن لأَ ِخ َ
ال ْذ َب ِحَ ،و ُه َن َ
ال َو َق ِّد ْم
اك ُق ْر َبا َن َك ُق َّد َام ْ َ
ا�ص َط ِل ْح َم َع �أَ ِخ َ
َفا ْت ُر ْك ُه َن َ
يكَ ،و ِحي َن ِئ ٍذ َت َع َ
ال ْذ َب ِحَ ،وا ْذ َه ْب �أَ َّو ًال ْ
ُق ْر َبا َن َكُ 25 .ك ْن ُم َر ِ
َ�ص ُم
ِيعا َما ُد ْم َت َم َع ُه ِف َّ
َ�ص ِم َك َ�س ً
الطرِيقِ ِ ،ل َئ َّال ُي َ�سلِّ َم َك ْال ْ
ا�ض ًيا ِل ْ
ا�ضيَ ،و ُي َ�سلِّ َم َك ا ْل َق ِ
�إِ َل ا ْل َق ِ
ول َل َكَ :ال
ال�س ْجنِ  26 .اَ ْل ََّق �أَ ُق ُ
ا�ضي �إِ َل ُّ َ
ال�ش ِط ِّيَ ،ف ُت ْل َقى ِف ِّ
ري!»
َت ْخ ُر ُج ِم ْن ُه َن َ
اك َح َّتى ُت ِ َ
وف ا ْل َف ْل َ�س الأَ ِخ َ
ٍ
لربهة ،وذكرت ا�سم ي�سوع امل�سيح على م�سامعكم ،ما هي
�إذا �أغم�ضنا �أعيننا
املدمى،
ال�صورة الأوىل التي قد تخطر على بالكم؟ �أنا �شخ�صي ًا� ،س�أرى �صورة ي�سوع
َّ
أنا�س خطا ٌة ي�ستهز�ؤون به ،وهو على ال�صليب ي�رصخ للآب �أن يغفر
ال�شوك على ر�أ�سهٌ � ،
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لهم لأنهم ال يدرون ماذا يفعلون ...ماذا عنكم؟ �أترون امل�سيح مي�سح عيني الأعمى؟
�أم ي�أمر املفلوج ليقم ويحمل �رسيره ويذهب اىل بيته؟ �أم ترون ي�سوع ي�رصخ للعازر
ليخرج من قربه؟ ماذا ترون؟
وجمعنا ك ّل ال�صور التي �أتت ملخيلتنا عن
ال �شك ب�أنه �إن قمنا بهذا االختبارّ ،
ٍ
لنتيجة وهي ب�أن القا�سم امل�شرتك لأغلبية ال�صور ،هو وجود
ي�سوع امل�سيح� .سن�صل
النقاط التالية :ال�سلطان ،املحبة والرحمة .النتيجة هذه طبيعي ٌة جداً ،كيف ال ونحن
الرب الذي �أرانا املحبة الإلهية متج�سد ٌة يف �شخ�ص ي�سوع� .إنه
ّ
نتذكر امل�سيح� .إنه ُّ
طبق تعليمه املذكور يف اجنيل يوحنا َ « 13 :15ل ْي َ�س لأَ َح ٍد ُح ٌّب �أَ ْع َظ ُم ِم ْن
الرب الذي ّ
ُّ
ه َذا� :أَ ْن َي َ�ض َع َ�أ َح ٌد َن ْف َ�س ُه لأَ ْجلِ َ�أ ِح َّبا ِئ ِه».
لكن من م ّنا مل ُي�صدم بتعاليم امل�سيح املذكورة يف اجنيل متى .26-21 :5
الغريب يف الأمر �أننا نرى تعاليم وك�أنها متيل لت�ضييق اخلناق على النا�س ،بد ًال من
ُ
هد�أ من روع اجلموع على اجلبل ،عندما قال لهم ب�أنه
التخفيف عنهم .في�سوع الذي ّ
ليكمل (يف الن�ص الذي ي�سبق ن�صنا مبا�رش ًة)؛
مل ي� ِأت لينق�ض النامو�س والأنبياء بل ّ
ٍ
ٍ
و�صي ٍة من
�صادمة �إكماله النامو�س ب�إكمال
بطريقة
�إذ به يف الن�ص هنا ي�رشح لهم
َّ
الو�صايا الع�رش وهي :ال تقتل.
ال ْك ِم ».كما يف
ون ُم ْ�س َت ْوجِ َب ْ ُ
« َق ْد َ�س ِم ْع ُت ْم َ�أ َّن ُه ِق َ
يل ِل ْل ُق َد َما ِءَ :ال َت ْق ُت ْلَ ،و َم ْن َق َت َل َي ُك ُ
فالقتل يعترب من �أق�سى �أنواع اجلرائم التي يحا�سب عليها القانون
يومنا احلايل،
ُ
ٍ
لكن
ب�شدة .فقانوني ًا ،ال يوجد � ُّأي
م�شكلة يف طرح النامو�س عن حماكمة القاتلّ .
ّ
امل�سيح يفاجئنا بقوله �إنه لي�س من يقتل فقط يحاكم ،بل من يغ�ضب ومن ينعت
ٍ
ٍ
جارحة يعاقب �أي�ض ًا ،فيذكر امل�سيح كلمات :احلكم ،املجمع ،ونار
بكلمات
�أحداً �آخر
جهنم...
ماذا ق�صد امل�سيح يف تعاليمه؟ فهل يعقل �أن الغ�ضب ي�ؤدي للمحاكمة ،والكالم
ٍ
لل�شك يف
خطاة يجب �أن يدفعنا
لنار جهنم؟ اختبارنا للم�سيح الذي مات من �أجل
ِّ
فهمنا للن�ص ،فماذا ق�صد ي�سوع من كالمه هذا اذاً؟
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ِ
املفرت�ض �أنها تفهم ق�صده وتعابريه ،لأنها كانت
جموع من
حتدث مع
ٍ
امل�سيح ّ
ُ
ٍ
خمفية،
قطب
تعي�ش يف نف�س الواقع الذي كان ي�سوع يعي�ش فيه .لذلك ال بد من وجود ٍ
علينا نحن اليوم ،الذين نعي�ش يف مكانٍ وزمانٍ خمتلفني اكت�شافها ِ .من �أهم هذه
القطب �أذكر النقاط التالية:
ٍ
كنتيجة للقتل ،الغ�ضب ،والكالم اجلارح،
� .1إن الكلمات التي ا�ستخدمها امل�سيح
ملحا�سبة � ٍ
ٍ
إلهية بل ب�رشية.
تعابري
جهنم ،هي لي�ست
جممع ،حماكم ٌة ،وحتى نار
وهي:
ٍ
ٌ
ٌ
�شخ�ص ما .وهم من كانوا ين ّفذون
يح�ضون املجامع للبت مب�صري
فهم من كانوا
ٍ
ِّ
ٍ
حكم الإعدام على املتهم املحكوم عليه باملوت ب�أربع طرقٍ
قا�سية :ال�شنق ،قطع
الر�أ�س ،الرجم ،واحلرق.
حماكمة � ٍ
ٍ
أبدية للخاطئ ذي الكالم
جهنم التي قد تدلنا على
 .2حتى عبارة نار
ٍ
اجلارح .هي يف احلقيقة حتمل معنى �آخر .دعونا نقر�أ الن�ص من ارميا :34-29 :7
�ض
ُ 29ج ِّزي َ�ش ْع َر ِك َو ْ
اط َر ِحي ِهَ ،و ْار َف ِعي َع َلى ا ْلهِ َ�ض ِ
الر َّب َق ْد َر َف َ
اب َم ْر َثا ًة ،لأَ َّن َّ
الر ُّبَ .و َ�ض ُعوا
ال�ش ِف َع ْي َن َّيَ ،ي ُق ُ
َو َر َذ َل جِ َ
يل ر ِْج ِز ِه 30 .لأَ َّن َب ِني َي ُهو َذا َق ْد َع ِم ُلوا َّ َّ
ول َّ
وهَ 31 .و َب َن ْوا ُم ْر َت َف َع ِ
ات ُتو َف َة ا َّل ِتي ِف
ِا�س ِمي ِل ُي َن ِّج ُ�س ُ
َم ْك َر َها ِتهِ ْم ِف ا ْل َب ْي ِت ا َّل ِذي ُد ِع َي ب ْ
ل � ُآم ْر ِب ِه َو َال َ�ص ِع َد َع َلى َق ْلبِي.
وم ِل ُي ْح ِر ُقوا َب ِنيهِ ْم َو َب َنا ِتهِ ْم بِال َّنارِ ،ا َّل ِذي َ ْ
َوا ِدي ْابنِ ِه ُّن َ
ومَ ،ب ْل َوا ِدي
ام َت�أْ ِتيَ ،ي ُق ُ
الر ُّبَ ،و َال ُي َ�س َّمى َب ْع ُد ُتو َف ُة َو َال َوا ِدي ْابنِ ِه ُّن َ
ِ 32لذ ِل َك َها �أَ َّي ٌ
ول َّ
ال�ش ْع ِب �أَ ْك ًال
ري ُج َث ُث ه َذا َّ
ون ِف ُتو َف َة َح َّتى َال َي ُك َ
ا ْل َق ْتلِ َ .و َي ْد ِف ُن َ
ون َم ْو ِ�ض ٌعَ 33 .و َت ِ�ص ُ
و�ش الأَ ْر ِ
ال�س َما ِء َو ِل ُو ُح ِ
�ضَ ،و َال ُم ْز ِع َجَ 34 .و ُ�أ َب ِّط ُل ِم ْن ُم ُدنِ َي ُهو َذا َو ِم ْن َ�ش َوار ِِع
ِل ُط ُيو ِر َّ
ِي�س َو َ�ص ْو َت ا ْل َع ُر ِ
الط َر ِب َو َ�ص ْو َت ا ْل َف َر ِح�َ ،ص ْو َت ا ْل َعر ِ
�ض
يم َ�ص ْو َت َّ
و�س ،لأَ َّن الأَ ْر َ
ور َ�ش ِل َ
�أُ ُ
ري َخ َر ًابا.
َت ِ�ص ُ
�إن كلمة جه ّن ٍم يف اللغة العربية ُتقر�أ بهذا ال�شكل «جي بن ِه َّنوم» ،والتي تعني
وادي ابن ه ّنوم .يف احلقيقة � ّأن الكلمة بالأ�سا�س م�أخوذة من هذا املكان الذي ُيدعى
وادي ابن ه ّنوم� .إنه املكان حيث نار «جه ّنم» التي �أ�شعلها اليهود �أنف�سهم �أحرقت
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كتقدميات ل ٍ
ٍ
وي�سمي املكان بوادي
الرب
�أطفالهم التي قدموهم
ّ
آلهة �أخرى .فيغ�ضب ّ
القتل (ال الذبيحة) لأنه مل ي�أمر بذلك.
الرب يفرح بت�ضحياتهم وتقدمياتهم ،حتى �إ َّنه يغفر
كان اليهود ي�ؤمنون ب� ّأن ّ
يقدمون �أوالدهم للحرق من �أجل الآلهة.
لهم ذنوبهم
ٍ
كجواب للتقدميات .لذلك كانوا ّ
جداً :فع ٌل
فاملنطق الذي اعتمدوه وراء كل تلك الت�رصفات والت�ضحيات كان وا�ضح ًا ّ
ٍ
حلد حرق
يقدمون
تقدميات ميكن �أن ت�صل ِّ
جي ٌد ميحو الفعل اخلاطئ� ،أي �أنهم كانوا ّ
ّ
الأبناء لينالوا مغفرة الإله ور�ضاه.
قوي ًا على هذه احلالة التي
طياته ّ
رداً ّ
هنا احلبكة يف كالم امل�سيح الذي حمل يف ّ
فركز على نقطتني هما :لي�س فقط الفعل الذي يجب �أن يحاكم
و�صلت �إليها الأحوالّ ،
االن�سان عليه ،ولي�س بالفعل ي�ستطيع الإن�سان حمو اخلطية.
�صحح بفعلٍ كان ُيعتقد ب�أنه
� ّإن املنطق الذي كان �سائداً ،ب� ّأن الفعل اخلاطئ ُي ّ
جيد �أي الذبيحة والتقدميات� ،أ�صبح ال منطق مع تعليم امل�سيح اجلديد .فالأجدر بنا
ٌ
يقدم التقدميات ليذهب
طهر الداخل ،وهذا ما يقوله امل�سيح عندما دعا الذي ّ
�أن ُن ِّ
وي�صطلح مع �أخيه �أوالً.
يلوثه �سوى فعله ،هنا ي�شدد
�سمعتم �أنه قيل ب�أن القاتل يحاكم ،وك�أن االن�سان ال ّ
يتلوث بفعله اخلاطئ وبقلبه الأ�سود� .إن كان الفقراء
امل�سيح على فكرة �أن االن�سان ّ
أهمها القهر والظلم .ف�إن
يف ذلك الوقت هم يف �أغلب الأحيان من يقتلون لعدة � ٍ
أ�سباب � ّ
ي�ستحق
الأ�سياد خطا ٌة �أي�ض ًا لأنهم يغ�ضبون وي�سيئون بكالمهم اجلارح للفقري .فالكل
ُّ
املجمع ،املحاكمة ،وحتى نار جه ّنم.
أخ�ص القادة ،من الواجب تطبيق النامو�س� .إنها م�س�ؤولي ٌة
بالن�سبة لليهود وبال ّ
متن ًا على القانون والأحكام .كيف ال نتمحور حول «الفعل» ونحن
كبري ٌة �أن تكون م�ؤ َ
نامو�س يقول لنا ماذا نفعل ،وماذا ال نفعل .لي�س هكذا فقط ،بل �إنه يقول لنا
�أبناء
ٍ
جمتمع متمحورٍ حول
ماذا نفعل يف حال فعلنا فع ًال خاطئ ًا� .أترون� ،إننا نعي�ش يف
ٍ
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ِ
ونحا�سب بح�سب فعلنا الذي من ال�سهل ك�شفه .لكن يا
فنحا�سب
الإن�سان وفعله،
َ
ٍ
مب�ساواة يعترب «عدال ًة»؟ فما امل�شكلة �إذاً يف حماكمة
أحباء� ،ألي�س تطبيق القانون
� ّ
القاتل؟ وملاذا �أراد امل�سيح زيادة ٍ
بنود على القانون ،جلعله يطال اجلميع؟ هل يريد
نحاكم جميع ًا؟
م ّنا �أن
َ

اخلناق علينا ،فك ّل ما فعله هو �أنه �أرانا �أنف�سنا� ،أرانا ب�أننا
ي�ضيق
َ
� َّإن امل�سيح مل ّ
ك ّلنا ومن دون ا�ستثنا ٍء قد �أخط�أنا و�أعوزنا جمد اهلل� .إنه يحاورنا بلغتنا ،وك�أنه يقول
ِ
نحاكم الإن�سان بح�سب فعله� ،أتريدون العدالة؟ فليكن ،لكن عليكم �أن
لنا ،نحن الذين
تعلموا ب� ّأن املذنب لي�س فقط الذي ين ّفذ الفعل اخلاطئ يف النهايةّ � .إن املذنب هو كل
ٍ
ٍ
كل �إن�سانٍ ...
بطريقة
�إن�سانٍ يفعل ،يتك ّلم ،يف ّكر� ،أو ي�شعر
خاطئة؛ � ّإن املذنب هو ُّ

كالم ُيرعب املذنب ،وبح�سب القوانني
�ألي�س ُ
كالم امل�سيح خميف ًا؟ نعم طبع ًا� .إ ّنه ٌ
نتربر؟ كيف نخل�ص؟ �إ َّنها نف�س الأ�سئلة التي
املطروحة ،هو ُيرعب كل �إن�سانٍ  .كيف ّ
أتربر؟ بالن�سبة للوثر ،الراهب الكاثوليكي ،التربير
�س�ألها امل�صلح مارتن لوثر :كيف � ّ
يتذكر كل فعلٍ
ي�شرتط فعل �أمرين :االعرتاف باخلطايا املقرتفة ،وهنا عليه �أن َّ
ٍ
اعرتاف حتى ال�صالة احلالية .والأمر الثاين كان وجوب القيام
خاطئ ،من �آخر �صال ِة
ٍ
ٍ
ٍ
ب�أعمالٍ
والتقرب من اهلل� .إذاً حتى بالن�سبة
خا�ص ٍة مبغفرة اخلطايا
وممار�سات
كن�سية ّ
ّ
جي ٍ
دة ُتر�ضي اهلل.
للوثر ،التربير ال يكون � ّإل نتيج ًة لأعمالٍ ّ

هذه الطريقة التي اتبعها لوثر للح�صول على التربير ،كانت ُت ِّلبكه دائم ًا .ماذا
مما يجب؟ ماذا وماذا وماذا� ...أنا
لو
ن�سيت االعرتاف بخط�أٍ ما؟ ماذا لو َّ
قد ُ
ُ
مت �أقل ّ
�صحي ٌة من كرثة اخلوف.
� ُّ
أظن ب�أنه لو قر�أ َّ
الن�ص الذي نتناوله اليوم ،لأ�صابته وعك ٌة ّ
حتاكمون ب�أفعالكم ال�سيئة،
�صعب الأمور كثرياً علينا� ،إذ �إ ّنه يقول ب�أنكم َ
فامل�سيح ُي ِّ
حتاكمون ملا فعلتم ،وملا مل تفعلوا.
ال�سيء؛ �أنتم َ
مب�شاعركم ال�سيئة ،وبكالمكم ّ
ن�ص ًا من الكتاب
اجلو من اخلوف والإرباك� ،إىل �أن قر�أ ّ
عا�ش مارتن لوثر يف نف�س ّ
ثم الكني�سة .هذا
غي حياته ومن َّ
املقد�س� ،أجابه عن ك ّل ت�سا�ؤالته ،فاخترب اختباراً ّ
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االختبار هو املعروف بحادثة الربج .هناك ،يف غرفة كان يدر�س فيها الكتاب
بر
املقد�س قر�أ لوثر الآية من ر�سالة بول�س الر�سول لأهل رومية « 17 :1لأن فيه ُمع َل ٌن ُّ
ا ِ
البار فبالإميانِ يحيا»>>.
هلل ب�إميان ،لإميان ،كما هو
ٌ
مكتوبّ � << :أما ُّ

عادل؟ �إن العدالة مبفهومها القانوين ،ولي�س الفل�سفي ،تعني تطبيق القانون
هل اهلل ٌ
ٍ
�ض للمحا�سبة يف
عر ٌ
ب�رصامة على النا�س .فكل �إن�سانٍ يعي�ش يف دولة القانون هو ُم َّ
جيد ًة
حال انتهك قوانينها .هذا يعني ب� َّأن املواطن
يحا�سب بح�سب �أفعاله� ،إن كانت ّ
َ
قانوني ًا ،فم�صريه �سيكون املحاكمة
فهو ب�أمانٍ  ،و� ّأما يف حال ارتكابه لفعل ُم ّر ٍم
ّ
أحباء� ،ألي�س تعريف العدالة هذا يتعار�ض مع النعمة؟ �ألي�ست النعمة
والعقاب .لكن يا � ّ
مرتبط ًة �أ�ص ًال بعدم اال�ستحقاق؟
املقد�س
بالن�سبة لالهوتي ال�شهري كارل بارت ،ف�إن املقيا�س لفهم ن�صو�ص الكتاب ّ
هو ر�ؤية امل�سيح امل�صلوب� .إذا نظرنا ي�سوع امل�سيح ،هذا الإله املتج�سد الطاهر من كل
ٍ
خطية ،وهو ُمع ّل ٌق على ال�صليب والنا�س تدينه وت�ستهزئ به� .أال نخجل من فعلنا؟ و�إذا
نظرنا هذا الربيء الذي قبل املوت من �أجل خط�أة مذنبني ،ال ي�ستح ّقون �سوى العقاب،
املحبة؟ ماذا
نتعجب من فعله؟ فمن م ّنا ي�ستحق كل تلك
ّ
ليعطيهم حياة ورجاء� .أال ّ
مما فعله اهلل
فعلنا لنكا َف�أ بهذه الطريقة؟ اجلواب هو :ال �شيء! نحن ال ن�ستحق �أي �شيء ّ
معنا ،ونحن مل نفعل �أي �شيء لننال حكم الرباءة هذا .بلغة القانون� ،إذا �أبر�أ القا�ضي
�رشعي ،يعترب القا�ضي ب�أنه لي�س عادالًّ � .أما
مذنب ًا قد �أُثبتت ال ُّتهم عليه بدون �أي عذر
ّ
ربيء اهلل �إن�سان ًا مذنب ًا ،من دون �أي ا�ستحقاق ،فهذه هي النعمة .وكما يقول
عندما ُي ِّ
بول�س الر�سول يف ر�سالته لأهل رومية �« 24-23 :3إذ اجلميع �أخط�أوا و�أعوزهم جمد
ا ِ
جمان ًا بنعمته بالفداء الذي بي�سوع امل�سيح».
هلل ،متربرين ّ

عادل؟
عادل؟ قبل �أن جتيب� ،أدعوك ل ُتغم�ض عينيك وتتذكر والدك� .أهو
هل اهلل
ٌ
ٌ
يحبك
�ستعد �أن يك�رس � ّأي قانونٍ
ال ...لأن �أباك مييل بحكمه �إليك� ،أباك ُم ٌّ
لينجيك� ،أباك ّ
ّ
بالرغم من كل �أخطائك� ،أباك مي�سك بيدك عندما تقع لريفعك� ،أباك لي�س عادالً� ...أباك
يحبك ...واهلل �أبوك...
لي�س قا�ضي ًا� ...أباك ُّ
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كنز الإ�صالح

الق�سي�سة روال �سليمان

ت�سو ٌل كان يعي�ش ُقرب ق�رص امللك .ويف يوم من الأيام قر�أ الفت ًة على باب
ُم ِّ
مدعو لذلك
ملكي ًة،
�سيقيم
الق�رص ب� َّأن امللك ُ
ع�شاء فاخراً ،و� ّأي �شخ�ص يلب�س ثياب ًا َّ
ً
ٌّ
املت�سول احل�ضور ،لك َّنه وبعدما نظر �إىل ثيابه املم َّزقة والقدمية ،تراجع.
فقرر
ِّ
الع�شاءَّ .
احلرا�س �أن يتك َّلم مع
فخطرت يف باله فكر ٌة جريئ ٌة ،فدخل �إىل الق�رص وطلب من َّ
طلبت
بالدخول .وعندما ر�آه امللك �س�أله« :لقد َ
احلرا�س ّ
امللك .وبعد طلب �إذ ِنه� ،سمح له َّ
املت�سول�« :أريد كثرياً �أن �أح�رض حفل الع�شاء ،ولكن كما ترى،
�أن تراين» .ف�أجابه
ِّ
إعارتها يل؟» .فقال له امللك:
ثيابي مم َّزقة وقدمية ،هل َ
لد ْيك ٌ
ثياب قدمي ٌة ت�ستطيع � َ
ح�ض بع�ض ًا من
يل .نادى ابنه الأمري ،وطلب منه � ْأن ُي ِ
«لقد كنت حكيم ًا باللجوء �إ َّ
املت�سول ُم�ؤَه ًال
الرجل» .وهذا ما فعله الأمري ،ف�أ�صبح ذلك
ِّ
مالب�سه ويلب�سها لذلك َّ
امللكية �ستبقى معه طول العمر ،ولن تبلى.
أهم � ّأن هذه الثياب
حل�ضور احلفلَّ .
َّ
لكن ال ّ
الداخلية ،نظر �إىل
الر ُجل باللبا�س امللكية اجلديدة ،خارج ًا من الغرفة
َّ
بينما كان َّ
جمدداً؟» .فذهب
فرتدد وقال يف نف�سه« :ماذا لو احتجت ثيابي القدمية َّ
ثيابه القدمية َّ
�رسيع ًا ومللم ثيابه ،وحملها يف منديلٍ كبريٍ ،وذهب �إىل احلفل.
والطعام �شهي ًا ،لك َّنه مل ي�ستمتع ب� ٍّأي منهما .لأ َّنه كان منهمك ًا
كان احلفل رائع ًاَّ ،
يف �إخفاء ثيابه القدمية .ولقد �أثبت ال َّزمن � َّأن كالم امللك كان �صحيح ًا ،فالثياب
املت�سول �أكرث بثيابه القدمية املهرتئة ،فكان يحملها
تبل ،بينما تع َّلق ذلك
امللكية مل َ
َّ
ِّ
فلما ر�آه يحمل ربطة ثيابه
�أينما ذهب .عندما مر�ض امللك ،ذهب
ِّ
املت�سول لزيارتهّ ،
بثياب
مت�سك
وتذكر
القدمية حزن كثرياًَّ .
ٍ
ِّ
املت�سول ما ك َّلمه به امللك �سابق ًا ،وعلم �أ َّنه َّ
ٍ
مهرتئة ومل يقبل الثياب امللكية .لقد �أُعطي هدية امللوك والأمراء ،لك َّنه مل يقبلها ،بل
ملم َّزقة القدمية.
تم�سك ًا بثيابه ا ُ
ظ َّل ُم ِّ
مع احتفالنا ب ِذ ْكرى مرور � ٥٠٠سنة على الإ�صالح الإجنيلي ،ال ن�ستطيع ال َّتك ُّلم
ومركزيته ،دون ال َّتك ُّلم وال َّت� ُّأمل بنعمة اهلل من خالل ي�سوع
أهمية الإ�صالح
َّ
عن � َّ
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الق�صة ،ف�إ َّننا يف
جمان ًا دون �أي مقابل.
وكاملت�سول يف تلك َّ
امل�سيح ،التي �أُعطيت لنا َّ
ِّ
الكثري من الأحيان ال نقبل ذلك الثوب امللكي الذي ال يبلى ،ل َّأن �شيئ ًا ما يف داخلنا
وامللكية التي
ويقيدنا بالقدمي البايل واملم َّزق .فال ن�ستطيع �أن ُنعانق الغنى
َّ
يربطنا ّ
املجانية
منحنا اهلل � َّإياها يف ي�سوع امل�سيح ،غنى اخلال�ص بي�سوع امل�سيح ،هذه الهبة
َّ
ال�سماوي لأبنائه وبناته اخلاطئني .ولهذا ف� َّإن ( Sola Gratiaال ِّن ْع َمة ف َقط)
من الآب َّ
وغ ْيه من امل�صلحني �أمثال كلفن
أهم مبادئ الإ�صالح التي �أرثاها «لوثر»َ ،
هي من � ّ
وخاطئ يف الوقت
قدي�س
وزفينغلي وغريهم .كان «لوثر» يقول دائم ًا �إن الإن�سان هو
ٌ
ٌ
ٍ
معرتف به بالكامل.
وخطا ٌة لأن هذا الوعد غري
لد ْينا وعد اخلال�صُ ،
نف�سه ،قدي�سون ل َّأن َ
حمبة الرب ونعمته التي نختربهما
ي�سوع
ٌ
القوة ،ل ُنظهر َّ
موجود يف حياتنا ليمنحنا َّ

القوة كي نحيا و�سط ك ّل االنك�سار
بالنا�س من حولنا .ويف عالقتنا مع ي�سوع ،نحن جند ّ
حمبة ي�سوع وخال�صه َت ْ�س َمحان لنا باال�ستمرار.
ُّ
والظلمة اللذين نختربهما بحياتناَّ ،

أحباءنا �إىل الأجماد
هذه
املحبة وال ِّنعمة هما اللتان تقوالن لنا عندما ّ
َّ
نودع � ّ
ال�سماوية� ،إ َّنهم انتقلوا �إىل مكانٍ �أف�ضل .لي�س من اخلط أ� �أن نبكي ونحزن ون�شعر ب�أمل
َّ
ال ُفراق ،لأ َّننا بي�سوع نعلم � َّأن دموعنا ُت َ�سح ،و�آالمنا ُت�شفى ،و�أنه ال غلبة للموت بعد
املحبة تقول لك ِّل َمن �أُجرب على ترك منزله وجمتمعه
الآن ،لأ َّنه توجد حياة �أبدية .هذه
َّ
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وبلده� ،إن اهلل ي�سري معهم ،ولن يتخ َّلى عنهم �أبداً .هذه
املحبة التي تقول لك ِّل حزينٍ
َّ
ك�س قيود
�أو وحي ٍد �أو
مظلوم �أو مك�سورٍ �أو ٍ
ٍ
حررنا من ك ّل �أحزانناُ ،
يائ�سَّ � ،إن اهلل ُ
وي ِّ
�سي ِّ
رجاء� .سوف نتم َّتع باالنت�صار ل َّأن ي�سوع قد �أتى لكي تكون لنا
العبودية ،ومينحنا
ً
حمبة امل�سيح ونعمته ُتخاطب ك ّل بل ٍد َم َّزقته احلروب
حياة ،ويكون لنا الأف�ضلَّ � .إن َّ
ال�ش.
والعنف ،وتقول � َّإن امل�سيح �سيملك على قلوبنا ،و� َّأن اخلري �سينت�رص على َّ ِّ
تذكر َمن يعاين �أمرا�ض ًا ُم�ستع�صي ًة ُي َع ُّد نعم ًةَّ � .إن نعمة امل�سيح تكفينا لأن
� َّإن ُّ
�شخ�ص اليوم
وحمبة امل�سيح اللتان تخاطبان كل
كمل� .إ َّنهما نعمة
ٍ
َّ
قوته يف �ضعفنا ُت َ
َّ
ال�شجاعة
على
نح�صل
ة
املحب
هذه
خالل
من
�ضعفاتنا.
رغم
نا»
يحب
«اهلل
له:
لتقول
َّ
َّ
ّ
وال�س الذي منار�سه «الع�شاء الرباين» هو تذكرة
أمانة.
�
ب
باخلدمة
واال�ستمرار
والقوة
ِّ
َّ
ْ
واملحبة اللتني � َأح َّبنا بهما ي�سوع.
لهاتني ال ِّنعمة
َّ
�صينيون يحفرون بئراً ،فاكت�شفوا اكت�شاف ًا
يف �آذار  ،١٩٧٤كان هناك مزارعون
ِّ
غريب ًا .فقد وجدوا جي�ش ًا كام ًال م�صنوعني من ِط ْي ال  terracotta armyومدفونني
تت الأر�ض .يعود تاريخهم �إىل القرن الثالث قبل امل�سيح .يت أ� َّلف هذا اجلي�ش من
َْ
 ٨٠٠جندي متثال١٥٠،ح�صان ًا مع الفر�سان١٣٠ ،عربة يجرها  ٥٢٠ح�صان ًا .فج�أ ًة
�أ�صبح هذا االكت�شاف ،الذي كان مدفون ًا حتت الأر�ض ،واحداً من �أكرث املواقع الأثرية
�سائح �سنوي ًا.
ال�صني .يزوره �أكرث من مليون
وال�سياحية ،والأكرث
ٍ
َّ
�شعبي ًة وقيم ًة يف ِّ
الرائع كان مدفون ًا لقرونٍ حتت الأر�ض ،والآن يراه ك ّل العامل.
هذا الكنز َّ
ال�صليب ،وب�سبب نعمة اخلال�ص ،ن�ستطيع �أن ن�شارك
ب�سبب ما قام به ي�سوع على َّ
والظلم والي�أ�س .كتب بول�س
هذه
إلهية مع العامل الذي يواجه االنك�سار ُّ
املحبة ال َّ
َّ
الر�سول لأتباع ي�سوعّ � ،أن الكنز الذي ح�صلنا عليه يجب ُم�شاركته مع العامل« :ولكن
القوة هلل ال م ّنا» .هذا الكنز الذي نحمله
لنا هذا ال َك ْنز يف �أوانٍ
َّ
خزفية ،ليكون َف ْ�ضل َّ
وحمبته الالحمدودة .يجب �أ َّال نخفيها ،بل ن�شاركها لكي
جميعنا هو ر�سالة امل�سيح
َّ
حمبة اهلل ونعمته ،ف� َّإن
الرب خدمتنا وحياتنا وكنائ�سنا .عندما ن�شارك ّ
يبارك ّ
امللكية
�ستن�ضم �إىل عائلة امل�سيح ،طارحني ال َّث ْوب العتيق ،والب�سني ال ّثياب
النا�س
َّ
ّ
م�ستمر.
إ�صالح
باملحبة ،وخدمتنا ب�
التي �ألب�سنا � َّإياها ي�سوع .فلنجعل قلوبنا مليئ ًة
ٍ
َّ
ٍّ
ال�سجود والإكرام� ،آمني.
َّ
ملحبته وخال�صه ك ّل ُّ
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ها �أنذا امر� ٌأة من ال�رشق الأو�سط،
أق ُ
ف على منرب لوثر!
� ِ

الق�سي�سة جنال ق�صاب

لو خطر قب ًال ببال لوثر � َّأن هذا �سوف يحدث ،لكان �أ�ضاف البند ال�ساد�س والت�سعني
لأطروحته .لي�س لأن امر�أة تقف هنا ،بل بالأحرى لأن ذلك ت�أخر حتى اليوم.
تفعلون؟» ف�أجاب الأول �أنه يبني
زار � ُ
أحدهم موقع ًا للبناء و�س� َأل العمال« :ماذا َ
حائط ًا ،و�آخر �أجاب �أنه يبني غرف ًة ،و�آخر �أنه يبني بيت ًاَّ � .إن تركيزنا على ما نعتقد
�أننا نبنيه� ،أحائط ًا كان� ،أم غرف ًة� ،أم منز ًال ي�صنع كل الفرق يف موقفينا العقلي
والقلبي من الأمور.
العربية
متت ترجمتها �إىلاللغة
ّ
ّ
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يقول فيه:
ي�ستخدم الر�سول بول�س يف ر�سالته �إىل �أهل كورنثو�س تعبرياً َمازِي ًا ُ
ع�رش �شهراً يف كورنثو�س ،عاد ثانية
«�أن ُتم هيكل اهلل!» َ
فبعد �أن �أم�ضى بول�س ثماني َة َ
ِل َيجِ َد � ّأن جماع َة الإميان ابتعدت عن ال ُأ�س�س والتعاليم التي و�ضعها ،حيث كان ثمة
ومار�سات ِ
خاطئة قد �سبق
و�سيط َر ْت عليهم .وعليهَ � ،أكد الر�سول على
َ
انق�سامات ُ
بدءاً ِمن و�ضع
احلاجة �إىل �إيجا ِد النهج ال�صحيح للبِناء على �أ�سا�س ي�سوع امل�سيحْ ،
فر ٍد � ْأن
حجر الأ�سا�س،
ً
مرورا بعملية البناء ،و�صو ًال �إىل املعاينة والتقييم .على كلِ ْ
يكون حري�ص ًا كيف يبني .الكورنثيون كانوا جماع َة �إميانٍ  ،لك َن ُهم كانوا ُم ْن َ�ش ِغلني
َ
يعطي ُهم التعليمات عن كيفية البناء.
ب�أمورٍ �أخرى .وعليهْ ،ارت�أى بول�س � ْأن
َ
علينا �أن ن�ستذكر كيفية
َو ِلفهم اال�ستعارة التي ُيحاول بول�س �أن ي�ستخدمها هناْ ،
تتطلب وقت ًا
بناء البيوت يف الزمان القدمي وبالطريقة القدمية .كانت عملية البناء
ُ
وج ْهداً وطاقة والعديد ِمن العمال .فقد اعتادوا قدمي ًا بِناء مقالع للحجارة قرب
ُ
ٍ
عب
احلجر ِمن
قل
مواقع البناء .وكانت احلجار ُة ُت ْن ُ
�سل�سلة ِمن العمال بحيث ُي ْن ُ
قل ْ َ
ُ
أحد العمالِ
أوقع � ُ
بدءا من املقلع حتى و�صوله �إىل موقع البناء .و�إذا ما � َ
عاملٍ ل َآخرً ،
أثر �إيقاع عملية البنا ِء برمتها.
حجراً ،ت� َ
نتعلم كيف نبني ب�رشكة ِ
كاملة مع جماعة
نكون هيكل اهلل وبنائني ،علينا �أن
لكي َ
َ
الإميان .هذا ما ُت َع ِل ُمنا �إياه عملية نقل احلجارة عرب �سل�سلة العمال .على كلِ ٍ
فرد � ْأن
حجرِه كي يك َت ِم َل البناء ويكون جمي ًال.
ُي�شار َِك يف نقلِ َ
نعم َل مع ًا ُم ِ
ن�صري هيكل
رك َ
أفكارنا ِل َ
هذه هي ال�رشكة احلقيقيةْ � ،أن َ
أنظارنا و� َ
زين � َ
هامي:
اهلل .وهنا ال بد ِمن الإ�شارة �إىل �أمرين
ْ

دم �أحجارنا
�أوالً ،حجار ُتنا ْ
لي َ�س ْت مت�شابهة ،لكن ُر ْغ َم فروقا ِتنا ،ن�أتي معا ِل ُن َق َ
املتمايزة بكلِ
لدينا جمموعة ِمن
تاج عم ِلنا
ُ
ُ
توا�ض ٍع ،واثقني � َأن ِن َ
�سيكون جمي ًالْ .
بع�ضنا
احلجارة ا ُ
يحت ُِم ُ
مل ْخت ِلفة ،وقد ع َل َمنا الإ�صالح قيم َة التنوع وجماله .كيف َ
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مل ْ�ص َلحة،
تنوعنا هو
جمال ُهوي ِتنا ا ُ
ُ
أفكارناَ � .إن َ
بع�ض ًا ،حتى ولو اخت َل َف ْت وت َن َو َع ْت � ُ
تدعي �أن هذا التنوع ُي ْر ِب ُكها!
غم � َّأن ثمة كنائ�س كثرية َ
ُر َ
�شيء �آخر يجب �أن نتع َل َمه خالل عملية البناءّ � :إن املخطط النهائي
ثاني ًا ،هناك ٌ
للبناء هو بني يدي اهلل .ال كني�سة وال فرد ،ال بول�س وال �أبولو�س ،وال �أنت وال �أنا
بيد ان اهلل
من ِلك هذا املخطط .لذلك ،نحن نبني ب�إميانُ ،م ْع َتِفني �أ َننا نعرِف قلي ًالَ .
ب ِ
راح ِمه َي ْك ِ�ش ُف لنا ال�صور َة النهائية للكني�سة .وهذا ُي َع ِل ُمنا التوا�ضع وال�صرب ،الأمر
َِ
بعد يوم ِمن ال�صور ِة التي
ا ّلذي يجعلنا ُنثابِر ِل َن ْ�س َت ِمر يف الإ�صالح ،كي
نقرتب يوم ًا َ
َ
عليها.
ريدنا اهلل �أن َ
ُي ُ
نكون ْ
ِ
ومن امللفت �أي�ض ًا� ،أن بول�س َي ُحثنا على �أن نكون حري�صني يف كيفية بنائنا
ولي�س على
يتم فيهما البناء،
على الأ�سا�س� .إ ّنه ُي�ؤكد على الأ�سلوب واملنهج اللذين ُ
َ
البناء ِ
نف�سه.
ال يتكلل البناء ال�صحيح لكني�سة امل�سيح بالنجاح بعيداً عن ال�شعور بحاجة
حاول
يجم ُعنا اليوم مع ًا يف هذا املكان «الرمز» ،حيث
َ
الواحد ِمنا للآخر .هذا ما َ
بناء الكني�سة على اال�سا�س ال�صحيح .لقد حتدى لوثر حالة الإرباك التي كانت
لوثر َ
ار ِ
حتيد عن
�سات الكني�سة ال
متلأ حياة الكني�سة �آنذاك،
وكانت ْ
ُ
ْ
رغب ُت ُه �أن يرى ُم َ
الأ�سا�س ال�صحيح.
نتعه َد ِب�أ َننا �سنكون
ُ
نقف اليوم مع ًاِ ،من ُم َت ِل ِف البلدان والكنائ�س واخللفياتِ ،ل َ
مل َت َت ِحد
يع َم ُل
ي ِك ُننا �أن َن ْن َج َح يف بناء الكني�سة � ْإن ْ
ُ
�رشكاء ْ
واحدنا مع الآخر .ال ُ ْ
َ
بع ِ�ضنا البع�ض.
ُج ُ
هودنا مع ْ
ا�ستوقفتني م�ؤخراً على الأخبار ق�ص ُة ال�شاب «عبود قبلو» .وهو يافع يف الرابعة
تر ِك منز ِله يف حلب� ،سوريا .قامت «�سوزي
ع�رشة ِمن ُع ْم ِر ِه ،والجئ �سوري �أُ ْج ِ َ
ب على ْ
مبقاب َل ِت ِه يف دير لل�رسيان الأورثوذك�س ،حيث ع ِل َم ْت ِمنه عن
�أتوود» ،خمرجة الأفالم،
َ
حبه للمو�سيقى وكيفية تعلمه اياها ِ
معتمداً على نف�سه ِ
ومن ِخالل مقاطع الفيديو عرب
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اهتمامها مبوهب ِت ِه وات�صلت بجامعة �أوك�سفورد طا ِل َب ًة
موقع يوتيوب .ف� ْأب َد ْت االخرية
َ
م من جمموعة الآالت التاريخية التي حتتفظ بها اجلامعة .وقد
�إعار َة كمانٍ قدمي ُم َر َ ٍ
قر َرت
ّ
مت فعال �إر�سال الكمان للمو�سيقي ال�سوري ال�شاب ،الذي يعي�ش كالجئ ،بعد ان َ
ومت� ِأل.
اجلامعة �إر�ساله لت�ضعه بني يدي الجئ ُم ٍ
كافح ُ
�أحبائي ،نحتفل هذا العام برثوة خم�سمائة عام من �إرث الإ�صالح الثمني .لكن
فلن ن�صنع �أي فرق� .إن مل ن�ضع
�ضع هذا االرث بني يدي املت�أملني يف العامل ْ
�إن مل َن ْ
الظ ْلم� ،سيفو ُتنا معنى االحتفال
كما َننا الثمني بني يدي ه�ؤالء الذين يت�أملون ِمن ُ
أتكلم �ضد كل ما
احلقيقي .و�إذا مل ن�ضع � َ
إرث كلمات لوثر عندما قال« :هنا �أقفِ ،ل َ
ُي َجرِد النا�س ِمن �صفاتهم الإن�سانية ويرتكهم فقراء ،دون ٍ
بيوت وكرامة» ،ثقوا �أننا
�سوف نخ�رس االحتفال بالإ�صالح.
ن�ستخدم
اليوم ،نحن نقف �أمام �إ َلهِ نا لتقدمي جردة ح�سابنا .نحن مدعوون لكي
َ
أف�ض َل حيث ي�سود ال�سالم وامل�صاحلة
فرق ًا يف العامل ،ليكون َ
عال ًا � َ
�إبداعنا ِل ْ
ن�ص َن َع ْ
عالِ ...ل ُكلِ
رن َف َع هذا الإرث الرائع ونقول« :مرياثنا هو ِل ْل َ
والعدل .نحن مدعوون ِل ْ
العال»ِ .لن ِقف و ُن ْع ِلن �أهمية التطلع �إىل داخل الإن�سان ،لنقول له�« :أنت غالٍ يف عيني
َ
اهلل مهما كان لو ُن َك �أوجِ ْن ُ�س َك � ِ
كل احلق لي�س فقط يف
أوعر ُق َك �أوجوا ُز �سفر َِكَ .
ولك ُ
عال»ْ .ل ُن� ِؤمن و َن ِثق � ّأن هناك قيمة
ِف حلن ًا ِل ْل َ
�أن ت� َ
أكل وتعي�ش ،بل �أي�ض ًا يف �أن تعز َ
�ستقبل كما للما�ضي ،وب�أننا معا نعي�ش احلا�رض كي ن�صنع الفرق .نقف اليوم
ِل ْل ُم َ
ِ
العال؟
�أمام
تعاليمنا امل�ص َل َحة ِل َنجِ َد الإجابة عن ال�س�ؤال :ما هو ت�أثرينا اليوم على َ
علينا ان نت�أكد �أ ّننا َ�س ُن ْم َت َح ْن بالعدلِ وال�سالم بني ال�شعوب�َ .س ُن ْم َت َحن �إذا ُكنا حقيق ًة
ي�سوعنا!
ُن ْ�شبِه
َ
يف حفل تخرجي من معهد «برن�سنت الالهوتي» ،فاج�أنا الواعظ املعروف « ْفري ِْد
كرادوك» يف عظ ِت ِه حتت عنوان «التجربة الأخرية للكني�سة» (Last Temptation Of
 )The Churchحيث قال � َّإن الكني�سة �سوف متوت! ُ�ص ِدمنا للوهلة الأوىل ِمن هكذا
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ونحن يف بداية الطريق ِ ِ
مب َِطة .لكن الواعظ
ر�سالة
ُ
ل ْد َمة الكني�سة  -لقد بدت ر�سالة ُ ْ
تابع ِليقول � َّإن الكني�سة لي�ست �أف�ضل من �سي ِدها .عليها �أن تتبع خطاه ،وبالتايل
عليها �أن متوت معه لكي تقوم معه!
لىء بقوة قيامته .كما
نحن مدعوون كي
َ
نم َت َ
منوت مع �سي ِدنا ،كي ُن ْفر َِغ ذواتنا ِل ْ
ا�ض ُطر ِْرنا للتخلي عن كما ِننا الغايل والثمني.
اننا مدعوون لكي ندفع الثمن ،حتى لو ْ

اليوم ،نتذكر كلمات لوثر على ِمن ِرب ِه« :الديانة التي ال ُت ْعطي �شي ًئا ،وال ُت َك ِل ُف
�شي ًئا ،وال تت� َأل عن �شيء ،ال ت�ساوي �شي ًئا».
نقدم
�إن جميئنا مع ًا ككنائ�س ِلكي ُن َو ِقع «�شهادة وتنربغ» � ّإنا هو التزام ب�أن ّ
كماننا الغايل ون�ضم �أيادينا ِلنبني مع ًا .ولو �س�ألنا �أحد «ماذا تفعلون؟» ،ف�سوف نعلن
�أننا َل ْ�سنا ُن ِ
هيكل اهلل.
وح�س ْب ،بل نحن نبني مع ًا
َ
وق ُع �شهاد ًة ْ

تعال �أيها الروح القدو�س وج ِدد
وغينا! َ
اليومُ ،
ن�رص ُخ مع ًا�« :إ َل َهنا احلي ،ج ِد ْدنا ِ ْ
أفكارنا!»
�أذها َننا و� َ
كل املجد� .آمني.
ولإلهنا ُ

مبد�أ من مبادئ الإ�صالح الإجنيلي

وحدها النّعمة
هي عطية جمانية من اهلل ،ال ننالها عن ا�ستحقاقٍ فينا.
فاخلال�ص جماين ،والتربير جماين ،دفع ثمنه ي�سوع امل�سيح
نف�سه على ال�صليب.
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ال�سامري الربوت�ستانتي
َّ

الق�س �أمري ا�سحق

ال�سامري
ح َّقق امل�سيح العدالة ال َّ
إلهية كامل ًة مبوته ال ِّنيابي على َّ
ال�صليب .ويف مثل َّ
الرجل
و�ضوح عن العدالة ال
ال�صالح ع َّلم ب ُك ِّل
ٍ
َّ
ّ
إن�سانية ،حيث نرى ذلك َّ
ال�سامري ينقذ َّ
وربا يقع
الذي وقع يف الطريق جريح ًا بني احلياة واملوت ،غري معروف
َّ
الهويةَّ ،
الطريق ،وبحوزته ب�ضائع �أو �أموال ،كانت �سبب ًا يف
عليه اللوم ل�سفره وحيداً يف هذا َّ
تعر�ض الل�صو�ص له .ولو كان يهودي ًا ،وهو الأرجح ،فهذا يعني �أ َّنه كان يف حالة
ُّ
ال�سامري الذي �أنقذه.
مي
عدا ٍء َقد ٍ
م�ستمر مع ذلك َّ
ّ
ال�سامري تتج�سد فيه كا َّفة معاين العدالة الإن�سانية .وهذا هو
وما عمله ذلك َّ
الفري�سي الذي
ال�صحيح ملعنى القريب.
ال َّتطبيق العملي َّ
ٌ
وا�ضح من كالم امل�سيح مع ّ
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فهم وتطبيقٍ ،
�س�أله � َّأن املق�صود هو تف�سري
ق�ضية ٍ
حمبة القريب� .إذاً ،الق�ضية َّ
و�صية َّ
َّ
وحمبة القريب هما
الر ّب،
َّ
بح�سب ما �سينتهي به املثل .والنامو�سي يجيبَّ � :أن َّ
حمبة َّ
الو�صيتنيَّ � .أما
الربط بني
َّ
َّ
الطريق �إىل احلياة الأبدية .ولكن بقي عالق ًا يف �إجابته َّ
أهميتها ،وت�ساويها ،وربط بينهما
امل�سيح ،فقد جعل
َّ
الو�صية ال َّثانية توازي الأوىل يف � ِّ
فبي ي�سوع يف
بد َّق ٍة .الأمر الذي �أثار اعرتا�ض ال َّنامو�سي ،ف�س�أل« :ومن هو قريبي؟»َّ .
الو�صيتني ال يحدث �إ َّال يف ٍ
احلقيقية،
املحبة
واقعيَّ � .أما
حدث
املثل � َّأن فهم وتطبيق
َّ
َّ
ّ
ّ
وت�صحح الأو�ضاع املغلوطة،
للر ّب وللقريب ،فهي التي تثور على ال َّتاريخ املتوارث،
ِّ
َّ
إ�صالح على ترتيب الأنظمة التي قامت على �أ�سا�س
وتعيد العالقات املم َّزقة .هي ثورة �
ٍ
يو�ضح امل�سيح
ال َّت�صنيف َّ
الروحي .وهكذا ِّ
الطائفي �أو ِّ
ال�سيا�سي �أو االجتماعي �أو ُّ
ٍ
ب�سلوك ّي الكاهن والالوي .فما
مقارنة
ال�سامري يف
َ
ذلك املعنى عندما و�ضع �سلوك َّ
قاما به هو مث ٌل ملا يقوم به الإن�سان ب�شكل عام ،عندما يربط عالقته مع الآخر مبا
�صنيفية التي و�ضعها الإن�سان
الدينية ال َّت
تفر�ضه العالقات الإجتماعية �أو القوانني ِّ
َّ
ال�سامري ،فهو منو َذ ٌج للحركة الربوت�ستانتية ،فيها
َّ
وقيد نف�سه بهاَّ � .أما ما قام به َّ
حرر من القيود.
االحتجاج وفيها ال َّت ُّ
ال�سامري الربوت�ستانتي
َّ

هرطوقي �أو كا� ٍرس لل َّنامو�س ،حتى لو مل يكن
كانت كلمة «�سامري» ُتط َلق على ك ِّل
ٍّ
ال�صاحلون وامل�ستقيمون
ال�سامري كان من الذين احتقرهم َّ
ال�سامرة .ولع َّل ذلك َّ
من َّ
فال�سامريون يف ت�صنيف اليهود جماعة كافرة ،ال ي� ِؤمنون ِبا ي�ؤمن
يف نظر �أنف�سهمَّ .
يتعبد فيه اليهود� ،أور�شليم ،وال بالأ�سلوب
يتعبدون يف املكان الذي َّ
به اليهود ،وال َّ
ال�سامري
الذي يعبدون اهلل به ،فهم بال ِّن�سبة لهم خوارجَّ � .أما امل�سيح فقد جعل من ذلك َّ
اليهودية يف �أور�شليم ،التي
الدينية
خطري يف تلك امل� َّؤ�س�سة
أمر
َّ
َّ
ٌ
بط ًال َّ
للق�صة� .إ َّنه � ٌ
كانت تقوم بعمل كبري يف تقدمي ال َّذبائح والقرابني ،وتعليم ال َّنا�س �رشيعة اهللْ � ،أن
تغفل متام ًا عن �أ َّنها �أُن�شئت �أ�ص ًال من �أجل العدالة بني ال َّنا�س ،وتكري�س ما يجمعهم
م�ش ٍ
ٍ
وجهت الإن�سان �إىل �أن يجعل
يف
حاجات ْ
حتولت �إىل عاملٍ خطرٍ ،عندما َّ
رتكة .وقد َّ
22

ت�أمالت وعظات

ينية غاي ًة يف َذا ِتها ،وجتاهلت الغاية التي لأجلها �أُقيمت ،وهي تر�سيخ
ُّ
الطقو�س ِّ
الد َّ
الد ِافع لتلك الأنظمة ،بل
العدالة وحتقيق اخلري .وهكذا ،مل تكن العدالة هي
املحرك َّ
ِّ
ونفي للإن�سان ،الأمر الذي
�أ�صبحت تلك الأنظمة هدف ًا،
فتحولت بذلك �إىل �أداة ُظ ٍلم ٍ
َّ
�صدر عن الكاهن والالوي.
مل َح َّدد للقريب� ،إ َّنه اللقاء من دون و�ساطة مع
وهكذا �أظهر ي�سوع املعنى غري ا ُ
قرره امل� َّؤ�س�سات �أو
الآخر ،اللقاء الذي
َّ
يتخطى ال َّت�صنيف االجتماعي �أو ِّ
الديني الذي ُت ِّ
إن�سانية مع ذلك
ت�رصف ب ِتلقائيته ال
َّ
حراً َّ
ال َّتقاليد والعادات .كان ذلك َّ
ال�سامري رج ًال ّ
إن�سان ُم�ساوٍ ل ِّأي �إن�سان �آخرٍ ،مهما اختلف لونه �أو
اجلريح على �أ�سا�س امل�ساواة� ،إ َّنه � ٌ
الواقعية العادلة ،التي ترى يف
جن�سه �أو عقيدتهَّ � .إن القرابة يف نظر ي�سوع هي العالقة
َّ
ت�رصف
«ال�سامري الربوت�ستانتي» ،هو �أ َّنه َّ
الآخر �إن�سان ًا .وما جعلني �أُطلق عليه لقب َّ
ٍ
بطريقة احتجاجية على ال َّتقاليد امل َّتبعة ،التي كانت متنعه من م�ساعدة ذلك امل�سكني،
ومتنعه من مل�س تلك اجلراح التي كان يعاين منها ،ومتنعه من �إنقاذ نف�س وقعت بني
تخطى ك ّل تلك احلواجز وهدمها ،وهزم خماوفه من �أن ي�شتبك معه
احلياة واملوت .لقد َّ
الربط العملي بني
الل�صو�ص� ،أو من �أن تكون هذه
ّ
متثيلية ِّادعائية للإيقاع به .هذا هو َّ
إميان عامل ،يف
الرب
وحمبة القريبَّ ،
ال�صحيحٌ �( :
والتجمة َّ
َّ
َّ
الدقيقة للإميان َّ
حمبة َّ
عملٍ عادل).
متجيد اهلل هو الهدف الوحيد

أهم مبادئ الإ�صالحَّ � .أما ال َّتعبري «جمد اهلل» فهو يعني كامل
هذه واحدة من � ّ
ال�صفات كامل ًة
�صفاته .فامل�سيح «بهاء جمد اهلل»� ،أي �أ َّنه الوحيد الذي �أظهر تلك ِّ
والعادية.
املعجزية منها
وج�سدها يف حياته كلِّها ،يف �أقواله املده�شة ،ويف �أفعاله
َّ
َّ
َّ
ميجد اهلل� ،أي يعك�س �صفات اهلل ،وهذا هو الهدف الأ�سمى يف حياة ك ِّل م�ؤمنٍ ،
والإن�سان ِّ
ميجد اهلل ،ب�أن يعك�س فكر اهلل يف �أفكاره و�أقواله و�أفعاله .لذلك ع َّلم امل�سيح تالميذه:
�أن ِّ
أباكم الذي يف
وي ِّجدوا � ُ
ور ُكم َهكذا ُق َّدام ال َّنا�سِ ،ل َكي َي َر ْوا � ْأعما َل ُكم احل ََ�س َنة ُ َ
« َف ْل ُي ِ�ضئ ُن َ
مل�ص َلحون على �رضورة ترجمة الإميان امل�سيحي
�شدد ا ُ
ال�سموات» (متى  .)16 :5لذلكَّ ،
َّ
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ٍ
ٍ
وممار�سات ،بل يكون
معتقدات
جمرد
يف كا َّفة جماالت احلياة .فال يكون الإميان َّ
عام ًال وظاهراً لتمجيد هلل.
قدم امل�صلحون مفهوم ًا جديداً للعمل .فالعمل لي�س و�سيل ًة للك�سب والعي�ش،
لذلك َّ
كما كان �سائداً قبل الإ�صالح ،وحتى الآنَّ � ،إنا الك�سب والعي�ش هو نتيج ًة للعمل
بقية
ولي�س هدفه .لذلك نظر ُ
إجنيليون �إىل العمل نظر ًة خمتلف ًة عن نظرة َّ
الع َّمال ال ّ
الدنيوي ،وعالم ٌة
اجلاد هو
العمال ،حيث ر�أوا � َّأن العمل
عن�رص من عنا�رص ال َّنجاح ُّ
َّ
ٌ
َّ
وروحي �أي�ض ًا
وذهني،
ج�سدي
ن�شاط
ال�شخ�صي .فالعمل
ٌ
مرئي ٌة نتيجة اخلَال�ص َّ
ٌّ
ّ
ٌّ
ٌّ
خلدمة اهلل ومتجيده.
قدمها عامل االجتماع الأملاين «ماك�س فايرب» -1864
هذا هو �أ�سا�س
نظري ٍة َّ
َّ
إجنيلي ًا ،وال ح َّتى
الربوت�ستانتية) .مل يكن فايرب
(نظرية الأخالق
1920م
َّ
َّ
الهوتي ًا وال � ّ
ّ
االجتماعية وقناعاته من
�سجل مالحظاته
متدين ًا ،هو كان حملِّ ًال
�شخ�ص ًا ِّ
َّ
اجتماعي ًاَّ ،
ّ
ٍ
تبي له � َّأن هناك عالق ًة وا�ضح ًة بني االلتزام
اجتماعية
وجهة نظ ٍر
واقت�صادي ٍة .حيث َّ
َّ
إنتاجية يف العمل.
مل�ص َلح ،وبني ال
بالفكر الإجنيلي ا ُ
َّ

أ�سمالية ك�أ�سلوب
الر�
َّ
ال�ص َّ
قام «ماك�س فايرب» بدرا�سة املجتمعات ِّ
ناعية وظهور َّ
ينية على
�إ ْن ٍ
أهمي ًة كربى يف درا�سته لت�أثري املعتقدات ِّ
تاج َجديد يف َ
الد َّ
الع َمل .و�أعطى � َّ
ينية يف عقلنة القطاع
هام ٍة جِ داً عن ت�أثري القيم ِّ
الد َّ
الإنتاج يف العمل .وخرج بنتائج َّ
دين،
االقت�صادي ،وكا َّفة القطاعات الأخرى .وقد وجد � َّأن ال ُّزهد هو َّ
ال�شكل الوا�سع لل َّت ُّ
تتبع «فايرب»
حيث
توجه ًا نحو العمل مع االلتزام بتحرمي مباهج احلياة .كما َّ
يت�ضمن ُّ
َّ
املنظمة الهادفة،
الكالفينية ،على ن�شوء
خا�ص ًة
�أثر املعتقدات
العقلية َّ
َّ
َّ
َّ
الربوت�ستانتيةَّ ،
والأ�سواق املفتوحة ،والعمالة احل َُّرة .فاكت�شف � َّأن قادة قطاع الأعمال ،وم َّالك ر�أ�س
فني ًا وجتار ِّي ًا،
املال،
والعمال املهرة يف الوظائف العليا ،والكوادر الأكرث تدريب ًا ّ
َّ
�سبب
جميعهم كانوا من الربوت�ستانت .ما جعله ي�ؤ ِّكد � َّأن الأخالق
َّ
الربوت�ستانتية هي ٌ
ٍ
ٍ
وعدالة
بكفاءة
املتميز لأع�ضائها .فهي َت ِعظهم �أن ي� ُّؤدوا �أعمالهم
هام يف الإ ْنتاج
ِّ
ٌ
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ٍ
بانتظام،
الربح
وال�سعي العقال ّ
ٍ
وجدارة ،وتدفعهم دفع ًا للعمل الأمني املخل�صَّ ،
ين وراء ِّ
الربوت�ستانتية
وتبث فيهم روح االن�ضباط والإن�صاف وااللتزام .وهكذا ،و َّفرت
ُّ
َّ
ونوع من
ديني للحياة،
هدف
جادين من�ضبطني،
يتم�سكون بعملهم وك�أ َّنه ٌ
ٌ
عما ًال ِّ
َّ
َّ
ٌّ
للر ّب.
العبادة َّ

إجنيلي «جون كالفن» وراء هذا الفكر ،حيث �آمن وع َّلم ب� َّأن الإن�سان
كان امل�صلح ال
ُّ
ال�صحيح يف حياته ،يخترب �أي�ض ًا دعوة اهلل له �إىل العمل اجلاد
عندما يخترب الإميان َّ
ملخل�ص والعادل .لقد فهم الإجنيليون � َّأن دعوة اهلل لهم للإميان وخدمته ال
الأمني ا ُ
ق�شف ،بل بامل�شاركة يف خدمة
بالدنيا وال َّت ُّ
تكون يف االنعزال عن املجتمع وال ُّزهد ُّ
الرب ال تكون فقط من خالل الوعظ
املجتمع وتطويره من خالل العمل .فخدمة َّ
املتنوعة،
وال�صالة ،لكن �أي�ض ًا من خالل �إجناز الأعمال الأُخرى
وال َّتعليم َّ
والتنيم َّ
ِّ
ٍ
ٍ
ممكنة ،حتى ي�صبح العامل الذي خلقه اهلل عامل ًا جمي ًال
طريقة
و�إتقانها ب�أف�ضل
ممتع ًا .هذا الفكر الإجنيلي جعل الإن�سان امل�سيحي م�س�ؤو ًال يف عمله ،لي�س فقط �أمام
بالدرجة الأوىل .وجعل العمل ،لي�س من �أجل ك�سب لقمة العي�ش
رب العمل ،بل �أمام اهلل َّ
ِّ
بالدرجة الأوىل.
فقط ،بل من �أجل متجيد اهلل َّ
إميانية ،لأ َّنه
لذلك اعترب الإجنيليون «الك�سل» من �أخطر اخلطايا على احلياة ال َّ
�سول» ب�شكلٍ
ال�سيما للقادرين
ٍ
قاطعَّ ،
يك�شف خل ًال يف ذلك الإميان .كما رف�ضوا «ال َّت ُّ
يتمردون على دعوة اهلل للعمل .لقد كان الإ�صالح الإجنيلي
على العمل .ل َّأن املت�سولني َّ
ٍ
مركزي ٍة
�سلطة
اجتماعي ًا من
ال�ضمري،
وحترراً
الدين ال َّأول و�صفاء َّ
عود ًة �إىل َنقاء ِّ
َّ
ّ
ُّ
با�سم ال َّتقوى ،وحتت �شعار الإميان.
ا�ستغ َّلت ُّ
الدين ،وفر�ضت َّ
ال�شعوب با�سم ِّ
ال�ضائب ْ
وال�سيطرة.
حرر ِّ
فكانت َّ
الديني واالجتماعي دعو ًة لرف�ض الإ�ستغالل َّ
الدعوة �إىل ال َّت ُّ

�ضد العادات وال َّتقاليد التي
العقلية
وهكذا ف� َّإن
إجنيلية تقف ّ
الربوت�ستانتية �أو ال َّ
َّ
َّ
الك�سل
ب�شد ٍة �إ ْقراراً للعدالة .كما تقف َّ
متيز بني �إن�سانٍ و� َآخر ،وتعرت�ض عليها َّ
ِّ
�ضد َ
بالدرجة الأوىل.
�سول ،لأ َّنها تعترب العمل يف ِّ
يقدم له َّ
حد ذاته هو ملجد اهلل ،و�أ َّنه َّ
وال َّت ُّ
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�رضورات الإ�صالح والتجديد الديني
«ال�رس الكن�سي»
جون كالفن عن
ّ
الروحانية االجنيلية
انطالقة حركة الإ�صالح الإجنيلي
و�أثرها على الكني�سة
الربوت�ستانتية وحرية الفكر

درا�سات ومقاالت

�رضورات الإ�صالح
والتجديد الديني
ق�صاب
�أمني عام ال�سينود�س الق�س جوزيف ّ
يحتفل العامل الإجنيلي هذا العام بذكرى مرور � 500سنة على حدث الإ�صالح
االجنيلي .وقد د�أبت الأو�ساط الأكادميية على ت�سميته «الإ�صالح الديني» ملا رافقه
من ت�أثريات �إيجابية على �أوروبا والعامل يف ميادين التعليم والثقافة وال�سيا�سة
دل على �شيء ،فهو � َّأن �أي �إ�صالح يف الكني�سة يجب �أن
والنه�ضات القومية .هذا �إن ّ
ُين َقل ت�أثريه اىل خارج جدرانها حيث الكني�سة مدعوة.
لقد �أخذت حركة الإ�صالح االجنيلي ما كان متداو ًال يف �أو�ساط الكني�سة الر�سمية
واجلامعات وكليات الالهوت بني النخبة ونقلته اىل النا�س .لأنه ماذا ينفع �أن نتعلم
عن الإميان يف مراكز الفكر امل�سيحي وكليات الالهوت� ،إذا مل جند الو�سائل البناءة
كثري من الرعاة يحجبون الكثري مما
لنقله اىل النا�س داخل الكنائ�س وخارجهاٌ .
تعلموه يف كليات الالهوت من حقائق كتابية والهوتية عن الإميان امل�سيحي بحجة
اخلوف من النا�س� ،أو اخلوف عليهم .ويف ذلك �إمنا نبقي على الفجوة مت�سعة بني
عطل نه�ضة الكني�سة و�إر�ساليتها يف الداخل واخلارج.
املنرب والنا�س ،الأمر الذي ُي ِّ
تهجر الطفولة» .وبحجب ما تعلمناه كخدام �رسائر
هناك مقولة للرحابنة «املعرفة ِّ
اهلل عن �أع�ضاء كنائ�سنا ،ف�إننا ،دون �أن نق�صد ،نبقيهم �أطفا ًال معر�ضني� ،إما لرياح
الإحلاد �أو ل�ضيق الأفق الديني.
ما �سوف �أقوله اليوم عن التجديد والإ�صالح الديني و�رضوراتهما ينطبق يف
جوانب عديدة على كل الأديان .لكني �سوف �أ�شدد يف الغالب على ما هو م�سيحي
و�إجنيلي ب�شكلٍ �أخ�صَّ � .إن وجود قادة الكني�سة من ٍ
رعاة و�شيوخ فر�صة ثمينة للتداول
يف مو�ضوع مهم كهذا.
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هناك م�شرتك بني الأديان يتلخ�ص ب�أن �شيئ ًا ما يف داخلنا غري مكتمل ،لذلك
جندنا نتوق اىل االكتمال .فلو � َّأن لكل �س�ؤال جواب ًا جاهزاً ،ملا كانت ال�صالة عن�رصاً
م�شرتك ًا بني كل الأديان .ولو � َّأن لكل �أ ٍمل دواء ،ملا كان هناك عط�ش اىل خال�ص .ولو
� َّأن لكل فقدان ما طريقة ال�ستعادته ،ملا كان هناك ا�شتياق لل�سماء .باخت�صار ،طاملا
� َّأن هذه احلاجات م�ستمرة ،ف� َّإن الأديان �سوف ت�ستمر� .إنها جزء طبيعي من احلياة.
دائم للحزن واملوت وال�شك .فالدين� ،أي
ف�أن تكون �إن�سان ًا ،هو �أن تكون يف اختبارٍ ٍ

دينٍ كان ،هو مدر�سة لكي جند معنى يف و�سط فو�ضى هذه احلياة .يف املبد�أ� ،إنه
م�ست�شفى ل�شفاء جراحنا اخلفية ،وم�سري ٌة تقدم لنا فر�صة ثانية على الدوام.
«الإ�صالح» �أو «التجديد الديني» باملعنى القامو�سي ،هو حت�سني �أو تعديل ما هو
خط�أ� ،أو ما هو فا�سد� ،أو على الأقل ما هو غري ٍ
كاف� .إنه �إعادة ت�شكيلٍ يهدف اىل
�إ�صالح تعاليم دينية.
غالب ًا ما يبد�أ الإ�صالح الديني حني ت�صل جماع ٌة ديني ٌة ما اىل قناعة �أنها انحرفت
عما تعتربه الإميان القومي .وغالب ًا ما يبد�أ هذا الإ�صالح بوا�سطة ق�سم قليل من تلك
َّ
28

درا�سات ومقاالت

اجلماعة الدينية ،فيواجه مقاومة من �أق�سام �أخرى من نف�س اجلماعة .وعاد ًة ما يقوم
ٍ
�صياغة لتعاليم دينية طاملا اعتربت �أنها حقيقة
هذا الإ�صالح �أو التجديد ب�إعادة
يقابل غالب ًا بالإدانة والرف�ض ،على �أنه خط�أ �أو هرطقة
ال تقبل النقا�ش .هذا الأمر َ
�أو كفر.
«التجديد الديني» �أو «الإ�صالح» هو دائم ًا �إعادة توجيه للبدايات التاريخية لدينٍ
ما يف �ضوء معطيات احلا�رض وحقائقه .وعليه ،ف�إن التغري الدائم وامل�ستمر للمجتمع
ومعارفه العلمية والإن�سانية ،جتعل من تعابري مثل «الإ�صالح النهائي» �أمراً غري
ممكن ،بل م�ستحيل .فمن الطبيعي �أن تبقى التعاليم الدينية م�ستمرة بالإ�صالح
«ال�سبات» فهو من
والتجديد ب�شكلٍ دائم .التغيري هو �سمة احلياة� ،أما الثبات �أو ُ
عالمات املوت .حت�رضنا هنا مقولة الالهوتي الربوت�ستانتي ال�سوي�رسي كارل بارت
يف عام � »Ecclesia seper reformanda est« 1947أي ما معناه �أن «الكني�سة
عليها دائم ًا �أن تكون ُم ْ�ص َلحة».

يدعى مقاومو التجديد عاد ًة «التقليديون» �أو «الأ�صوليون»� .أما �أتباع الإ�صالح
فيدعون «املحدثون» .جميع ه�ؤالء هم حا�رضون وموجودون يف كل الأديان قدمي ًا
وحديث ًا .لكن للإ�صالح الديني منطلقات �أ�سا�سية يف جميع الأديان� .إذ � َّإن نقطة
انطالقه هي �أن اخلالق وحده هو «اهلل» ،وهو مو�ضوع و�أ�سا�س الإميان ،يف حني
�أن الأديان ب�شكلها التاريخي املعا�ش �إمنا هي �صناع ٌة ب�رشية� .إن من ال�صعب على
التقليديني والأ�صوليني �أن يفرقوا بني اهلل وبني فهم الب�رش له؛ بني حقيقة الأديان يف
العمق وبني ما تراكمه من �أدوار ب�رشية عرب تاريخها.

كائن غري مكتمل وناق�ص يف كل �شيء
لكن التجديديني ينطلقون من �أن الإن�سان ٌ
َّ
(املعرفة  -احلكمة  -القدرة على القرار) ،كذلك هي �أفكاره ووجهات نظره ومواقفه
وممار�ساته .وعليه ،يحتاج املنتوج الإن�ساين اىل التجديد والإ�صالح امل�ستمرين يف
�ضوء املعارف واالكت�شافات امل�ستجدة ،اىل جانب اخلربات ال�سابقة.
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ٍ
عيقات ثالث �أ�سا�سية،
وغالب ًا ما تتواجه �رضورات الإ�صالح والتجديد الديني مع ُم
من بني غريها من الأمور �أخرى .تعترب هذه املعيقات نف�سها حقول الإ�صالح
املطلوب ،لكونها تت�رسب اىل الأديان عام ًة فت�صيبها باجلمود:
الأ�صولية:

مت ا�ستخدام تعبري «�أ�صولية» للمرة الأوىل لتعريف بع�ض املجموعات من
االجنيليني يف بدايات القرن الع�رشين كو�صف له�ؤالء الذين يرف�ضون احلداثة.
كريت�س يل لوز ،حمرر جملة معمدانية تدعى ( )Whatchman-Examinerيف عام
 1920هو من �شجع جمموعات املحافظني �أن يتبنوا لأنف�سهم عبارة «�أ�صوليني»،
رغب ًة منه �أن يزيل الت�أثري ال�سلبي لتعبري «حمافظني» �آنذاك .منذئ ٍذ حتول تعبري
ٍ
كو�صف للمحافظني الأكرث تطرف ًا .ويف �أوائل ال�سبعينات من القرن
«الأ�صولية»
الع�رشين بد�أ تعبري الأ�صولية مرتبط ًا �أي�ض ًا بال�سلوك ال�سيا�سي الذي مييل اىل العنف،
حتى غدا اليوم ل�صيق ًا باملجموعات اال�سالمية اجلهادية.
الأ�صولية يف العمق هي نوع من �أنواع ال�شخ�صية الفردية التي لها القدرة �أن
جتتذب جمموعات ب�رشية حولها .لذلك جند هناك �أ�صوليات يف خمتلف حقول
�رصون على فهم مبكر
احلياة� ،أ�سو ًة بالأ�صوليات الدينية .فالأ�صوليون هم �أنا�س ُي ّ
للدين ويعتربون هذا الفهم غري قابل للنقد ،وي�ستحق �أن يفر�ض  -لي�س فقط عليهم
 بل على الآخرين �أي�ض ًا ،دون �أن ُيف�سحوا املجال لت�أوينه من خالل االكت�شافاتواملفاهيم املعا�رصة� ،أو حتى لنقا�شه مع �أي منطقٍ
معار�ض �آخر .ي�ؤمنون �أن
ٍ
فهمهم للدين مالئم لأي جمال �أو ثقافة �أو ع�رص �أو جمتمع� .إنهم موجودون يف كل
الأديان ،م�سيحيون وم�سلمون ويهود.
التقليد:

�إن عبارة «التقليد» ت�أتي من �أ�صل يوناين وت�شري اىل «تعليم ُي�س َّلم من جيل اىل
جيل» .ويف الكتاب املقد�س ميكن �أن ت�أتي العبارة مبعنى �إيجابي �أقرب ما تكون
اىل و�صية �إلهية ،كما يف (1كورنثو�س � 2 :11أو 2ت�سالونيكي 15 :2؛  .)6 :3و�إما �أن
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ت�أتي مبعنى �سلبي م� ٍؤذ ي�شري اىل تقاليد ب�رشية كما يف (متى � 3 :15أو كولو�سي :2
 .)8بهذا املعنى الأخري ،يتحول التقليد الب�رشي اىل مفاهيم �شائعة ترتاكم مع الزمن
لت�صبح مقبولة ك�أنها ت�أتي من اهلل نف�سه ،فتغدو عبئ ًا على النا�س ت�سلبهم حريتهم
يف خدمة اهلل وطاعته.
�إن التقليد جزء هام من �أي دين� .إنه �أحد املرجعيات الهامة التي تقف اىل جانب
مرجعيات الدين الأخرى مثل (الن�ص املقد�س املكتوب  -ومنطق العقل  -واخلربة
الروحية والإميانية) .لكن التقليد غالب ًا ما يتحول عند بع�ض اجلماعات الدينية اىل
�شيء مقد�س جامد يت�ساوى يف قيمته مع الن�صو�ص املقد�سة ،كما هو احلال اليوم
بالن�سبة للجماعات اال�سالمية (تقليد ابن تيمية)� ،أو كما يف التقليد امل�سيحي ال�رشقي
والكاثوليكي الغربي .يجدر بالذكر هنا �أنه كان للإ�صالح االجنيلي يف القرن
قبل امل�ص ِلحون
ال�ساد�س ع�رش موقف منفتح ومتوازن وعقالين جتاه �أهمية التقليد� ،إذ َ
الأوائل كل ما يتفق مع الكتاب املقد�س من تقليد ،فيما �أهملوا ما ال يتفق معه .لكن
�رسعان ما َع ُل َق ْت بع�ض اجلماعات االجنيلية هي الأخرى بتقليدها امل�ستجد ،ف�أ�صبح
مع مرور الزمن مرجع ًا ال ُينا َق�ش ،غري قابل للتطوير �أو التجديد يف مقوالته.
عندما اتهم الكتبة والفري�سيون تالميذ ي�سوع ب�أنهم يتعدون تقليد ال�شيوخ يف
متى � ،15أجابهم ي�سوع مبثال قائ ًال« :و�أنتم �أبطلتم و�صية اهلل ب�سبب تقليدكم!!».
لطاملا كان التقليد الديني عائق ًا للتجديد والإ�صالح يف الأديان حيث تعذر على
النا�س التفريق بني الرتاث الديني للب�رش و�إرادة اهلل.
التف�سري احلريف للن�ص املقد�س:

لقد حذرنا العهد اجلديد مراراً على فم ي�سوع من خطر التف�سري احلريف .هناك
�أمثلة عديدة يف العهد اجلديد ترف�ض التف�سري احلريف .نقر�أ يف الأناجيل �أمثل ًة عديد ًة
أنا�س �أخفقوا يف �أن يفهموا ي�سوع ،فقط لأنهم فهموه حرفي ًا .فعندما تكلم ي�سوع
عن � ٍ
عن هيكل ج�سده (يوحنا  )21 :2فهم �سامعوه من اليهود �أنه كان يتكلم عن بناء
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هيكل �أور�شليم .وقد كان هذا الفهم احلريف بالذات �أحد �أ�سباب قتل ي�سوع (متى :26
 .)61كذلك يف ق�صة نيقودميو�س جند �أن فهمه احلريف جعله يعتقد �أن والدته ثانية
تعني �أن يدخل ثاني ًة بطن �أمه (يوحنا  .)4 :3وعندما حتدث ي�سوع اىل ال�سامرية
عن ينبوع املاء احلي ،فهمت ال�سامرية ذلك حرفي ًا فطلبت �أن ت�رشب (يوحنا :4
 .)15-10هذه الأمثلة وغريها كافية لكي حتذرنا من القراءة احلرفية التي تقود
اىل نتائج قاتلة.
من �أين �أتتنا تلك احلرفية الكتابية؟ من �أين ن�ش�أت عادة العقل هذه ،التي جعلت
بع�ض امل�سيحيني االجنيليني �أن يقر�ؤا الكتاب املقد�س بطريقة جامدة؟ ال يذكر
قانون �إميان الكني�سة النيقاوي ،الذي �أتى يف القرن الرابع� ،شيئ ًا عن كيف نقر�أ
الكتاب!! كما �أن �أف�ضل ما نقر�أه يف الكتاب املقد�س عن الكتاب ،هو ما قاله بول�س
الر�سول اىل تيموثاو�س �أنه «موحى به»( ،يف اللغة الأ�صلية «من َن َف ْ�س اهلل»)� .إنه
نف�س التعبري املذكور يف اخللق� .آدم نف�سه كان من نف�س اهلل.
الكتاب املقد�س هو كلمة اهلل املكتوبة كما ن�ؤمن .لكن هذا ال يعني �أبداً �أن نقر�أها
بحرفية جامدة .فامل�سيحيون ي�ؤمنون مث ًال �أن الكني�سة هي �أي�ض ًا «ج�سد امل�سيح».
هل هذا يعني �أنها خالية من �صعوبات وم�شاكل� ،أو �أن ممار�ساتها وطقو�سها ال
تخلو من الرمزية املنفتحة على التجديد.
�إن م�شكلة احلرفية الكتابية هي م�شكلة تاريخية .م�ؤخراً قال يل �أحد الرعاة
الإجنيليني« :ق�سي�س ما تتعذب� ..أنا عندي امل�سيح والكتاب املقد�س متل بع�ضهن».
ال �أدري �إن كانت تلك العبارة ت�أتي من التزام عاطفي بق�ضية الكتاب املقد�س� ،أم
تدر�س يف بع�ض كليات الالهوت وتعلم يف الكنائ�س .لكني مدرك
�أنها مقولة ال زالت ّ
�أن «ت�أليه» الكتاب املقد�س �إمنا �أتى ك�إحدى النتائج ال�سلبية للإ�صالح االجنيلي
الراديكايل .فقبل ع�رص الإ�صالح االجنيلي كانت ال�سلطة ومرجعية التعليم والعقائد
جميعها ت�أتي من الكني�سة الهرمية والتقليد الكن�سي .الربوت�ستانت الأوائل احتاجوا
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اىل �سلطة �أعلى للرجوع �إليها ،فكان الكتاب املقد�س.لكن الإ�صالح الراديكايل الحق ًا
�أخذ اجتاه ًا متطرف ًا من �إعالء مرجعية الكتاب املقد�س يف وجه بابوية القرون
الو�سطى ،فجعلوا من الكتاب دون ق�صد قلب الإميان ،بد ًال من �أن يكون «اهلل الذي ظهر
يف اجل�سد» هو قلب الإميان .عبارات مثل تلك التي �أتت على ل�سان �أحد الالهوتيني
الراديكاليني «الكتاب املقد�س فقط هو دين االجنيليني» �أو «الكتاب املقد�س
لي�س كلمة اهلل فقط لكنه كلمات اهلل» .عبارات كهذه ال متت اىل حقيقة الإ�صالح
االجنيلي ،وهي غريبة عن �أي درا�سات كتابية �أو الهوتية متعمقة ولو قلي ًال ،ناهيك
بالعلم واملنطق.
مدار�س التف�سري املت�أتية من الإ�صالح الإجنيلي الأ�سا�سي فهمت التعاطي مع
الكتاب املقد�س على �أنه رحلة ن�ضوج مع اهلل ويف اهلل ومن �أجل الإن�سان .هذا الفهم
ج ّنب الكتاب املقد�س �أن يكون كتاب ًا لقوانني اجلزاء �أو علم الطبيعة والفيزياء� .إنه
كتاب فريد ومده�ش عن تعامالت اهلل مع الب�رش لكي يريهم حمبته التي اكتملت يف
امل�سيح ي�سوع .الإ�صالح االجنيلي جعل من الكتاب �شهادة �إعالن متنوعة وخربة
�إلهية �إن�سانية ت�أكدت يف ي�سوع امل�سيح الإله الإن�سان .هذا الأمر بالت�أكيد هو تهديد
للأ�صولية واحلرفية والتقليد اجلامد.
�إن احلرفية الكتابية التي ال زالت حي ًة اىل يومنا هذا ،غدت مر�ض ًا ديني ًا �أ�صاب
كل الأديان دون ا�ستثناء� .إنها اليوم الإبن ال�رشعي الذي منا وترعرع بني �أح�ضان
املواجهة ال�رش�سة بني الراديكالية الدينية املتطرفة من جهة ،والليربالية الدينية
املتفلتة من عقالها من اجلهة الأخرى .وعليه ،ف�إن الإ�صالح والتجديد الديني
يقت�ضي من الأديان جميع ًا رف�ض الإثنني مع ًا ،و�إال فالعامل مق�سوم اىل ف�سطاطني
 على حد قول �أ�سامة بن الدن  -ف�سطاط احلق وف�سطاط الباطل ،وك�أن الخيار لثالث.
باخت�صار ،هناك �رشوط ومتطلبات للإ�صالح والتجديد الديني علينا �أن ن�سلكها
ونتبناها ،وذلك ب�سبب رحلة احلقيقة التي ت�سلكها كل الأديان على العموم � ،إ�ضاف ًة
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�إىل ما نواجهه من حتديات معا�رصة تهدد جمتمعاتنا بالإحلاد �أو الالمباالة �أو مبا
عرب عنه �أمني معلوف «بالهويات القاتلة».
�إن الإ�صالح والتجديد الديني يحتاج اىل:

 -1توفر ال�رشوط املعرفية والكتابية والالهوتية ،اىل جانب الإملام
باملكت�شفات املعا�رصة.
	-2اال�ستعدادان النف�سي والعملي لدفع ثمن ومتطلبات التجديد والإ�صالح
الديني.
 -3حت�س�س �ضغط احلاجتني الروحية واملجتمعية اىل التجديد الديني.

ختام ًا ،الكتاب املقد�س هو الكنز الذي تركه لنا الروح القد�س مكتوب ًا بيد
القدي�سني املتعددي ال�شخ�صيات والثقافات واللغات� .إنه نافذتنا الوحيدة اىل
امل�سيح وخرب الرب� .أناجيله الأربعة امل�صط َّفة جنب ًا اىل جنب بتمايزاتها ال�رسدية
والأدبية والالهوتية جتعلنا نبتعد عن احلرفية ،لنتم�سك باحلدث الواحد عن الرب
الواحد وموته وقيامتهَّ � .إن حقيقة اهلل الثالوث ال ميكن احتوا�ؤها �إال رمزي ًا من خالل
لغات الب�رش .حقيقة اهلل ال ميكن �أن ُتخ َتزل اىل كلمات يف الكتاب املقد�س� ،أو اىل
مقررات املجامع الكن�سية التاريخية� ،أو اىل اعرتافات الإميان على مر الع�صور� ،أو
اىل الـ  95بنداً املعلقة من لوثر على بوابات كني�سة فتنربغ .وحده �شخ�ص الرب
ي�سوع الذي من النا�رصة ا�ستطاع �أن يحتوي �رس اهلل وجوهره ،لأن «فيه ح ّل كل
امللء» .ولي�ستمر الإ�صالح والتجديد.
مبد�أ من مبادئ الإ�صالح الإجنيلي

وحده الكتاب
الكتاب املقد�س بعه َد ْيه ،هو املرجع الوحيد املع�صوم
للإميان واحلياة والعقيدة.
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جون كالفن عن
«ال�رس الكن�سي»
ّ

الق�س �أديب عو�ض

�رس املعمودية
يف الكني�سة الإجنيلية  ،يف
الالذقيةّ ،
ّ
قدمني والداي طف ًال ر�ضيع ًا �إىل ّ
ان�ضممت �إىل الكني�سة بالعهد ،لأن كل فتيات وفتيان
ع�شة
املقد�س؛ ويف �سن الرابعة ْ
ُ
ّ
�شاهدت فيلم «الرداء»
ين�ضمون بالعهد� .صادف ذلك �سن َة
الكني�سة يف هذا العمر كانوا
ُ
ّ
امتحان القبول
اجتزت
روحية �شديدة.
م�شاعر
يف
يف �سينما «�أمبري»  ...فت� ّأججت َّ
َ
ُ
ّ
ُ
مدعم ًا ب�سمعة
املبدئي يف
ع�ضوية الكني�سة ،و�أجبت ك َّل �أ�سئلة الراعي وال�شيوخّ ،
ّ
ح�سنة جلهة غريتي على الكني�سة وا�ستعدادي للخدمة  !!...وكنت ،قبل هذا ،قد حفظت
مقد�س م�ش َّكل ،مل �أزل �أ�ستعمله حتى
«� َ
أ�صول الإميان» غيب ًا ،ونلت مكاف�أ ًة هي كتاب ّ
الوقت احلا�رض .لكن احلقيقة هي �أنني مل �أكن �أعرف �شيئ ًا عن �إمياين امل�سيحي �سوى
«ب َ�ص ْم ُتها» �أي�ض ًا
ما ُ
كنت قد حفظته غيب ًا (ب�صم ًا) ،مع ب�ضع مئات من الآيات التي َ
مع �شواهدها.
منذ التحاقي بكلية الالهوت و�أنا �أغربل الأفكار ،و�أفح�ص الأ�سفار ،و�أقر�أ ك َّل ما
�رشعت بقراءة جم ّلد جون كالفن ال�ضخم
تقع عيني عليه من �أغمار .يف العام 2006
ُ
والعوي�ص «�أركان الإميان امل�سيحي»؛ قر�أته ُمل َزم ًا  -ال خمتاراً  ...لكن يف البداية
�شدين �إليه ،رغم �صعوبة لغته وبيانه التي ال تو�صف .مل �أتركه
فقط؛ �إذ � ّأن الكتاب ّ
�شيقة را�سخة
تعاليم مده�شة،
�إىل �أن انتهيت منه؛ وجدت بني �صفحاته
َ
َ
وحقائق ّ
ن�ستذكرها با�ستمرار
وجب علينا  -نحن الرعاة وال�شيوخ  -خ�صو�ص ًا ،ال ح�رصاً� ،أن
َ
أخ�ص يف كرازتنا ووعظنا
املتنوعة
فن�ستوعبها يف خدماتنا
ّ
ُ
واملتعددة الأوجه ،بال ّ
ّ
لل�رسين و�إدارتنا للكنائ�س التي نرعاها.
وتعليمنا ورعايتنا وممار�ستنا ّ
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«ال�رس» كما �رشحه جون كالفن ،م�ص ّلي ًا �أن يلم�س
مفهوم
أكتب  -موجِ زاً -
َ
ّ
هئنذا � ُ
جوده ال�سامي يف هذه
وال�شيوخ
زمالئي الرعا ُة
ُ
�صالح الآب ال�سماوي ،ويتل َّقفوا َ
َ
آمل �أن تكون الدرا�سة القادمة عن
�رسي الكني�سةُ � .
الدرا�سة عن تعليم كالفن بخ�صو�ص ّ
املقد�سة ،و�أخرى عن الكني�سة ،بح�سب ما
�رس
�رس املائدة ّ
ّ
املعمودية ،تليها �أخرى عن ّ
ّ
ت�سمح به ظرويف.
� ّأو ً
«ال�رس» ،ومعناه
ال :يف تعريف
ّ

يف الكتاب الرابع ،يف الف�صل الرابع ع�رش املعنون «الأ�رسار» ،ي�ستهل كالفن
الكالم عن «وعد اهلل و�إمياننا الواهن» ،جنب ًا �إىل جنب مع والئنا و�شهادتنا �أمام
خارجية يختم
ال�رس بهذه الكلمات« :ال�رسّ هو عالمة
ّ
ويعرف ّ
ّ
قوات ال�سماء والأر�ض؛ ّ
ِ
�صالحه على �ضمائرنا ،لكي ُينه�ض َو ْه َن �إمياننا ،فنعلن  -باملقابل
الرب بها وع َد
ُّ
ثم ي�شري كالفن
 وال َءنا له� ،أمامه ،و�أمام مالئكة ال�سماء ،و�أمام الب�رش �أجمعني»ّ .اليونانية كما وردت يف الإجنيل
�إىل «ال ّأولني» الذين ترجموا كلمة MUSTERION
ّ
ِ
العامة من
دالالت الكلمة يف ا�ستعماالتها
ليميزوا
بــِكلمة ّ ،SACRAMENTUM
ّ
امل�سيحية؛ وي�ست�شهد ب�أف�س�س  9 :1و ،2 :3وكولو�سي ،26 :1
أ�رسارية
دالالتها ال
ّ
ّ
�رس�/أ�رسار يف هذه الدرا�سة،
و1تيموثاو�س( .16 :3الق�س �أديب :لذلك ،حيثما ترد كلمة ّ
أ�رسارية ،ما مل �أُ ِ�ش �إىل عك�س ذلك).
ف� ّإن دالالتها �
ّ

ختم للوعد،
رس �سوى ٍ
«�رساً» من دون «وعد»؛ وما وظيف ُة ال� ِّ
يقول كالفن :ال ير�سم اهلل ّ
«ال�رس» لرت�سيخ
وت�أكي ٍد له .ومع � ّأن «كلم َة اهلل» كافي ٌة وافية يف ذاتها ،وال حتتاج �إىل
ّ
ال�رس يف
ال�رس �إلينا للت�أكيد على كلمة اهلل ،ل ّأن �إمياننا �ضعيف .كما ُي َّ
ذاتهاُ ،ي َّ
قدم ُّ
قد ُم ُّ
نقيم يف �أج�ساد ،ونحتاج
�شكلٍ ملمو�س (العنا�رص  -املاء واخلبز واخلمر) لأننا ٌ
ب�رش ُ
ٍ
فم
لتذكرنا مبواعيد اهلل
�إىل
أر�ضية ّ
الروحية .يقتب�س كالفن هنا ما قاله ُ
ّ
«تنبيهات» � ّ
لكن
الروحيات من خالل
الذهب عن «حاجتنا �إىل اقتناء
«املاديات» (املح�سو�سات)ّ .
ّ
ّ
املاديات .بكالم �آخر،
ويو�ضح ب� ّأن
فم الذهب ي�ستدرك
ّ
الروحيات لي�ست كامن ًة يف ّ
َ
ّ
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(املعمودية ،واملائدة
فال�رسان
«العطية» يف اهلل ،وترتبط بعالقتنا به؛ لذا،
تكمن
ّ
ّ
ّ
املقد�سة) هما عالمتان فارغتان متلأُهما نعم ُة اهلل للخال�ص.
ّ

ال�رس مبا�رش ًة
يهم الكني�سة اليوم هو �إ�رصار كالفن على وجوب ربط ممار�سة ّ
� ّإن ما ّ
بالكرازة بالكلمة .وب�إ�شارته �إىل عبارة �أوغ�سطينو�س «� ِأ�ضف الكلمة �إىل العن�رص
أهمي َة
في�صبح ّ
�رساً» ،وربطها برومية  8 :10وبطر�س الأوىل  ،21 :3ي� ّؤكد كالفن � ّ
مرة
ال�رس؛ يكتب:
ٌ
الكلمة يف تو�ضيح معنى ّ
«معلوم ،منذ بدء حياة الإن�سان �أ ّنه ،يف كل ّ
قدم اهلل عالم ًة �إىل الآباء ،كانت مرتبطة بالتعليم (الكلمة) ،التي (العالمة) من دونه
ّ
بلهاء ،ك�أ ّنها �أمام �شيء ال معنى له! لذا ،عندما ُتذكر
حوا�سنا �أمامها
(التعليم) تقف
َ
ُّ
يقودنا ،كما
أ�رسارية �أمامناِ ،ل َن ِع � ّأن
الكلمة ال
وقوة ُ
َ
ّ
الوعد الذي ُيعل ُنه الواعظ بجال ٍء ّ
ب�أيدينا� ،إىل ذاك الذي ت�شري العالم ُة �إليه».
ي�شري كالفن �إىل ا�ستخدام بول�س لكلمة «اخلتان» كختم (رومية)11 :4؛ يقول:
يقدم
ثم ّ
ال�رس فريى  -بالقيا�س � -أ�رساراً مكنون ًة يف ّ
«ينظر امل�ؤمن �إىل ّ
ال�رس» .من ّ
واحد من �أجالها و�أقواها هو ا�ستخدام
عدة �أمثلة عن العالقة بني الوعد
وال�رس؛ ٌ
كالفن ّ
ّ
ال�سان.
كلمتي «�أ�سا�سات» و «�أعمدة» ،حيث الأ�سا�سات هي كلمة اهلل ،والأعمدة هي ِ ّ
ويتقوى بالأعمدة،هكذا يرتكز
يكتب كالفن« :كما يقوم البناء ويرتكز على الأ�سا�سات
ّ
إميان
يتقوى ال ُ
ال ُ
إميان على كلمة اهلل كالأ�سا�س ال�سليم؛ لكن عندما ُي�ضاف ُّ
ال�رس ّ
وي�شتد ،كما لو �أنه ي�ستوي عليه».
ّ

ال�رس بنعمة امل�سيح ،وبت�أثريه
عند كالمه عن وهن �إمياننا وف�ساده ،يربط كالفن َّ
بع�ض الب�رش نعم َة اهلل ،ال يجعلها
يف الذين يقتبلونه بالإميان بالنعمةّ � .أما �إذا �أ ِنف ُ
ال�رس؛
«يقدم اهلل لنا رحم َته
ذلك عدمي َة الت�أثري؛ يقولِّ :
والتزام نعم ِته يف كلم ِته ،ويف ِّ
َ
ال�رس ب�إميان
لكن ال ُي ُ
دركهما (الرحمة والنعمة) � ّإل الذين يقبلون الكلمة ويقتبلون َّ
ال�رس هو
را�سخ  ...هكذا امل�سيح ،الذي ُق ّدم ومات خلال�ص ك ِّل الب�رش ،ال يقب ُله ُّ
كل الب�رشُّ .
وختم مل�شيئة اهلل ال�صاحلة من نحونا .لذا ،فالأ�رسار ُتنهِ �ض
إلهية،
ِم
ٌ
�صداق للنعمة ال ّ
ٌ
زيده».
ثب ُته ،و َت ُ
�إميا َننا ،وتقو ُته ،و ُت ّ
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وال�رس:
الروح القد�س
ُ
ّ

يف كالمه عن عمل الروح القد�س يف حياتنا ،ي�رشح كالفن «كيف نريد» �أن نقبل
نتثبت بال�رس،
ال�رس ،ونتع َّل َم منهما،
ّ
الكلمة ونقتبل َّ
ونتجد َد بهما :نتع ّلم بالكلمةّ ،
الروحية ،بوا�سطة الروح
جتديدنا ،و�سري ُتنا
ن�ستنري بالروح القد�س .هكذا يكون
ُ
ّ
ال�رس.
القد�س� ،إذ � ّأن � َ
نى متالزمان مع ّ
إر�شاده و�سلطا َنه مرتبطان بالكلمة ،و ِب ِغ ً
ال�رسّ � ،إنا يف
ال�رس على تقوية �إمياننا ال
ُ
تكمن يف ّ
�إ�ضاف ًة �إىل هذا ،ف�إن قدرة ّ
فاعلية؛
لل�رس � ُّأي
ّ
قوة الروح القد�س ..من دون عمل الروح القد�س يف قلوبنا ،لي�س ّ
ّ
ال�سيد
ال�رس بوظيفته كامل ًة فقط عندما يرافقه الروح القد�س .فالروح هو ّ
يقول« :يقوم ّ
بال�رس �إىل �أعماق النف�س».
امل�شاعر،وي�صل
ويحرك
القلب،
ّ
الداخلي الذي يخرتق عم ُله َ
َ
ّ
الروح
ليبي �أ ّنه ،حتى يف الكرازة بالكلمة ،يعمل
ي�ستعني كالفن مبثل الزرع والزارع ّ
ُ
بقوة
ليهي�أها لقبول الكلمة؛ وهكذا ت�صبح الكلم ُة املالزم ُة لل�رس َ
يف قلوبنا ّ
ذات �أث ٍر ّ
الروح القد�س.
يو�ضح هذا يقولّ � « :إن
ال�رس ،بل يف اهلل .ولكي ّ
� ّإن ثق َتنا  -كم�ؤمنني  -لي�ست يف ّ
لكن هذه
اهلل ،برحمته ،يهبنا عطايا كثرية ،مثل النار ،والدفء ،واملا�شية للأكل ّ ...
حد ذاته
العطايا لي�ست يف ذاتها
ال�رس  ...لي�س يف ّ
َ
مراحم اهلل ،بل ُت�شري �إليها؛ هكذا ّ
مراحمه
ال�رس م ّنا ،لكن
رحم ًة من اهلل ،بل ي�شري �إليها ،و�إىل جمده .ميكن هلل �أن ي�أخذ َّ
َ
جمده .ما يريد كالفن �أن يقو َله هو � ّإن �إميا َننا امل�سيحي  -قبل وفوق ك ّل
تبقى ،وكذا ُ
ٍ
خارجية.
عالمات
�شيء  -هو يف اهلل  -ال يف
ّ
ال�رس من دون �إميان
اال�شرتاك يف
ّ

«القدا�س» الكاثوليكي يف ا�ست�شفاف
�ضد
ّ
ت�ساعدنا احلجج التي ي�سوقها كالفن ّ
املقد�سة .يكتب كالفن،
موقفه من
معمودية غري امل�ؤمنني� ،أو ا�شرتاكهم يف املائدة ّ
ّ
ال�رس من دون �إميان
يربر
ال�رس ّ -
ُ
ومينح النعمة« :ما ّ
تقب ُل ّ
بحد ذاته ّ -
راف�ض ًا مقول َة � ّأن ّ
ال�رس مبعزلٍ ن الوعد .فالوعد مينح
�سوى تدم ٍري حتمي للكني�سة؛ لأنه ما من �شيء يف ّ
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النعم َة للم�ؤمن بقدر ما يق�ضي بالغ�ضب لغري امل�ؤمن .من اخلط�أ اجل�سيم االفرتا�ض
ويغدقه الإميان».
يقدم �أكرث مما ّ
ال�رس ّ
تقدمه كلم ُة اهلل ُ
ب� ّأن َّ

ي�سميه ِ
منبها �إىل � ّأن يف «ال ِق�سط»
ال�رس،
«ق ُ
ِّ
وال�رس ذاته؛ ّ
ّ
�سط» ّ
مييز كالفن بني ما ّ
يعر كالفن «ال ِق�سط» بــِ «النعمة
» (Presbyterians for Faith,تكمن
ّ
فاعلي ُة ّ
ال�رسّ .
يتو�سع يف فكرة النعمة ك ِق ِ
ال�رس ،فيفيد �أ ّنها Family & Ministry; P
ثم
�سط ّ
ّ .)3
ّ
ال�رس من دون �إميان (1كو  29 :11و
(النعمة) جتلب ال ّ
أذية �إىل الذين ي�شرتكون يف ّ
 ،)30وينقل عن �أوغ�سطينو�س �س�ؤا َله« :ملاذا يتناول كثريون من املذبح وميوتون؟ �أمل
�رشيراً،
الرب ُ�س ّم ًا ليهوذا؟ لب�س � ّأن يهوذا �رشب نبيذاً م�سموم ًا؛ بل لأنه كان ّ
يكن ك�أ�س ِّ
�رشير
» (August. In Joann. Hom. 26).تناول ما هو للربكة ٍ
بقلب ّ
رس وقاعدتُه
ي�سوع امل�سيح � ُ
أ�سا�س ال� ّ ِ

من �أو�ضح ما قاله كالفن و� ِ
ال�رس،
أروعه ،والذي يتع ّلق بالتمييز بني النعمة يف ّ
ال�رس وقاعد ُته؛ يقول:
والعن� ِرص ّ
املادي امللمو�س ،هو تركي ُزه على امل�سيح ك�أ�سا�س ّ
�رس ،ل ّأن فيه (امل�سيح) تتع ّز ُز
ال�رس� ،أو بالأحرى هو
«� ّإن امل�سيح هو ّ
ُ
عن�رص ك ّل ّ
مادة ّ
ٍ
الرب الأخرى التي
فلنودع من دون
ال�رس ،ومن دونه ال �شيء.
ّ
رجعة ك َّل �أ�سباب ّ
قيمة ّ
ال�رس يف تعزيز
اخرتعها الإن�سان،
ونتم�سك بهذه احلقيقة فقط .فبقدر ما ت�ساعدنا � ّآلي ُة ّ
ّ
لنمتلك امل�سيح ونتم ّتع به بك َّل جالله،
احلقيقية ،وتثبي ِتها ،وتو�سي ِعها
معرفة امل�سيح
َ
ّ
فعا ًال لنا».
ال�رس ّ
يكون ُّ
ويلتفت كالفن �إىل العهد القدمي ليكتب عن خمتلف �أنواع «العالمات» التي
ا�ستخدمها اهلل كمعامل و»�أ�رسار» ،مثل قو�س القزح لنوح و�شجرة احلياة؛ يقول« :كانت
«ال�رس»؛
وحواء ،وقو�س القزح بالن�سبة �إىل نوح مبثابة
ّ
�شجر ُة احلياة بالن�سبة �إىل �آدم ّ
اخللود؛ لي�س � ّأن قو�س القزح (الذي
لي�س � ّأن �شجر َة احلياة تقدر �أن متنحهما يف ذاتها
َ
أ�شعة ال�شم�س على الغيوم املقابلة) ي�ستطيع يف ذاته �أن يوقف
جمر ُد
ٍ
انعكا�س ل ّ
هو ّ
بقوة كلمة اهلل  -عالم ًة
املياه
َ
ويح�رصها؛ لك ّنهما  -ال�شجرة والقو�س  -يحمالنّ ،
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ٍ
ا�ستخدامات كثرية
إ�شارات كالفن �إىل
تهمنا �
كربهانني على وعد اهلل،
ٍ
ُ
وختم له» .كما ّ
املادية يف هذه العالمات مل ُت ِ�ش �إىل
للعالمات التي مل تكن «�أ�رساراً»؛ ل ّأن
العنا�رص ّ
َ
اعتبارها �أ�رساراً .وبالعودة �إىل العهد اجلديد،
وعد اهلل الوارد يف كلمته ،لذا ال ميكننا
ُ
أ�سا�سها يف امل�سيح.
ي�رشح كالفن كيف ُ
جتد «�أ�رسار» العهد القدمي  -كما اجلديد َ � -

أ�شد
ُ
نوع من ٍ
ال�رس هو ٌ
ختم ملواعيد اهلل ،فل ُن ِق ّر ب� ّ
يقول كالفن« :حيث �أننا ر�أينا � ّأن َّ
إلهي ما � ّإل يف امل�سيح؛
يقدم ،منذ البدءٌ ،
احلقائق قناع ًة ور�سوخ ًا� ،أال وهو �أ ّنه مل َّ
وعد � ٌّ
املقد�سة) بوعد اهلل ،يجب بال�رضورة
ال�رس
ولذا ،عندما ّ
(املعمودية واملائدة ّ
ّ
يذك ُرنا ّ
و»ال�رس» يف العهد اجلديد
«ال�رس» يف العهد القدمي،
�أن ُيع َل َن امل�سيح .الفرق الوحيد بني
ّ
ّ
هو � ّأن ال ّأو َل كان ِ
متو َّقع ًا للوعد بامل�سيح ،بينما الثاين ي�شهد له �أ ّنه جاء و�أُع ِل َن
«ظ ّ ًل» َ
متت».
للب�رش ،و� ّأن
الوعود قد ّ
َ
ينظر كالفن �إىل «�أ�رسار» العهد القدمي  -اخلتان ،الغ�سل والتطهري ،والذبائح،
في�رشح كيف � ّأن ي�سوع امل�سيح هو �أ�سا�س ك ّل الأ�رسار ،م�شرياً �إىل فيليبي  ،8 :2ورومية
بحق ،هو
19 :5؛ ي�سوع هو «ذبيحة الظ ّل» يف العهد القدمي ،هو الوحيد الذي �أطاع ّ
رئي�س الكهنة الأمني احلقيقي.
املعمودية
مرة �أخرى ينتقل �إىل العهد اجلديد ،وي�رشع يف تو�ضيح الفرق بني
ّ
ّ
تدل
املعمودية على �أننا اغت�سلنا
«تدل
واملائدة
وتطهرنا؛ بينما ّ
املقد�سة؛ يكتبّ :
ّ
ّ
ّ
بالدم ،واالثنان
رمز �إىل الغ�سل باملاء ،و�إىل الك ّفارة
مفديونُ .ي َ
مائد ُة ال�شكر على �أننا ّ
ّ
دم
موجودون يف امل�سيح ،الذي ،كما يقول يوح ّنا ،جاء باملاء
والدم» .يف كالمه عن ّ
ّ
امل�سيح ،ي�شري كالفن �إىل و�صف �أوغ�سطينو�س الرائع لدم امل�سيح الذي �سال من جنب
نبع �أ�رسارنا» (.)26 .August. In Joann. Hom
«دم امل�سيح هو ُ
ي�سوع على ال�صليبُ :

تنويه ُه بــِ «�أ�رسار» العهد
فاعلية الأ�رسار؛ وما
مر ًة �أخرى ،على
ُ
ّ
يع ّلق كالفنّ ،
ال�رس.؛
القدمي � ّإل � ُ
أحد �أ�ساليبه يف الت�أكيد على � ّأن «النعمة» هي يف امل�سيح ،ال يف ّ
اليهود يف «�أ�رسارهم»
�ض علينا يف الأ�رسار ،ف� ّإن ما َق ِب َله
عر ُ
ُ
يقولّ �« :أي ًا كان ما ُي َ
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امل�سيح بالذات ،بغناه الروحي .لقد اختربوا يف «�أ�رسارهم» النجاع َة ذا َتها التي
كان
َ
أ�رسارهم كانت ختم ًا لل�صالح الإلهي من نحوهم لرجاء
منتلكها نحن يف �أ�رسارنا ُ � -
أبدي».
اخلال�ص ال ّ

فاعلية «�أ�رسار» العهد القدمي ،مع ّلق ًا عل بع�ض مقاطع من
ثم ي�سرت�سل كالفن عن
ّ
ّ
الر�سالة �إىل العربانيني وما هو املق�صود بكلمة «ظ ّل»؛ يكتب�« :إىل �أن �أُع ِل َن امل�سيح
قوته ،وبالتايل،
داخلي ًا
ِ�س
كل العالمات ّ ً
يف اجل�سد ،كانت ُّ
ّ
ظل له كيما ميار َ
ح�ضور ّ
َ
التج�سد؛
العربانية كانت ترنو �إىل
ح�ضور �شخ�صه يف امل�ؤمنني»� .أي � ّأن «الأ�رسار»
ّ
َ
ّ
بامل�سيح الآتي.
وعده
يف
اهلل
�صالح
عدا
ما
�شيء
ل
ك
من
ة
خاوي
هم
أ�رسار
ً
ِّ
ِ
كانت � ُ
ت�شهد للطف
يتابع كالفن متيي َزه بني �أ�رسار العهدين ،فيقول�« :أ�رسار العهدين
ُ
�ض
أو�ضح و�أبهى .كالهما َع ْر ٌ
قد ُم �إلينا يف امل�سيح؛ ّ
اهلل و ِن َع ِم الروح ،و ُت َّ
أ�رسارنا � ُ
لكن � َ
أكمل مبا يطابق التميي َز بني العهد القدمي والعهد اجلديد».
مت و� ُ
أ�رسارنا �أ ُّ
للم�سيحّ � ،إنا � ُ
القدي�سني العربانيني ،لهم جميع ًا
ف�شعب اهلل يف العهد اجلديد هو
لذا،
ٌ
واحد مع ّ
ُ
حم ُل اهلل
املقد�سة� ،أي
ال�شاهد يف كل �أ�رسار الأ�سفار
أ�سا�س ذا ُته
ُ
ُ
ّ
ي�سوع امل�سيحَ ،
ال ُ
الذبيح احلقيقي.
مبد�أ من مبادئ الإ�صالح الإجنيلي

امل�سيح وحده
ي�ستطيع كل م�ؤمن �أن يتوا�صل مع اهلل بو�ساطة ي�سوع
امل�سيح وحده .لأنه هو املخلّ�ص الوحيد ،والو�سيط الوحيد
بني اهلل والنا�س ،ور�أ�س الكني�سة الوحيد.
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الروحانية الإجنيلية ُ
امل�ص َلحة

الق�س مفيد قره جيلي

تتحدث وتناق�ش �أمراً البد �أن
وحانية ،ف�أنت
الر
عندما يطلب منك �أن
َّ
َّ
َّ
تتحدث عن ّ
معي ٍ
حد �ضمن �إطارٍ واح ٍد .لأ ّنه ،وعرب التاريخ مل يكن
يقا�س
نة ،وال ميكن �أن ُي ّ
َ
مبعايري ّ
مم
فاق
هناك �إ ِّت ٌ
وا�ضح حول هذه الأ�سئلة :ما هي الروحانية؟ ما هي �أبعاد الروحانية؟ َّ
ٌ
عابر
بالدين
تت�ش ّكل الروحانية؟ هل الروحانية مرتبط ٌة ّ
ّ
واملتدينني فقطْ � ،أم هي � ْأم ٌر ٌ
�صعب
للدين؟ � َّأما الإجابة عن تلك الأ�سئلة وغريها ،فهي كثري ٌة جداً
ِّ
ِّ
مما ُي ِّ
ومتعدد ٌةَّ ،
مل ْ�ص َلحة .ورغم
مهمتنا ونحن نتناول بالبحث واملناق�شة ،الروحانية الإجنيلية ا ُ
َّ
ومالم�سته الوا�ضحة
�شي ٌق ،ملا فيه من ا ّت�ساع الأفقُ ،
ذلك� ،أعتقد �أن هذا املو�ضوع ّ
حلياتنا .و�أكتفي هنا بتعريف الروحانية واخل�صائ�ص الأ�سا�سية لروحانية الكنائ�س
مل�ص َلحة ،بالإ�ضافة �إىل �أثر هذه الروحانية على الفرد ،و�أخرياً ما الذي حتتاجه هذه
ا ُ
الروحانية.
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تعريف الروحانية

عدد هائ ٌل من التعاريف للروحانية ،نحن نحاول هنا �أن نعر�ض بع�ضها،
هناك ٌ
روحانيتنا امل�صلحةَّ � .إن م�صطلح الروحانية يف اللغة
مهمتنا لنفهم
مبا ّ
ّ
ي�سهل َّ
الريح
العربية ،لغة العهد القدمي للكتاب املقد�س ،هي من الكلمة «روح» ،التي تعني ّ
الروح .ويف اللغة اليونانية ،لغة العهد اجلديد ،جند �أن هذه الكلمة جاءت ترجمة
�أو ّ
لكلمة «بنوما» التي ُترجِ مت �أو ًال �إىل الكلمة الالتينية  Spiritusالتي تعني «روح �أو
�صطلحي العربية
َنف�س» .يف كلتا احلال َت ْي ،ف� َّإن القا�سم امل�شرتك بني ك ّل ترجمات ُم
ّ
واليونانية ،هو الإ�شارة �إىل �شيء ُندركه لكن لي�س ب�شكلٍ كاملٍ  .فالريح ال نراها لكن
نلم�سها ،وال َّن َف�س �أي�ض ًا ال نراه لكن ن�شعر به .لذلك يبدو للباحثني �أو ًال �أن الروحانية
ال بد �أن ترتبط ب�أم ٍر غري منظورٍ � ،شي ٍء �أو كائنٍ ماورائي ،من هنا جاءت ال ّتعاريف
ال ّتالية:
 -ال ِف ْكر املرتبط مبا وراء هذا العامل الذي نراه.

الديني الذي ُي�ش ِّكل ِفكر الإن�سان و�سلوكه ،ا�ستناداً �إىل فهم ُم� ِّؤ�س�س
 اجلانب ّالعليا.
ّ
الديانة (النبي -الر�سول) اهلل� /أو الآلهة� /أو ال ّذات ُ
 املعاين التي يعي�شها الإن�سان الذي يعتقد �أن حياته و�آثارها �ستمتد �إىل ما فوقاملنظور� ،أو ما بعد املوت.
الديانة الواحدة ،لكن بعد �أن
يف البداية ،كانت هذه ال ّتعاريف حم�صور ًة �ضمن ّ
حتتك بع�ضها ببع�ض ،و ُترتجِ م �أعمال بع�ضها بع�ض ًا� ،صارت الروحانية
بد�أت الأديان ّ
املتحرر
الدين الواحد .وحدث هذا بعد منو الفكر
ثم ّ
َت ْع ُب حدود الطائفة الواحدة ،ومن ّ
ّ
املتحررة.
املتدينني خا�صة الربوت�ستانتية
عند
ّ
ِّ
املتدين املح�صور ِ�ض ْمن نطاق
بالدين �أو الفكر
بقي املفهوم عن الروحانية ُمتع ّلق ّ
ِّ
املتدينني يف
الدين .لكن مع ازدياد عدد امللحدين �أو غري
الدين الواحد� ،أو الذي َي ْع ُب ّ
ّ
ّ
تعد الروحانية ُمقت�رص ٌة على الإن�سان
العامل ،خا�صة بعد احلرب العاملية الثانية ،مل ُ
ٍ
املتدين وح�سب ،بل �صارت الروحانية �شامل ًة كل ٍ
إميان بالقيم
فرد �أو
جماعة لهم � ٌ
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انتماء
بغ�ض ال َّنظر �إذا كان هناك
مادي مبا�رش،
مردود
املعنوية التي لي�س لها
ّ
ٌ
ٌ
ٌ
ٍ
مل� َّؤ�س ٍ
معي �أو كان ملحداً.
�سة
ديني َّ ٍ
دينية �أو فك ٍر ٍّ
الدين الواحد ،وقد تكون ُمرتبط ًة
ُرغم �إمياين املطلق ب� َّأن
تعب حدود ِّ
الروحانية ُ
ّ
بالفرد وخربته وجتربته الذاتية� ،أكرث من امل� َّؤ�س�سة الدينية نف�سها� ،إ َّال �أ َّنني ال �أ�ستطيع
الدين ب�شكل كامل .الروحانية
� ْأن �أجتاهل حقيقة � َّأن الروحانية ال ميكن �أن تنف�صل عن ِّ
فرد �أو جماع ٌة ،مبا هو غري
ُمرتبط ٌة ،بالإ�ضافة �إىل القيم
املعنوية التي ي�ؤمن بها ٌ
َّ
منظور �أي�ض ًا .لذلك ا�سمحوا يل �أن �أقتب�س ال ّتعريف الذي �سمعته يوم ًا من �أ�ستاذي يف
ٌ
فكر
كلية الالهوت الإجنيلية يف القاهرة الق�س �إميل زكي ،الذي قال« :الروحانية هي ٌ
وقيم (�أ�سلوب حياة) وعباد ٌة� ».إ ْذ ال ميكن �أن تكون هناك روحاني ٌة ب�شكلٍ
عبثي ودون
ٌ
ٍّ
معي ،وال ميكن �أن تقوم روحاني ٌة ِ(ف ْكر) دون �أن ت�ؤ ِّثر يف القيم التي يعي�شها
فك ٍر ّ ٍ
�صطلح دون وجود معبود يكمن وراء
كم
ٍ
الإن�سان .وال ميكن �أن ن�ستخدم الروحانية ُ
ويعترب �ضابط ًا لل ِف ْكر والقيم ومعياراً لهما.
الفكر ووراء القيم ا ُ
ملعا�شةُ ،
الروحانية الإجنيلية ُ
امل�ص َلحة:

لننظر الآن �إىل الروحانية امل�صلحة� .إذا ما د ّققنا يف الروحانية امل�صلحة ف�إننا
تتميز مبا يلي:
�سنجد �أنها ّ

روحاني ٌة معتمد ُة على اهلل :ك ّل الروحانيات ترتكز على ال ّذات العليا كما ذكرنا
ين هلل .فحيث � َّإن هناك من
لكن الروحانية امل�صلحة حتديداً ،تعزو كل �شي ٍء �إميا ٍّ
�سابق ًاَّ ،
تقربنا هلل .مثل :ال َّتكري�س ال ّذاتي ،ت�سبيحاتنا وعبادتنا
يعتقدون �أن جهودنا هي ما ّ
التقرب
والتقنيات امل�ستخدمة فيها ويف ت�أمالتنا ،ك ّلما بذل الإن�سان جمهوداً �أكرب يف ُّ
هللُ ،ي�صبح �أكرث قرب ًا منه .وبينما يعتقد ه�ؤالء بكل ذلك ،ت�أتي الروحانية امل�ص َلحة
أبناء وورث ًة ،فحتى ما نبذله
بالقول �إن اهلل �أ ْن َعم علينا ب�أ َّنه هو من اقرتب م َّنا وجعلنا � ً
ٍ
جمهود للتقرب �إىل اهلل ،هو من ِن َعم اهلل علينا.
من
روحانية ال ّثالوث
َّ

بينان � َّأن الآب هو
على اعتبار � ّأن قانون الإميان النيقاوي ،وقانون �إميان الر�سلُ ،ي ِّ
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مل ِ
ر�شد� .إ َّال � ّأن روحانية
ملحيي ا ُ
الر ُّب ا ُ
اخلالق ،واالبن هو الفادي ،والروح القد�س هو َّ
الإ�صالح الأ�سا�سية تقوم على � َّأن الآب هو �أي�ض ًا من �أطلق عملية الفداء ،و�أن اخلليقة
كانت يف االبن ،و�أن روح اهلل كان حا�رضاً يف اخللق �أي�ض ًا ،ومل يزل حا�رضاً يف
حا�رض يف ك ّل �شي ٍء.
ت�شديد على � ّأن الثالوث
اخلليقة .وبالتايل ،هناك
ٌ
ٌ
روحانية التَّ فاعل َّ
ال�شخ�صي
َّ

ت�شدد على اجلماعة� ،إ َّال �أن روحانيتها تتفاعل مع
ُرغم � ّأن الكني�سة امل�ص َلحة ِّ
واحلب القائمني بني
ت�شدد الروحانية امل�صلحة على العالقة
اخلربة الذاتية للفردِّ .
ّ
ال�شخ�صية و�رضورة �أن يكون �إميان اجلماعة ُمتناغم ًا
الفرد وبني اهلل ،وعلى امل�شاعر
ّ
تيار
ومتفاع ًال مع �إح�سا�س الفرد بالفرح وال�سالم
َ
الداخليني .فنحن ال َن ِق ّل عن َّ
ُ
ٍ
ٍ
خ�صية بني اهلل والإن�سان.
الراديكا ّ
أهمية كبرية للعالقة َّ
ال�ش َّ
يل ب�إعطاء � َّ
ال ْإ�صالح َّ
(منظورة) :مبعنى �أ ّنها تنتمي �إىل العامل .هذا ال يعني �أ َّننا ُنعطي
كني�س ٌة � َّ
أر�ضي ٌة َ
أولوية للعامل ،بحيث ُي�صبح اهلل ثانوي ًا ،وال يعني �أ َّننا ُنهادن اخلطيئة .لكن يعني
ال َّ
�أن الروحانية امل�ص َلحة حت ُّثنا على العي�ش كجز ٍء من اخلليقة ،نتفاعل معها ،وب�أ َّننا
َمدعوون لقيادتها .علينا �أن ن�سعى لتحقيق ملكوت اهلل على الأر�ض .فاخلال�ص
والروحانية ال ِ
ينت�شال ِننا من العامل ،بل يجعال ِننا نعمل لتوطيد اخلال�ص للخليقة
ك ّلها .اهلل خلقنا يف اجل�سد ،ونحن نخترب اهلل ونحن مل نزل يف اجل�سد ،ونتوا�صل معه
من خالل حياتنا الأر�ضية الطبيعية واليومية ،ولي�س من خالل خوارق ومواهب
خا�صة.
ّ

حتث �أبناءها على اال�ستمتاع باحلياة ،والعي�ش ب�شكلٍ
الروحانية امل�ص َلحة ّ
طبيعي ،باحثني عن احلياة الأف�ضل على الأر�ض ،لأ َّننا ُمقتنعني ب� ّأن احلياة الأبدية
ٍّ
اليومية بكل ب�ساطتها ميكن �أن تكون قنا ًة
احلياة
تفا�صيل
إن
�
أر�ض.
ل
ا
على
تبد�أ
َّ
َّ
نخترب فيها اهلل ،يف حال عملناها ملجد اهلل وللحفاظ على خليقته .لذلك ُتعترب
روحاني ٌة ُم ِ
إن�سانية ،هي تعرتف ب�أ َّننا
�ستوع َب ٌة للحياة ال
الروحانية امل�ص َلحة ب�أ ّنها
َّ
َّ
َّ
مت فدا�ؤها .لذلك نحن مل نزل ُنعاين من عواقب اخلطيئة ،لكن يف الوقت
خليق ٌة �ساقط ٌة َّ
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نف�سه ندرك � َّأن يف احلياة ما هو جمي ٌل.
روحانية االنفتاح
َّ

روحاني ٌة
وحانية امل�ص َلحة هي
الر
تقدم ن�صل �إىل
بناء على ما َّ
َّ
َّ
َّ
ً
حتمي ٍة ،ب� َّأن ّ
املقد�سة اجلامعة ،وهذا يعني �أ َّنه
الكني�سة
إىل
�
ننتمي
نا
ن
�
أ
ب
ؤمن
�
ن
نحن
.
ة
ُم ْنفتح ٌ
َّ
َّ
تكمل ما
علينا �أن نكون ُمنفتحني على تقاليد الكنائ�س الأخرى ،التي من �ش�أنها �أن ّ
ين ُق�صنا .ويف الوقت نف�سه هناك الكثري من الأ�شياء يف العامل العلماين ،من �ش�أنه �أن
الروحية وفكرنا .قابلت يوم ًا ِق َّ�س ًا معمداني ًا يف م�ؤمتر يتمحور حول
يغني حياتنا
َّ
يكرر كثرياً عبارة مفادها�« :أنا بعد �أن قبلت
الريا�ضةَ ،
و�سمعته ِّ
خدمة امل�سيح بوا�سطة ّ
الريا�ضة بعد �أن كنت ريا�ضي ًا ،لأ َّنني
�ص
امل�سيح كمخلِّ ٍ
�شخ�صي حلياتي ابتعدت عن ّ
ٍّ
تغيت فقلت يف نف�سي ملاذا ال �أ�ستخدمها ملجد
اعتقدت ب�أ َّنها ال ُت ِّجد اهلل .لكني الآن َّ
الق�س جيد ًة� ،إ َّال
امل�سيح ما دمت �أ�ستطيع؟» .ومع �أن النتيجة التي و�صل �إليها ذلك ّ
الروحانية املنفتحة ،ال يعي�ش
التيار امل�ص َلح ذي
�أ ّنني � ِّ
َّ
أبي هنا �أن الذي ينتمي �إىل ّ
ومنفتح ،وال يعترب �أن ممار�س ًة ما لي�ست
مثل ذلك ِّ
ال�صاع ،لأ َّنه يف الأ�سا�س �أر�ضي ُ
بو�صي ٍة من الكتاب املقد�س.
من اهلل ،فقط لأ َّنها غري ُمدعم ًة
ّ
تقليدية
روحانية
َّ
َّ

ين
الر
وحانية امل�ص َلحة ُم َّت�صلة ا ِّت�صا ًال كام ًال بقانو ّ
َّ
رغم ذلك االنفتاح� ،إ َّال � َّأن ّ
الر�سويل والنيقاوي ،و�أي�ض ًا ب ِف ْكر الآباء ،عندما ال يتعار�ض مع الكتاب
الإميان ّ
وحانية امل�صلحة
الر
املقد�س ،بالإ�ضافة �إىل قوانني الإميان
َّ
َّ
َّ
اخلا�صة بالإ�صالحّ .
متفاعلة مع ك ِّل هذا ال َّتقليد الغني.

املقد�س
روحانية الكتاب
َّ
َّ

املقد�س هو َمرجع �إمياننا و�أعمالنا .قال جون كلفن« :علينا �أن نتك ّلم
الكتاب
ّ
املقد�سِ ».من
حيث يتك ّلم الكتاب املقد�س ،وعلينا �أن ن�صمت عندما ي�صمت الكتاب َّ
املهم �أن نالحظ �أن كلفن طرح �سلطان الكتاب املقد�س يف مقابل �سلطان البابا ،لكنه
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املقد�س ،لأ َّنه ال تف�سري
مل يحرم الكني�سة والفرد من ِّ
حق �إعمال العقل يف قراءة الكتاب ّ
للكتب دون عقلٍ .
الروحانية
املحرك الأ�سا�س لك ّل �أبعاد
�أ�سا�س كل ما �سبق هو روحانية الكلمةّ � .إن
َّ
ّ
ال�شخ�صي
امل�صلحة التي طرحناها �سابق ًا ،خا�ص ًة عندما
نتحدث عن ال َّتفاعل َّ
ّ
واالنفتاح على العامل ،ت�أتي من روحانية الكلمة «يف البدء كان الكلمة ،والكلمة كان
عند اهلل ،وكان الكلمة اهلل ...والكلمة �صار ج�سداً وح َّل بيننا» (يوحنا ّ � .)14 ،1 :1إن
الت�أكيد وال َّت�شديد على � َّأن كلمة اهلل هو ي�سوع امل�سيح ،هو ِف ْكر اهلل  LOGOSالذي
ظهر يف اجل�سد ،والذي اختربناه ور�أينا جمده يف اجل�سد ،والذي عا�ش معنا جتاربنا
الروحانية امل�ص َلحة
وحمدوديتنا ،ما عدا اخلطيةَّ � .إن هذا ال َّت�شديد جعل
و�ضعفنا
َّ
ّ
روحانية التقاء فكر اهلل بفكر الإن�سان ،لذلك ،و� ْإن اع َتربت الكني�سة امل�صلحة � َّأن الكتاب
َّ
مركزية الكتاب املقد�س نف�سه،
روحانيتها ،كما هي
املقد�س مرجعها� ،إ َّال � َّأن مركزية
َّ
ّ
ّ
مربر لتجميد العقل و�إعادة
هو امل�سيح وحياته على الأر�ض .لذلك ال جتد هنا �أي ِّ
جديدة ور� ٍ
ٍ
املقد�س بطرقٍ
الروحانية امل�صلحة تتمحور
ؤية جديدة .ل َّأن
قراءة الكتاب ّ
َّ
اجتماعية .وهذا ي�ضمن �أن
عقالني ًة
الروحانية
حول كلمة اهلل الذي �صار ج�سداً ،غدت
َّ
َّ
َّ
الروحانية
ثوابت ال ميكن امل�سا�س بها ،لكن يف الوقت نف�سه ال ميكن �أن تكون
لها
َ
َّ
وحانيات.
الر
امل�ص َلحة
َّ
روحاني ًة جامد ًة ،على عك�س َّ
َّ
بقية ُّ
الروحانية امل�ص َلحة يف َ
الفرد
�أثر
َّ

ين يف مكان ما .و�أ ْن َت
�إذا حدث � ْأن قابلت �شخ�ص ًا
م�شيخي ًا �أ�صي ًال يف م�ؤمت ٍر م�سكو ٍّ
ّ
حق للكني�سة امل�شيخية (�أو تيار الإ�صالح الأ�سا�س كك ّل) ،هل
نف�سك كنت منتمي ًا عن ِّ
قاب ْلته؟ وما
للر
تعتقد ب�أ َّنك �ستجد
متيز َّ
ال�شخ�ص الذي َ
وحانية التي ِّ
َّ
َ
مالمح وا�ضح ًة ّ
أ�سا�سية التي ُت ِّيزه يا ُترى؟
خ�صية ال
ال�صفات َّ
َّ
ال�ش َّ
هي ّ
� ْإعالء قيمة العقل
.1
ال�شخ�ص الذي ينتمي �إىل تيار الإ�صالح الأ�سا�س
متديني العاملُ ،يفاجئ َّ
من بني ك ّل ِّ
بعقليته ال َّناقدة ،وانفتاحه و�سقف فكره العايل جداًَّ � .إن � َّأي نوع من �أنواع
الآخرين
َّ

47

اخلوف من ال َّتفكري ،ال ينتمي �إىل ُتراثنا امل�ص َلح .ال يقوم الإن�سان امل�صلح يف الكني�سة،
ال�شخ�ص املختلف معه �أو الأدنى منه يف
وال ميار�س طق�س ًا ال يفهمه .مع �أ َّنه ال ُيك ِّفر َّ
زاوية ُم ْع ِت ٍ
ٍ
مة.
الروحيَّ � ،أية
الفكر� ،إ َّال �أ َّنه ال يقبل �أن يعي�ش ويف عقله ،حتديداً يف فكره ّ
كل �شي ٍء ينبغي �أن يكون مفهوم ًا وخا�ضع ًا لتقييم العقل.
ُّ
.2

اهتمام كبري باخلليقة والإن�سان وحاجات الإن�سان وك ّل ق�ضايا ع�رصه
لد ْيه
َ
ٌ

ال ي�ستطيع الإن�سان امل�ص َلح �أن يتجاهل َمث ًال ارتفاع درجات احلرارة يف الأر�ض
ؤولية .كما �أنه ال
وا�ستهالك الطبيعة واملوارد
البيئية ،دون �أن ي�شعر بامل�س� َّ
َّ
وال ّتلوث ْ
وع ٍ
مما ُي�سيء �إىل
ي�ستطيع �أن يتجاهل ق�ضايا ع�رصه من جهلٍ وفق ٍر ُ
نف وغريهاَّ ،
�شخ�صي ًة له.
حياة الإن�سان ،ويعتربها م�س�ؤولي ًة
َّ
	.3ال َّت�شديد الكبري على الفرد

الفردية ،بل يعرف دائم ًا � َّأن
ال ينحرف الإن�سان امل�ص َلح �إىل الإفراط واملغاالة يف
َّ
ٍ
�شعب ،هو كني�سة العهد اجلديد .لذلك يعطي
اهلل يقود �شعب ًا ،ويدخل يف
عالقة مع ِ
امل�شيخي الكني�سة والعقيدة وال ّنظام الإداري املجمعي قيم ًة كبري ًة .فهو ال يهاجم
ُّ
ُن ُظم الإدارة يف الكنائ�س الأخرى .وح ّتى يف حالة االختالف عنها فهو ال ميتع�ض
التتيب وعدم و�ضوح نظام الإدارة.
منها ،لكن تراه ميتع�ض من الفو�ضى وعدم َّ
عدم وجود حواجز َب ْي الفرد ِ
وراعيه �أو قيادات الكني�سة ،لأ َّنه ال يذهب �إىل
.4
البنوة.
اهلل َ
بخ ْوف بل بروح َّ
مل�ص َلحة اليوم؟
ما الذي نحتاجه من
روحانيتنا ا ُ
ّ
وحانية امل�صلحة
الر
الر
َّ
َّ
وحانية امل�صلحة ال ميكن �أن تن�سب لنف�سها الكمالّ .
� َّإن ّ
ٍ
تتفاعل معها و ُت�ضيف
م�سيحي ٍة �أكرب،
عائلة
جزء من
َ
َّ
تقر وتعرتف ب�أ َّنها ٌ
هي التي ُّ
وحانية امل�ص َلحة من وجهة نظري
الر
َّ
عليها وت� ُأخذ منها .وعليه ،ف� َّإن � َّ
أهم ما حتتاجه ّ
واال�ستمرارية فيه وبه.
ال�شغف ،مبتابعة الإ�صالح
هو عدم فقدان َّ
َّ
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انطالقة حركة الإ�صالح
الإجنيلي و�أ َثرها على الكني�سة

�سعود
الق�س �سهيل ّ

مل�ص ِلح «مارتن لوثر» حركة الإ�صالح الإجنيلي عام 1517م من �أملانيا،
�أطلق ا ُ
ِ
انت�رش ْت
تعددة؛ حيث
والدول ال
وانت�رش ْت تلك احلركة �إىل
أوروبية بطرائق ُم ِّ
املناطق ّ
َ
َ
َّ
مل�ص َلح ودافعوا عنه� ،أو
بوا�سطة اجلامعات� ،أو الأمراء وامللوك الذين تب َّنوا ال ِف ْكر ا ُ
املدنيني
حل َّكام
بوا�سطة ال�شعوب التي اعتن َق ْت الإميان الإجنيلي ُرغم ا�ضطهاد ا ُ
ِّ
ملتن ِّق َلة يف
وال�سلطات
ملطابع ا ُ
اخرتاع نوع جديد ِمن ا َ
مهد ْ
الروحية لها .وقد َّ
َّ
ُّ
ِ
ِ
ف�ساهم ْت
آنذاك؛
�
حني
ل
�ص
مل
وا
«لوثر»
ر
ك
ف
النت�شار
ريق
الط
1450م،
عام
«غوتنربغ»
ُ
َّ
ْ
َ
مل�ص ِلحني داخل �أملانيا وخارجها .فانطل َق ْت من
«مطبعة غوتنربغ» يف َن ْ�ش كتابات ا ُ
�أملانيا وو�ص َل ْت بعد ثالث �سنوات �إىل «زيورخ وبرن وفرن�سا و�إنكلرتا وا�سكوتلندا».
وو�ص َل ْت �إىل «بازل و�سرتا�سبورغ» بعد حوايل خم�س �سنوات .ثم و�ص َل ْت �إىل «جنيف»
انت�رش ْت �إىل مناطق عديدة يف �أرجاء �أوروبا و�أمريكا،
يف بدايات عام 1530م .ومنها
َ
ثم باقي �أرجاء العامل.
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أ�سا�سيون الثالثة هم« :مارتن لوثر� ،أولرتخ زوينكلي،
مل�صلحون الإجنيليون ال
ا ُ
ِّ
مل�ص ِلح «توما�س كرمنار» (1565-1489م) ،الذي
وجون كالفن» .بالإ�ضافة �إىل ا ُ
مل�ص ِلح «جان نوك�س» (1572-1513م) ،الذي عمل يف ا�سكوتلندا.
عمل يف �إنكلرتا ،وا ُ
الثانويون الآخرين فهم« :فيليب ميلنكتون» (1560-1497م) ،الذي
مل�ص ِلحون
� َّأما ا ُ
ِّ
مل�ص ِلح «هرنيخ بولينغر» (-1504
جنبا �إىل جنب هو ولوثر يف �أملانيا ،وا ُ
عمل ً
1575م) ،الذي �أكمل عمل امل�ص ِلح «زوينكلي» (1531-1484م) يف مدينة زيورخ،
مل�ص ِلح
مل�ص ِلح «يوهان�س �أوكالمبد» ( 1531-1482م) ،الذي عمل يف بازل ،وا ُ
وا ُ
مل�ص ِلح «مارتن
«توما�س �أري�ستو�س» (1524-1483م) ،الذي عمل يف �سوي�رسا ،وا ُ
مل�ص ِلح «غيوم فارل» (1565-1489م) ،ا َّللذان َع ِمال
بوت�رس» (1551-1491م) ،وا ُ
مل�ص ِلحني.
يف «�سرتا�سبورغ» ،وغريهم من ا ُ
وال�صعوبات اجل ََّمة ،التي
ا ُ
مل�ص ِلح الكبري واجلريء الذي قاوم كا َّفة ال َّت ِّ
حديات ُّ
تقي ْي
واجهته ،هو ا ُ
مل�ص ِلح الدكتور «مارتن لوثر» .الذي ُو ِل َد يف �أملانيا من �أبوين َّ
هما «مان�سن ومرغريت لوثر» عام  1483واعتمد يف اليوم الثاين ،حيث كان عيد
يقدم البنه �أف�ضل تعليم،
ف�س ِّم َي على ا�سمه� .أراد �أباه «مان�سن» �أن ِّ
القدي�س «مارتن» ُ
ف�أر�سله �إىل املدر�سة حيث تع ّلم ال ّلغة الالتينية .وعند بلوغه � 18سنة� ،أر�سله �إىل جامعة
إن�سانية) .فدر�س
طب ،حقوق ،وعلوم �
َّ
«�إيرفورد» ،التي كان فيها �أربعة فروع (الهوتّ ،
ملحاماة .كما در�س املو�سيقى
بناء على َر ْغبة والده ،وح�صل على �شهادة يف ا ُ
احلقوق ً
كبريا بها .و�أثناء وجوده يف اجلامعة ،اجتاز عدة اختبارات �أليمة ،جعلته
و� ْأظ َهر َ�شغ ًفا ً
الب ْحث داخل �أعماقه عن
يدخل يف �رصاعني روحي وفكري عميقنيْ � ،أط َل َقت رحلة َ
أل به ،ووفاة �أحد �أ�صدقائه ،و�سقوط �صاعقة بقربه حني
مر�ض � َ َّ
معنى حياته ،منهاٌ :
قرر
عائدا من اجلامعة ف�أل َق ْته
حيا بعد هذا االختبار ا ُ
كان ً
طريحا ،و�إ ْذ بقي ًّ
ً
مل ْرعبّ ،
بكليتها حلياة الإميان وخدمة اهلل .فدخل دير القدي�س «�أوغ�سطينو�س»
� ْأن ُي�س ّلم نف�سه َّ
وتعرف على تعاليم الكني�سة
يف «�إيرفور» عام 1505م و�سيم كاه ًنا عام 1507مّ ،
املقد�س ،الذي مل ي ُكن يعرف عنه �سوى القليل� ،إذ كان
الكاثوليكية ،وعلى الكتاب
ّ
عدة
مرات َّ
نادرا �آنذاك .وقد تع ّلق «لوثر» بالكتاب املقد�س ،فكان يذهب ً
ً
كتابا ً
يوميا َّ
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عب عن تع ّلقه
�إىل مكتبة ّ
الدير ليقر�أ مقاطع من الكتاب املقد�س باللغة الالتينية .وقد ّ
الدير �إ َّتبع جميع
كتابا كهذا ليكون مل ًكا يل» .ويف ّ
هذا بقوله« :يا ليت اهلل ُيعطيني ً
الدير ،من �صلوات و�أ�صوام واعرتافات للكاهن� .إ ّال � َّأن
ُمار�سات وطقو�س وقوانني ّ
ال�ضمري.
كل تلك ا ُ
وتينيةْ َ ،
ل متنحه ّ
ال�شعور بالثقة وال ُغفران و�سالم َّ
الر َّ
ملمار�سات ّ
وال�س�ؤال الأ�سا�س الذي جال يف خاطره
فانتابه القلق ب�ش�أن خال�صه وقبول اهلل لهُّ .
أقرر و�أُ ْق َبل �أمام �أهلل؟» .فدر�س الالهوت ،و�صار �أ�ستاذاً للعهد اجلديد .وكان
هو« :كيف � ِّ
يتعمق يف قراءة الكتاب املقد�س �أكرث،
ُي ِ
حا�ض يف جامعة «ويتنربغ» .وك َّلما كان ّ
وب ْعده عن حياة القدا�سة والكمال.
يتعرف �أكرث ف�أكرث على ُ�ضعفه وف�ساده ُ
كان َّ
الدير .وكانت
وذات ٍ
الدير يف رحلة َح ّج �إىل روماُ ،م ِّث ًال ّ
يوم �أُ ْر ِ�سل ِمن ِق َبل �إدارة ّ
�شاكرا اهلل على
املقد�سة .وعندما و�صلهاَ ،ر َكع بوقار واحرتام
روما �آنذاك املدينة
ّ
ً
عما
الرحلة� .إ ّال �أ ّنه ما لبث � ْأن خاب � َأمله ،عندما وجدها تختلف اختال ًفا ًّ
كليا َّ
تلك ّ
يت�صوره من تقوى وقدا�سة .فوجد الف�ساد وعبادة املال .وهكذا رجع �إىل �أملانيا
كان
َّ
خائبا ،و�أكرث �ش َّكا يف ُق ْدرة فرائ�ض الكني�سة َم ْنح ال ِّثقة والغفران واخلال�ص .لهذا قال:
ً
احلج للم�سيحيني لي�ست �إىل روما ،بل �إىل الكتاب املقد�س� ،إىل الأناجيل
«� َّإن» رحلة ّ
واملزامري والأنبياء».
تعمقة للكتاب املقد�س جعلته يجد اجلواب لت�سا�ؤالته وقلقه حول
� ّإن قراءته ا ُ
مل ِّ
ميز الذي و�صل فيه �إىل
وغفرانه خلطاياه .واالختبار الروحي ا ُ
قبول تربير اهلل له ُ
مل َّ
روحية،
البج يقر�أ ر�سالة
القناعة الكاملة بتربير اهلل له ،كان اختباره حني كان يف ُ
َّ
البار فبالإميان يحيا» (رومية .)1هذا ال َق ْول الفا�صل
حيث قر�أ قول الر�سول بول�سَّ �« :أما ّ
احلج وال االعرتفات للكاهن
جعله يقتنع ب�أ َّنه ال ا ُ
ملمار�سات وال ّ
الطقو�س وال رحالت ّ
يربره.
ربر الإن�سان �أمام اهلل ،بل الإميان وحده الذي ِّ
وال الأعمال احل ََ�س َنة ميكن � ْأن ُت ِّ
الروحي
« »Sola Faithاملبني على نعمة اهلل وحدها « .»Sola Gratisهذا االختبار ّ
الذي اختربه «لوثر» ،واملبني على فهمه لكلمة اهللَ ،ق َلب ك ّل �أفكاره ومفاهيمه عن
الديان البار .فقد ع َّلمت كني�سة
اهلل َّ
الديان وقبوله للخاطىء .ف�صار اهلل بال ّن�سبة له ّ
يتربر بال َّتوبة والأعمال احل ََ�سنة ،لكن «لوثر» اخترب � َّأن
القرون الو�سطى � َّأن الإن�سان َّ
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اهلل بالإميان َي ْق َبل اخلاطىء ويغفر له خطاياه ،ال لأعماله احل�سنة ،وال لأي ا�ستحقاق
بد منها ،لك َّنها
ال�صاحلة فال َّ
فيه ،بل لأجل َّ
حمبته ورحمته ونعمته فقطَّ � .أما الأعمال َّ
بحد ذاتها � ْأن
تتبع الإميان و ُت َبهن على َت ْوبة اخلاطىء احلقيقية ،لك َّنها ال ُيكن ِّ
َ
والرحمة من اهلل.
الغفران
جتلب
َّ

اختبار «لوثر» الروحي هذا ،املبني على كلمة اهلل ،جعله ِ
مار�سات
يوقف بع�ض ا ُ
مل َ
�سيما االعرتاف للكاهن .ف� ْأط َلق العقيدة الإجنيلية
التي كان ُيار�سها يف ّ
الدير ،ال ّ
ل
ال�ضمري ،و َن ْيل الغفرانْ َ ،
كهدف جميع امل�ؤمني� .إ ْذ اخترب � َّأن هذا ال َّتربير ،و�سالم َّ
يح�صل عليه يف كر�سي اعرتاف الكاهن ،بل عندما دخل ب�صالته ُمبا�رشة َر� ًأ�سا مع اهلل
الرب ي�سوع امل�سيح.
دون � ّأي و�سيط ب�رشي ،ل َّأن الو�سيط الوحيد بني اهلل والنا�س هو ّ
فهو كاهن اهلل ،وهو َم�س�ؤول ُمبا�رشة �أمام اهلل .ونتيج ًة لهذا االختبار� ،صار الكتاب
العليا للعقيدة والإميان واحلياة ،يف
وال�سلطة ُ
املقد�س بالن�سبة للوثر الد�ستور الوحيد ُّ
ٍ
العليا للكني�سة.
ال�سلطات ُ
وقت كانت فيه ُّ
التاريخية الفا�صلة التي � ْأط َل َقت َ�شارة الإ�صالح الإجنيلي ،بعد
�إ ّال � َّأن املرحلة
ّ
والفكرية التي ح�صل عليها «لوثر» ،كانت باحتجاجه على
الروحية
تلك القناعات
َّ
َّ
أقرتها الكني�سة بهدف َج ْمع املال لرتميم كني�سة
ُمار�سة بيع �صكوك الغفران ،التي � َّ
القدي�س بطر�س يف روما .فقد � ْأ�ص َدرت الكني�سة �آنذاك ما ُي َ�س َّمى ب�صكوك الغفران .لكن
ما هي �صكوك الغفران؟ عندما يدخل اخلاطىء �إىل ُغ ْرفة الإعرتاف ليعرتف للكاهن
عتِف القيام ببع�ض
بخطاياه ،ولكي يح ّله من خطاياه ،كان يطلب الكاهن من ا ُ
مل َ
روحية ،عليه � ْأن ين ِّفذها .على �سبيل
ملمار�سات التي كانت ت�صري مبثابة عقوبات
ا ُ
ّ
مقد�س� ،أو القيام
ال�صلوات يف �أوقات ُم َّددة� ،أو زيارة مقام َّ
املثالِ :ت ْكرار بع�ض َّ
ال�صعوبات
ب�أعمال َ�صاحلة َّ
ال�سلطة يف َف ْ�سخ تلك ُّ
معينة .لكن البابا �آنذاك � ّإدعى ب� َّأن له ُّ
الع ْفو عن اخلُطاة ،لقاء دفع مبلغ من املال .عالوة على ذلك� ،ساد � ِّإدعاء � َآخر
و� ْإ�صدار َ
مدة عقوبات الأموات الذين يت� َّألون
ق�صوا َّ
ب� َّأن الأحياء على الأر�ض يقدرون � ْأن ُي ِّ
مل ْط َهر مبقدار �سخائهم يف دفع املال .وعندما ابتد�أ الراهب «تتزل �ستوبيتز»
يف ا َ
رعية
تعجب منها ٌ
بع�ض من َّ
ت�صلحيات الكني�سة يف �أملانيا ،وبيع �صكوك الغفرانَّ ،
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«لوثر»� ،إ ْذ الحظ الكاهن «لوثر» � َّأن عدد الأع�ضاء الذين ي�أتون �إىل الكني�سة لالعرتاف
الع ْفو عن خطاياهم بوا�سطة �صكوك الغفران
يت�ضاءل �شي ًئا ف�شي ًئا ،لأ َّنهم ح�صلوا على َ
ال�شخ�ص الذي
تذكر الكثري من تلك ا ُ
تلك .ومع �أ َّنه َّ
ملمار�سات التي �سادت �آنذاك� ،إ ّال � ّأن َّ
الراهب والكاهن «مارتن
ملقاومة تلك ا ُ
ملخاطرة بحياتهُ ،
جتر�أ على ا ُ
ملمار�سات كان َّ
فاحتجاجا على تلك املمار�سات ع ّلق على لوحة �إعالنات باب كني�سة جامعة
لوثر».
ً
مل ْع َت َمد
بندا �
إ�صالحيا يف  31ت�رشين الأول عام 1517م ،وهو التاريخ ا ُ
«وتنربغ» ً 95
ً
ال�سائدة � َّأن تعليق � ّأي �أمر على الباب ،هو دعوة
لبدء خدمة الإ�صالح .كانت العادة َّ
ملناق�شة �صحة ذلك الأمر .كما �أر�سل «لوثر» بع�ض ال ُّن�سخ من بنوده تلك� ،إىل بع�ض
ُ
ردا ُي ْذ َكر عليها .وهذه بع�ض تلك البنود:
الأ�ساقفة� ،إ ّال �أ ّنه َ ْ
ل َ
يلق ًّ
ربنا و�سيدنا ي�سوع امل�سيح «توبوا» ف�إ َّنه يق�صد بذلك �أن تكون
( )1عندما يقول ّ
ال َّتوبة دائمة يف حياة جماعة الإميان.
�س االعرتاف وال َّتعوي�ض الذي َي ْفرِ�ضه
( )8معنى كلمة «توبة» ال ُي ْفهم منها ِ ّ
ال�شعب.
الكاهن على َّ
( )36كل م�سيحي يتوب توبة حقيقية يتم َّتع بغفران كامل عن خطاياه ،وال حاجة
له �إىل �شهادة الغفران.
(َ )62ك ْنز الكني�سة احلقيقي وال َّثمني هو يف الكتاب املقد�س الذي ُيعلن جمد اهلل
ونعمته.
ربر ُم ْر َت ِكبها.
خطية و ُت ِّ
( )76ال َت ْق ِدر �شهادة البابا � ْأن تزيل � ْأ�ص َغر ّ
عدة ُماوالت ل ْإ�سكاته
حاو َلت الكني�سة َّ
وعندما َو َ�ص َلت بنود «لوثر» �إىل روماَ ،
ملحاوالت:
اجع عن كتاباته وبنوده .من هذه ا ُ
و�إقناعه َ
ب�ضورة َّ
الت ُ
الراهب
الراهب «�ستوبيتز» َّ
(ْ � )1إر�سال ر�سالة �إىل رئي�س ّ
للطلب ِم ْنه �إ ْلزام َّ
الدير َّ
الدير .لكن رئي�س
«لوثر» باخل�ضوع ل َت ْ�صيحات الكني�سة َّ
ال�صف من َّ
والت ُ
اجع� ،أو َّ
تظى
مدة
الحية كانت َ ْ
الدير ا�ستقال بعد َّ
ّ
زمنية قليلة .كما � َّأن بنود «لوثر» ال ْإ�ص َّ
َّ
الدير ،وغريهم من الذين اقتنعوا بوجهة نظر «لوثر»
مبوافقة الكثري من ُرهبان ّ
ُ
و�صالبة َم ْوقفه.
َّ
وقدروا ُج ْر�أته َ
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للمثول �أمام قادتها
(َّ )2
الطلب �إىل «لوثر» احل�ضور �إىل روما يف ّ
يوما ُ
مدة ً 60
وجهة �إليه .لكن «لوثر» مل يذهب ،وبد ًال من
باله ْر َطقة ا ُ
والإجابة عن اال ّتهامات َ
مل َّ
التاجع عن كتاباته
ذلك قابل الكاردينال «كاجينان» يف «�أغ�سربك» الذي طلب منه َّ
التاجع وهرب من «�أوغ�سربك»،
وال َّتو ُّقف عن �إزعاج الكني�سة .لكن «لوثر» رف�ض َّ
ال�سك�سونة ،الذي يرجع له ال َف ْ�ضل الأكرب
وو�ضع نف�سه حتت حماية «فرديريك» من َّ
مما � ّأمن ا�ستمرار حركة الإ�صالح الإجنيلي.
والدعم ا ُ
يف ت�أمني احلماية َّ
تمر للوثرَّ ،
مل ْ�س ّ
قرارا بحرمان «لوثر» من الكني�سة
ويف العام 1521م � ْأ�صدر البابا «ليو» العا�رش ً
بعنوان «.»Exruge Domini
البي الذي يذ ّلها» .يف هذه ال َّن ْ�شة
رب ودافع عن َ
كرامتك ِ�ض َّد هذا َ
الو ْح�ش َ ّ
ّ
«قم يا ُّ
ال�سك�سوين
�أدانت الكني�سة  41بنداً من بنود «لوثر» و� ْأع َل َن ْته
ً
هرطوقياَّ � .أما «فرديريك» َّ
وهرطوقيا ،دون َم ْنحه ال ُف ْر َ�صة ُليدافع
خارجا على القانون
فقد ط َلب �أ ّال ُي ْع َت َب «لوثر»
ً
ً
واال�ستماع �إىل وجهة نظره.
عن ن ْف�سه،
ْ
ا�ستدعاء «لوثر»
ّ
الروماين «�شارل اخلام�س» ْ
ثم طلب البابا من الإمرباطور ّ
فع َقد جممع يف مدينة «وورمز» .وهكذا �أتى «لوثر» �إىل املدينة ،ويف طريقه
ُ
ملحاكمتهَ .
عدة مدن ،وعندما و�صل �إىل املجمع ،دخل يف موكب احتفايل .ويف املجمع،
وعظ يف ّ
والتاجع عن
وال�سالطنيُ ،ط ِل َب من «لوثر» َح ْرق ُك ُتبه َّ
وبح�ضور الإمرباطور والأمراء َّ
ل ا ْق َت ِنع من كلمة اهلل يف الكتاب املقد�س،
بجر�أة با ِل َغةْ �« :إن َ ْ
�أقواله و�إ�صالحه .ف�أجاب ُ
ملجال�س ،لأ َّنها ُت ِ
ناق�ض بع�ضها بع�ض ًا.
ال�سليمَ ،ل ْن �أ ْق َبل ُ�سلطة الباباوات وا َ
والعقل َّ
فلي�ساعدين اهلل» .فكانت النتيجة � ْأن
أ�سري لكلمة اهلل .هنا �أقف و َل ْن �أتراجعُ ،
�ضمريي � ٌ
بحق «لوثر» .وعند خروجه من
و�ص َد َرت الإدانة ّ
وقف الإمرباطور �إىل جانب روماَ ،
قرر � ْأن ُيتابع حمايته
املجمع قال« :لقد ا ْن َت َه ْيت ،لقد ُقب َ
علي»� .إ ّال � َّأن «فريدريك» َّ
ِ�ض َّ
يخطفه
«لوثر» ،وح َّتى ال ُي ْع َترب
تدبر حيلة باال ّتفاق مع «لوثر» ،ب� ْأن ْ
ً
حاميا لهرطوقيّ ،
الطرق .وهكذا ُخ ِط َف و�أُ ِخ َذ �إىل مكان
قطاع ُّ
الطريق ،بوا�سطة جمموعة من َّ
وهو على َّ
مدة �َ 11ش ْهراً .وهناك عمل
� ِآمن يف «وارلربك» عام 1521م ،حيث بقي هناك ُمتن ِّك ًرا َّ
ال�شعب
فتجم العهد اجلديد �إىل ُل َغة َّ
أ�صليةْ َ .
على ترجمة الكتاب املقد�س من اللغات ال َّ
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رومية ،التي كتب فيها َت ْعريفه حول ال َّتربير
الر�سالة �إىل
الأملانية ،مع ّ
ّ
مقدمة َح ْول ّ
املقد�س باللغة
�شت ترجمة «لوثر» الكاملة للكتاب َّ
بالإميان .ويف العام 1534م ُن ِ َ
مل ْ�ص ِلحني �آنذاك،
وبيعت منه ُن َ�سخ كثرية .وما َ�س ّهل انت�شار ِف ْكر «لوثر» وا ُ
أملانيةَ ،
ال َّ
ملتن ِّقلة يف «غوتنربغ» ،التي َ�س َّهلت انت�شار الكتب
ملطابع ا ُ
اخرتاع نوع جديد من ا َ
ْ
داخل �أملانيا وخارجها.
تقرر َم ْنح
وال َّتنظيم الكبري الذي َ
ح�صل هو يف جممع «�سبريز» عام 1526م� ،إ ْذ َّ
مما َ�س َّهل انت�شار الكنائ�س
الأمراء ّ
احلق بتنظيم كنائ�س َّ
وطنية يف ك ّل مناطق نفوذهمَّ ،
ومما ُي�ؤخذ على «لوثر» موقفه
ال َّ
إجنيلية يف مناطق عديدة يف �أملانيا وخارجهاَ .
قادها الفالحون،
حد َثت ثورة َ
الو ْقت َ
يف ثورة الفالحني عام 1524م .ففي ذلك َ
االقت�صادية و َت ْغيري �أحوالهمُ .م ْ�ستندين �إىل �أفكار «لوثر»
بالعدالة
ُمطالبني الأمراء َ
َّ
ورغم انتقاده الأمراء
امل�سيحية،
احلرية
حول
وحرية َّ
َّ
َّ
ّ
ال�ضمري ،وال َّتغيري� .إ ّال � َّأن «لوثر»ُ ،
وو َقف �إىل جانب الأمراء،
يف بادئ الأمر ،لأ َّنهم َ ْ
ل ُيعاملوا الفالحني بعدل ،ف�إ َّنه عاد َ
طالبا الفالحني باخلُ�ضوع لهم .الأمر الذي اعتربه الفالحون عدم التزام من جانب
ُم ً
الع ْنف
ال�سبب عدم قناعته َ
ب�ضورة ا�ستخدام ُ
«لوثر» مببادئه التي ع ّلمها .قد يكون َّ
ربا ل َّأن بع�ض الأمراء وقفوا �إىل جانب
يف ال َّتغيري ،الأمر الذي قام به الفالحون� .أو َّ
ربا لقناعة و�إميان «لوثر» � َّأن
«لوثر» يف �إ�صالحه ،و� َّأمنوا له ا�ستمرار الإ�صالح� .أو َّ
الدولة ،وبال َّتايل فعلى
ال�سلطات ُمر َّتبة من اهلل ،و� َّأن اهلل َ
يدي َّ
و�ضع الكني�سة َب ْي ّ
تلك ُّ
ال�سلطات.
الفالحني اخلُ�ضوع لتلك ُّ
قر َبت
الرهبنة � ْأي�ض ًا .و ّ
ملا ُ
تزوج «لوثر» عام 1525م من «كاترينا» التي تركت َّ
و�ض ُع َف ج�سمه ،و َق ْبل وفاته بدقائق�ُ ،س ِئ َل« :هل تريد � ْأن متوت ثاب ًتا
نهاية حياته َ
الر ّب عام
على امل�سيح وعلى ال َّتعاليم التي َ
وع ْظت بها؟» .ف�أجاب بال َّن َعمَ ،
ور َقد يف َّ
1546م ،عن ُع ْمر � 63سنة.
اهتم ببناء املدرا�س لتعليم
وبالإ�ضافة �إىل عمله يف ترجمة الكتاب املقد�سَّ ،
القراءة والكتابة ،ليدر�س النا�س الكتاب املقد�س .كما كتب بع�ض الكتابات ،منها:
( « )1ر�سالة مفتوحة �إىل امل�سيحيني ال ْأ�شاف يف �أملانيا» :دعا فيها الأمراء �إىل
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و�شح عقيدة كهنوت جميع امل�ؤمنني
تب ّني �إ�صالح الكني�سة يف مناطق نفوذهمَ َ .
مل ْركز» .وفيها َر َف�ض
وال�شعب هو فقط يف الوظيفة وا َ
بقولهّ �« :إن ال َف ْرق َب ْي الكاهن َّ
ف�س الوحيد للكتاب املقد�س .وطلب من ر�ؤ�ساء الكني�سة
ب�س ْل َطة البابا ،وب�أ َّنه ا ُ
مل ِّ
ال ُقبول ً
ور َف�ض
وحية ،واالبتعاد عن الأمور
ال�سيا�سية ّ
والد َّ
َّ
الر َّ
نيويةَ .
االهتمام فقط بالأمور ّ
عزوبية الإكلريو�س الإجبارية ،والقدادي�س ل ْأجل املوتى ...وغريها.
َّ
قدم
ال�سبي البابلي» :انتقد فيه عدم �سماح كهنة الكني�سة للعلمانيني بال َّت ُّ
(َّ « )2
وبي � َّأن للكني�سة
الرباينَّ .
الرباينَ ،
ور َف�ض مفهوم ال َّذبيحة للع�شاء َّ
من مائدة الع�شاء ّ
ولي�س �سبعة � ْأ�سار.
�س ْين ْ
ِ َّ
وحية،
حرية الإ ْن�سان امل�سيحي» :وفيه َّ
الر َّ
حتدث عن َّ
(َّ )3
حرية امل�سيحي يف الأمور ّ
لي َ�ست �سبب اخلال�ص ،ولكن
وعن عقيدة ال َّتربير �أمام اهلل بالإميان ،و� َّأن الأعمال ْ
دليله ونتائجه.
عتربا � َّأن احلكومة ُمر َّتبة من
كما كتب «لوثر» كتابات حول احلكومة
املدنيةُ ،م ً
َّ
مل�س َت ْع َبدة» للإجابة عن كتاب
اهلل خلدمة الإن�سان يف املجتمع .و� ْأي ً�ضا َك َتب «الإرادة ا ُ
إن�سانية و َت ْ�س َت ْعبدها.
اخلطية تعيق ال ُقدرة ال
احلرة� .إ ْذ قال � َّإن
َّ
َّ
«�إيرا�سمو�س» عن الإرادة ّ
اتية .لهذا فهو بحاجة �إىل
ف َت ْجعل الإن�سان غري قادر على حتقيق خال�صه ب�إرادته ال َّذ َّ
اخلطية ُلي ِح َّب اهلل .وكتب � ْأي ً�ضا كتاب
تتحرر �إرادته من
وم�ساعدته ،ح َّتى
َّ
نعمة اهلل ُ
َّ
«ال َّتعليم امل�سيحي» «الكاتي�شي�سم» ،وتف�سرياً للمزامري ور�سالة العربانيني وغريها .وقد
الرائعة .حيث �أ َّلف كتاب ترانيم للكني�سة،
ُعر َ
ِف «لوثر» ب ِع ْ�شقه للمو�سيقى وترانيمه ّ
الدوام».
منها َّ
وقو ٌة على َّ
التنيمة املحبوبة« :اهلل ملج�أٌ لنا َّ
مبد�أ من مبادئ الإ�صالح الإجنيلي

وحده الإميان
يتربر اخلاطئ من خطيئته بوا�سطة الإميان بامل�سيح وعمله
َّ
اخلال�صي .والإميان به هو اال�ستجابة الوحيدة لنعمة اهلل.
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الربوت�ستانتية وحرية الفكر

الق�س ويلربت فان �سان

ٍ
وحرية كبرية عندما وقف بوجه ال�سلطات الدينية
ت�رصف مارتن لوثر بجر� ٍأة
ّ
حتدث عنها
واملدنية يف �أيامه« .احلرية» كانت �أي�ض ًا مو�ضوع ًا من املوا�ضيع التي ّ
مراراً وتكراراً يف كتاباته .ماذا كانت نظرة لوثر للحرية؟ وهل ميكن �أن تعطي بع�ض
التوجيهات لكنائ�س وجمتمعات اليوم؟

احلرية والأ�رس

عندما وقف لوثر �أمام الإمرباطور الروماين� ،شارلز اخلام�س ،يف مدينة وورمز،
الذي طلب منه انكار كتاباته� ،أجاب بالتايل « :ما مل �أقتنع ب�شهادة الكتاب املقد�س �أو
ب�سبب وا�ضح (لأنني ال �أثق ال بالبابا وال باملجامع ،لأنه من املعروف ب�أنهم �أخط�أوا
ولطاملا ناق�ضوا بع�ضهم بع�ض ًا)� ،أنا ملتزم بالن�صو�ص املقد�سة التي اقتب�ستها،
أ�سري لكلمة اهلل� .أنا ال �أ�ستطيع ،وال �أريد �أن �أتراجع عن �أي �شيء ،لأنه لي�س
و�ضمريي � ٌ
امل�ضي �ضد ال�ضمري».
بالآمن وال بال�صحيح
ّ
العربية
متت ترجمتها �إىلاللغة
ّ
ّ
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كلمات لوثر كانت يف الوقت نف�سه تعابرياً م�شجع ًة للحرية الدينية ،وحدوداً
راديكالية لتلك احلرية .هو ّادعى بجر� ٍأة حقه باالختالف امياني ًا مع ال�سلطات الدينية
ٍ
ب�سلطات اخرى ،وخا�صة كلمة اهلل .موقف
مقيد
امل�ؤ�س�ساتية ،لكنه �أ�شار �أي�ض ًا اىل انه ّ
يتميز باحتوائه لكلمتني متناق�ضتني وهما «احلرية» و»اال�رس».
لوثر كان ّ
ان نظرة لوثر املناق�ضة للحرية الدينية ،و�ضعت جدول �أعمال اال�صالح االجنيلي
متيزت الربوت�ستانتية بالت�شكيك بال�سلطات الدينية
ل�سنوات قادمة .من ناحيةّ ،
امل�ؤ�س�ساتية ،وااللتزام بالإميان ال�شخ�صي .ومن ناحية اخرى ،كما ّادعى لوثر،
الربوت�ستانتية مل تدعو حلرية مطلقة على االطالق ،لكنها � ّأكدت على �سلطة اهلل العظمى.
كيف وافق لوثر بني احلرية والأ�رس؟ هل امل�سيحيون بنظره هم بب�ساطة �أحرار
لي�ؤمنوا مبا يريدون �أو يتمنون؟ �أو هل يجب ان ميار�سوا حريتهم �ضمن حدود معينة؟
ماذا ق�صد لوثر عندما قال ب�أنه كان «مقيداً بالكتاب املقد�س» و «�أ�سرياً لكلمة اهلل»؟
وكيف �أ ّثر كل ذلك على نظرته للحرية؟
التحرر من تدخل الدولة

نتذكر ب�أن فكرة لوثر عن احلرية تعني �أنه ال
�أو ًال وقبل ك ِّل �شي ٍء ،يجب �أن ّ
ميكن لأي �سلطة �سيا�سية �أن ُتلي �شيئ ًا على ما يعتقده الأفراد واجلماعات .حاول
الإمرباطور ت�شارلز اخلام�س �إ�سكات لوثر ،ولكن لوثر مل ميتثل .بالن�سبة له ،احلرية
تعني ب�أن فر�ض الإميان على املواطنني لي�س جزءاً من �سلطة الدولة .وقد �سمح
بتناق�ض مع كلمة اهلل.
ت�رصفوا
للأفراد بالت�صدي لأعلى ال�سلطات املدنية يف حال
ٍ
ّ
هذه هي الطريقة التي ميكننا �أن نفهم فيها كلمات لوثر يف جمل�س وورمز-املانيا:
رف�ضت هذه الكتابات� ،أكون قد �ساهمت يف �إ�ضافة قوة �إىل الطغيان».
«�إذا
ُ
يف ذكرى  500عام على اال�صالح االجنيلي ،من اجليد ت�سليط ال�ضوء على الرتاث
الربوت�ستانتي من ناحية احلرية الدينية .انها ق�ضية ذات �أهمية خا�صة بالن�سبة
ٍ
ٍ
�شديدة ،وحيث
ل�ضغوطات
تتعر�ض احلرية الدينية
لل�رشق الأو�سط اليوم ،حيث
ُّ
ت�سعى �أطراف كثرية لل�سيطرة على املعتقدات الدينية ال�شخ�صية .متام ًا كما �سعى
لوثر للحرية من �أجل �إعالن �إميانه يف �أوروبا ،التي لديها م�ساحة �صغرية للمختلفني
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بالر�إي .امل�سيحيون اليوم يتوقون للحرية من �أجل �إعالن �إميانهم يف ال�رشق الأو�سط
حيث الأقليات الدينية ال ميكنها االعتماد ّال قلي ًال على الت�سامح والقبول.
لكن يف الوقت نف�سه علينا �أن نعرتف ب�أن التاريخ الربوت�ستانتي مل يحرتم دائم ًا هذا
الإرث .فتاريخي ًا ،تعر�ض الكاثوليك وغريهم لال�ضطهاد يف املناطق الربوت�ستانتية.
ولكن بالرغم من ذلك ،يجب �أن نحتفل بالربوت�ستانتية كحركة هدفت للحرية الدينية،
حيث ح ّثت احلكومات على احرتام وحماية معتقدات الأفراد واجلماعات.
ويتعني تذكري الدول الربوت�ستانتية يف �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية بهذا �أي�ضا.
فالأ�صوات التي تدعو �إىل كبح احلرية الدينية للمواطنني امل�سلمني يف هذه البالد
تتناق�ض مع املبادئ ذاتها التي اعتمدها الإ�صالح الربوت�ستانتي.
التحرر من الهيمنة الكن�سية

ذهب لوثر �إىل �أبعد من جمرد �إدانة تدخل الدولة :حيث �إ ّنه �أعلن �أن ال�سلطات
تدخل
الكن�سية �أي�ض ًا ال ت�ستطيع حتديد �أو �إمالء ما يعتقده امل�سيحيون .انه مل
يتحمل ّ
ّ
يتحمل �أي�ض ًا البابا والكارديناالت يف �أيامه .مل ميتلك لوثر
الإمرباطور ،ولكنه مل
ّ
ق�ضي ًة مع ال�سلطات املدنية فقط ،ولكن �أي�ض ًا مع امل�ؤ�س�سة الكني�سة.
يف كتاباته ،كثريا ما كرر لوثر فكرة �أن رجال الدين وم�ؤ�س�سات الكني�سة مل ت�ستطع
�إنقاذ النا�س ،وبالتايل ال ميكنها �أي�ض ًا �أن ت�سيطر عليهم ،كانت هذه فكرة جذرية يف
�أواخر الع�صور الو�سطى .لوثر �أعرب عن ذلك ب�شكل �أكرث و�ضوح ًا عندما �أحرق الر�سالة
الر�سمية من الطرد الذي �أ�صدره البابا �ضده.
ذكر لوثر ب�شكل �إيجابي ب�أن هذه هي فكرة كهنوت جميع امل�ؤمنني .مل يكن
امل�ؤمنون الأفراد بحاجة �إىل و�ساطة الكني�سة �أو الكهنوت لتربيرها؛ كل �شخ�ص
ميكنه �أن ي�أتي �إىل اهلل من خالل امل�سيح لإيجاد اخلال�ص .فلجميع امل�سيحيني احلق
التقيد بكلمة اهلل.
والدعوة �إىل ّ

ٍ
عما
كان هذا يعترب حترراً بالن�سبة للم�سيحيني الذين �آمنوا
مبعتقدات خمتلفة ّ
تدر�سه روما ،لكن يف الوقت نف�سه كانت تعترب «فكرة م�سيحية خطرية» ،كما يقول
ّ
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الالهوتي الربيطاين �ألي�سرت ماكغراث .لأنها كانت كالديناميت يف الكني�سة حيث
دمرت وحدتها امل�ؤ�س�سية يف الغرب .لأنه �إذا كان ي�سمح لكل م�سيحي بقراءة الكتاب
ّ
ٍ
املقد�س وحتديد ما هو ال�صحيح ،فكل �شيء �أ�صبح ممكن ًا! وفع ًال يف القرون القادمة،
انق�سمت احلركة الربوت�ستانتية �إىل مئات ،وحتى �آالف الكنائ�س.
حرية حمدودة؟

لوثر نف�سه �شهد بداية تفتيت الكني�سة واملجتمع خالل حياته ،فيما ي�سمى
حرب الفالحني الأملانية ( .)1525-1524كانت هذه االنتفا�ضة عنيفة للفالحني
الفقراء �ضد الطبقات النبيلة احلاكمة الغنية ،وكانت بالأ�سا�س ثور ًة اجتماعي ًة .بيان
االنتفا�ضة ،الذي ت�ألف من اثني ع�رش مقاالً ،قد كتب من قبل اال�صالحيني ونا�شد
الكتاب املقد�س .فذكر على �سبيل املثال �أن نظام ال�سيادة والعبودية يف القرون
الو�سطى يتناق�ض مع الكتاب املقد�س ،مما دفع الفالحني للقول« :لذلك ،ف�إنه مو�صى
يف الكتاب املقد�س ب�أننا �أحرار ،ونريد �أن نكون �أحرارا».
تعاطف لوثر مع الكثري من خماوف الفالحني ،مثل �شكاواهم �ضد ال�رضائب
املفرطة ،والعمل اجلربي وانعدامهم العام للحرية .فكتب �إىل النبالء ب�أن بع�ض
مقاالت االثني ع�رش كانت «لتخجيلكم �أمام اهلل والعامل» ،ودعاهم �إىل عدم الق�ضاء
على التمرد بالعنف املفرط ،لكن بد ًال من ذلك يجب منح بع�ض مطالب الفالحني.
يف الوقت نف�سه ،ر�أى لوثر �أن الثورة خرجت عن نطاق ال�سيطرة .فقد هاجم
الفالحون ممتلكات النبالء والكني�سة ،ودمروا ونهبوا� ،أي مكان كان يرمز لهم ل�سلطة
قمعية .فقال لوثر � َّإن هذا لي�س ا�ستخدام ًا م�رشوع ًا حلرية الإن�سان .وكتب كتيب ًا بعنوان
«�ضد �شغب الفالحني « ،حيث قال � َّإن الفالحني ينبغي �أن يكونوا « �صادقني ،خمل�صني،
وخا�ضعني» لأ�سيادهم النبالء .يف ر�أيه ،ف�إن حرية امل�سيحي مل ت�شمل ثورة عنيفة
�ضد الدولة.
موقف لوثر املعتدل يف حرب الفالحني ُي�سلِّط ال�ضوء على كيفية ر�ؤية الأ�صولية
الدينية ،وخا�صة يف �أ�شكالها الأكرث عنف ًا .ومثلما كان لوثر م�ستعدا لال�ستماع �إىل
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اهتمامات الفالحني ،واعرتف ب�أن بع�ضها م�رشوع ،ف�إننا بحاجة �إىل اال�ستماع
بعناية �إىل مطالب الأ�صوليني الدينيني اليوم .فكثرياً ما تكون مواقفهم �أ�شكا ًال من
اجليد �أن ندرك الو�ضع و�أن نحاول معاجلته.
الرد على ظلم ي�شعرون به ،لذلك من ّ
يف الوقت نف�سه ،مثلما فعل لوثر ،ال ميكننا �أن نتغا�ضى عن العنف الأعمى الذي
ي�ستخدمه بع�ض الأ�صوليني با�سم الدين.
تخربنا جتربة لوثر �أن حرية امل�سيحيني حمدود ًة �أي�ض ًا من قبل املجتمع الذي
هم جزء منه� .أدرك لوثر �أن امل�سيحيني قد يقر�أون الكتاب املقد�س ويكت�شفون ر�سائل
حلياتهم فيه ،لكن عليهم �أي�ضا اال�ستماع �إىل الكني�سة وخدامها ملنع التجاوزات.
قراءة كلمة اهلل وتف�سريها من الأف�ضل �أن ُترى يف جماعة الإميان امل�سيحية ،ولي�س
من قبل الفرد وحده .هذا ما قاله الر�سول بول�س يف ر�سالته الأوىل لأهل كورنثو�س،
عندما قال ب�إن حرية �أحد امل�سيحيني ،على �سبيل املثال يف تناول اللحوم املخ�ص�صة
للآلهة الوثنية ،قد ت�رض �ضمري م�سيحي �آخر ،وبالتايل ال ينبغي �أن متار�س.
احلرية وال�ضمري

حدد لوثر فكرة احلرية ،وخا�ص ًة بعدما ربطها بالبعد الأخالقي واملجتمع .احلرية
ّ
ال تعني �أنك ت�ستطيع �أن تفعل ما تريد .فبع�ض الأعمال وال�سلوكيات تعترب �ضار ًة بل
تتعار�ض مع �إرادة اهلل .يف داخلنا نحن نعرف ذلك ،فاال�ستماع �إىل �صوتنا الداخلي
بد ًال من جتاهل ذلك وجمرد اتباع الغرائز ،كما فعل الفالحون ،هو عالم ًة لوجود
ٍ
حرية ،وهنا ي�أتي مكان ال�ضمري.
�إن فكرة لوثر عن احلرية قد بنيت على التقليد الأوغ�سطيني ،فبالرغم من �أنها
قوي من الإرادة احلرة،
ّ
ركزت على القدرية ،لكنها حافظت يف الوقت نف�سه على ح�س ّ
احلرة
باعتبارها جوهر الروح الب�رشية .يف �أعمال �أوغ�سطينو�س ،ترتبط فكرة الإرادة ّ
عرف ال�ضمري ب�أنه
ارتباط ًا وثيق ًا بال�ضمري الإن�ساين والأخالق .حتى توما الأكويني ّ
قدرة الإن�سان على اتخاذ الأحكام الأخالقية .ال عجب �إذاً �أن الراهب الأوغ�سطيني
�رصح ب�أنه «لي�س حراً وال �آمن ًا �أن نذهب �ضد ال�ضمري» ،مل يرجع
مارتن لوثر ،الذي ّ
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عندما طلبت منه �أعلى ال�سلطات املدنية والكن�سية الرجوع عن وجهات نظره.
فما هو ال�ضمري وكيف ميكنه �أن يكون حراً �أم ال؟ يف العهد اجلديد« ،ال�ضمري»
ي�شري �إىل قدرتنا الداخلية للتمييز بني احلق واخلط�أ وبني احلقيقة والباطل .قد يكون
و�ضح
ال�ضمري يف كث ٍري من الدول� :ضعيف ًا �أو قوي ًا؛ نقي ًا �أو ملوث ًا؛ �سليم ًا �أو جريح ًاّ .
يتخدر �ضمرينا �أو يخدع ،وذلك من خالل
الر�سول بول�س جداً ب�أنه من املمكن �أن
ّ
تعمد الذهاب �ضده .فبعد �أن ننتهك �ضمرينا مراراً وتكراراً ،نحن «نحرقه»
جتاهله �أو ّ
كما لو كان من حديد ( 1تيموثاو�س  .)2 :4العهد اجلديد يرتك الت�سا�ؤل مطروح ًا �إذا
كان من املمكن �أن ُيخدع ال�ضمري �إىل حد �أنه مل يعد لديه �أي دور يف عملية �صنع
القرار لدينا .غري �أن الر�سالة وا�ضحة ،فيجب علينا اال�ستماع �إىل �ضمرينا واحلفاظ
�صح ٍ
ٍ
أ�سا�سي للحرية.
و�رشط �
ية
مهم
ٌ
عليه على قيد احلياة ،فهو ٌ
جزء ٌ
حلياة ّ
ٌّ

كان لوثر يدرك متاما �أهمية ال�ضمري ،وبالتايل قال ب�إنه «لي�س حراً وال �آمنا»
الذهاب �ضد ال�ضمري .فهو علم ب�أنه بانتهاك �أعمق قناعاته ،هو يف الواقع ينتهك
�إرادته احلرة .و�إذا عاد عن �أفكاره يوم ًا ،ف�إنه لن يكون ذلك ب�سبب الإمرباطور الذي
لب الفهم الربوت�ستانتي
ُّ
يحد من حريته ،لكن ب�سبب اقتناعه هو �شخ�صي ًا .هذا هو ّ
فبغ�ض النظر عن طبيعة الإن�سان الفا�سدة ،يوا�صل اهلل التحدث معنا
حلرية الإن�سان،
ّ
من خالل �ضمرينا ،ونحن �أحرار يف الطاعة �أو الع�صيان.
احلرية واخلال�ص

�إنه حتت هذا العنوان ،و�ضع لوثر قيوداً �أخرى لإرادة الإن�سان احلرة .فنحن كب�رشٍ،
مقيد ًة باخلطية ،فال
أحرار يف طاعة �أو ع�صيان كلمة اهلل ،لكن �إرادتنا ّ
ٌ
�صحيح �أننا � ٌ
ميكننا �أبداً احل�صول على اخلال�ص بدون م�ساعدة اهلل.
ين الهولندي
عمل لوثر هذا الو�صف للإرادة احلرة ،يف نقا�شه مع العامل الإن�سا ّ
�إيرا�سمو�س يف عام  .1525كان ايرا�سمو�س م�صلح ًا معتدالً ،غري �أنه وجد يف نهج
لوثر تطرف ًا ملحوظ ًا .مل يكن لوثر وال �إيرا�سمو�س يريدان االنخراط يف مواجهة
ا�ضطرا اىل ذلك �أخرياً .دافع �إيرا�سمو�س عن الأنرثوبولوجيا
فكرية مبا�رشة ،لكنهما ّ
�ضعفت ،لكنها مل
احلرة للإن�سان قد ُ
الكاثوليكية التقليدية ،التي ذكرت ب�أن الإرادة ّ
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احلرة للإن�سان قد
تف�سد متام ًا باخلطية .لوثر ،من ناحية �أخرىَّ � ،
أ�رص على �أن الإرادة ّ
�سقطت متام ًا وميكن ا�ستعادتها فقط بوا�سطة نعمة اهلل .ولدح�ض ايرا�سمو�س ،كتب
لوثر �أطروح ًة بعنوان :دي �سريفو �أربيرتيو ،الإرادة امل�ستعبدة.
كان لوثر يرغب يف الت�أكيد على �أن جوهر �إن�سانيتنا ،وقدرتنا احلرة على
اال�ستجابة ل�ضمرينا ،يعتمد على اهلل ال�ستعادته من حالته ال�ساقطة ،م�ؤكداً �أن نعمة
اهلل جتتاحنا جميع ًا .ومن خالل هذه النعمة فقط يتم �إنقاذنا ،لي�س من خالل جهدنا
�ساراً ،لأنه فقط
ال�شخ�صي� .سوال غراتيا (وحدها النعمة) بالن�سبة للوثر ،كانت خرباً ّ
من خالل الإ�شارة �إىل كلمة اهلل ،التي ال تتزعزع ،ميكنه ا�سكات �صوت �ضمريه املزعج
 .بالن�سبة له ،كانت كلمة اهلل �أكرث �أمان ًا للخال�ص من � ٍّأي من �إجنازاته الدينية.
اخلامتة

على الرغم من �أن لوثر دافع عن حرية امل�ؤمنني الأفراد ،وخا�صة �ضد �سيطرة
ال�سلطات املدنية والدينية .وعلى الرغم من �أنه هو نف�سه كان مثا ًال بارزاً على
امل�سيحي احلر� .إال �أنه و�ضع قيوداً على احلرية امل�سيحية .وقد و�صف فكرته عن
احلرية ،من خالل خ�ضوعها لكلمة اهلل ،للوجدان ،وملعرفة احلدود الب�رشية� .آمن
لوثر ب�أن احلرية امل�سيحية يجب � ّأل ت�رض بالآخرين ،فهي حتمي التوازن بني الفرد
واملجتمع ،بني التغيري واحرتام التقاليد ،بني التف�سريات اجلديدة للكتاب املقد�س
والوالء حلكمة الكني�سة� .إن وجهة النظر هذه للحرية ،ميكنها �أن تفيد ب�شكل كبري
ال�رشق الأو�سط اليوم ،حيث ُيت�سبب بالكثري من الأذى من جانب الأطراف املتع�صبة
مفرط من ٍ
ٍ
من ٍ
جهة �أخرى.
جهة ،والأفراد الذين ي�ستخدمون العنف ب�شكل
مبد�أ من مبادئ الإ�صالح الإجنيلي

ملجده وحده
متجيد اهلل وال َّتم ُّتع به هو الهدف الأ�سمى يف احلياة .التمجيد
ل�سلطة كن�سية.
هلل وحده ،ولي�س للب�رش �أو ُ
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الق�سي�سة جنال ق�صاب
الأ�ستاذ �سمري ق�سطنطني

مقابالت العدد

ق�سي�سة من ال�سينود�س االجنيلي
ّ
رئي�س ًة ل�رشكة الكنائ�س امل�صلحة يف العامل،
الق�سي�سة جنال ق�صاب

الواعظ ربيع طالب

ق�سي�س ٌة
الق�سي�سة جنال ّ
ق�صابّ ،
يف ال�سينود�س االجنيلي الوطني يف
ني لنا �سنوات
�سوريا ولبنان ،كيف ت�صف َ
ِ
خدمتك الطويلة يف ال�سينود�س؟ وما
ِ
مهامك احلالية فيه؟
هي
انا اخدم يف ال�سينود�س منذ
عام  1990كمديرة لدائرة الرتبية
امل�سيحية وهي دائرة تركز على
اخلدمة بني ال�سيدات وال�شبيبة
واالطفال .منذ تخرجي من جامعة
برن�ستون يف الواليات املتحدة
وح�صويل على �شهادة ماج�ستري يف الالهوتيات  ( ).M.Divبا�رشت عملي وكان
اهتمامي العمل مع اجليل النا�شئ يف الكني�سة .عام  1993منحني ال�سينود�س �شهادة
وعظ وهي اوىل اخلطوات نحو ر�سامة املر�أة والتي بها ابتد�أت رحلة دعم خدمة املر�أة
يف ال�سينود�س .حاليا انا اخدم يف نف�س الدائرة وانا مديرة مركز �ضهور ال�شوير
االجنيلي وع�ضوة يف املجل�س االداري واللجنة الرتبوية والتعليمية لل�سينود�س.
تاريخ مميزٌ ي�ضم ثالث �سبعات ،و�إذ به يتمي ُّز لي�س ب�أرقام ِه
 2017-7-7هو
ٌ
ق�صاب رئي�س ًة
فقط و�إمنا باحلدث الكبري الذي حمله ،وهو
انتخاب الق�سي�سة جنال ّ
ُ
ٍ
ِ
�سنوات �أي�ض ًا .ح�رضة الرئي�سة ،ما
للكنائ�س امل�صلحة ملدة �سبع
لل�رشك ِة العاملي ِة
هي ال�رشكة العاملية للكنائ�س امل�صلحة؟ وما هي �أهدافها ون�شاطاتها؟
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تت�ألف �رشكة الكنائ�س امل�صلحة يف العامل  WCRCمن  80مليون م�سيحي
ينتمون اىل الكنائ�س اجلمهورية وامل�شيخية وامل�صلحة واملتحدة ،بالإ�ضافة اىل
الكنائ�س التوحيدية والكنائ�س الفالدنزية .ويبلغ عدد الكنائ�س الأع�ضاء املنتمية اىل
�رشكة الكنائ�س امل�صلحة يف العامل �أكرث من  225كني�سة ،ين�شط جميعها يف دعم
العدالة والالهوت ووحدة الكني�سة و�إر�ساليتها يف �أكرث من  100بلد� .إن الكنائ�س
الأع�ضاء يف �رشكة الكنائ�س امل�صلحة يف العامل  WCRCهي كنائ�س متحدة يف
امل�سيح ،ومتجذرة يف التقليد التاريخي امل�صلح .وجميع تلك الكنائ�س ت�ؤمن �أن
الإميان امل�سيحي هو ا�ستجابة لدعوة اهلل من �أجل مالقاة احلاجات الروحية وتعزيز
قيم العدالة للجميع ،من خالل تغيري العامل عرب حمبة امل�سيح ي�سوعّ � .أما �شعار هذه
ال�رشكة فهو» مدعوون لل�رشكة ،ملتزمون بالعدالة»
ني ِ
ِ
بك وبال�سينود�س
انتخابك رئي�س ًة لل�رشك ِة
ال بد َّ�أن
يعك�س ثق ًة كبري ًة من املنتخب َ
ُ
ِ
طول الفرت ِة التي َمث ِ
انتخابك
َّلت فيها ال�سينود�س بال�رشكة قبل
الذي متثلني ،ما هي ُ
ِ
طول تلك الفرتة؟
رئي�سة؟ وما كان
موقعك فيها َ
لقد انتخبت عام  2010ع�ضوة يف اللجنة التنفيذية ل�رشكة الكنائ�س امل�صلحة
ملدة �سبع �سنوات وكنت اعمل عن قرب يف اللجنة الالهوتية.
ِ
اجتمعت اللجنة ُ التنفيذية ُ لل�رشكة
التا�سع والع�رشين من حزيران الفائت،
يف
ِ
االنتخاب يف ال�سابع من متوز ،كيف
يف املانيا ،وا�ستمر االجتماع اىل �أن َّ مت
ُ
ِ
ني لنا الأيام الت�سعة لالجتماع؟ هل ِ
انتخابك رئي�س ًة لل�رشكة؟ وما
كنت تتوقعني
ت�صف َ
كانت ردة ُ ِ
فعلك؟
يف الواقع عندما ذهبت للم�شاركة يف الهيئة العامة ،مل تكن فكرة الرئا�سة واردة
عندي اطالق ًا .كنت اعلم ان عدداً كبرياً من القادة كانوا يهتمون بان اكون ع�ضو ًة يف
ٍ
ٍ
يلمح يل ان �أكون نائبة للرئي�س ،اما
لدورة
اللجنة التنفيذية
ثانية ،وبع�ضهم كان ِّ
الرئا�سة فقد كانت فكرة بعيدة عن ذهني .لكن بعدما قمت بامل�شاركة بندوة حول
املر�أة والعدالة ا�ضافة اىل فر�صة الوعظ يف منرب لوثر قامت مناطق عدة برت�شيح
ا�سمي لأكون الرئي�سة واولها الكنائ�س االوروبية وال�رشق االو�سط .لقد مانعت يف
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البداية ملعرفتي بالوقت الذي يتطلبه هذا املن�صب لكن عندما عدت وفكرت يف املر�أة
ون�ضالها يف حتقيق العدالة يف الكني�سة ،وجدت نف�سي طيعة بني �أيدي الذي يهديني
حتد امامي وانا واثقة ان اهلل �سيواكب
يف عي�ش ارادته يف حياتي ،فوافقت� .إنه ٍّ
خطواتي كما فعل يف رحلتي مع املر�أة يف ال�سينود�س.
ِ
�رشق �أو�سطية ،ويف ظل هذه الظروف الأليمة
ق�صاب،
كونك امر�أ ًةَ ،
ق�سي�سة جنال ّ
ِ
التي متر بها منطقتنا ،ماذا يعني ِ
انتخابك رئي�س ًة لل�رشكة العاملية
لك �شخ�صي ًا
ُّ
للكنائ�س امل�صلحة؟ وما هي التحديات التي �ستواجهينها بر�أيك؟
كما ذكرت اعاله ان �رشكة الكنائ�س امل�صلحة تركز على ربط االميان بق�ضايا
العدالة يف العامل ،وكوين ابنة هذا ال�رشق فقد اختربت الظلم منذ نعومة اظافري �سواء
يف احلرب اللبنانية والآن احلرب ال�سورية واحلرب يف العراق والق�ضية الفل�سطينية
وغريها من املا�سي التي عانينا منها وما زلنا نعاين منها حتى اليوم .لذا فق�ضايا
العدل يف ال�رشق الأو�سط �سوف تكون ملهمتي يف مواجهة الظلم يف العامل ،واال�شارة
اىل كل ما بنق�ص من كرامة االن�سان .هذا املن�صب اجلديد �سوف يفتح �أمامي وامام
ال�سينود�س والكنائ�س امل�صلحة يف ال�رشق فر�صة ومنرباً عاملي ًا ملخاطبة العامل
واعالن ًا لق�ضايانا .انه �رشف كبري ان نرا�س هذه الهيئة االجنيلية ،ونحن كني�سة
�صغرية ،فنج�سد �صورة امللح الذي ُيلِّح والنور القليل القادر ان يبدد الظالم .االميان
وحده هو قوتنا وهو م�صدر ثقتنا بان اهلل �سوف ي�ستخدمنا اقله يف رفع �صوت
املظلومني ورفع الظلم حيث �أمكن .التحدي امامنا هو ان ال تبقى �أحاديث العدالة
كالم ًا جمي ًال على الورق ،بل حيا ًة ن�شاركها مع املقهورين.
ٍ
مهام الرئي�س؟
�سبع
�سنوات هي الفرتة ُ التي تتول َ
ني فيها رئا�سة ال�رشكة ،ما هي ُ
وما هي الأهداف التي ترغبني بتحقيقيها خالل فرتة واليتك؟
من اهم مهام الرئي�س هو متثيل الهيئة يف اللقاءات وزيارة الكنائ�س االع�ضاء
والتوا�صل مع الهيئات امل�سكونية الداعمة خلدمة �رشكة الكنائ�س .ا�ضافة اىل ذلك
ادارة اجتماعات اللجنة التنفيذية والر�ؤ�ساء امل�شاركني والهيئة العامة ،وامل�ساعدة
يف التخطيط وتوجيه عمل اللجان.
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َّاما �أهم االهداف التي انوى حتقيقها فهي دعم خدمة املناطق وت�شجيع ال�شباب
يف االنخراط يف �رشكة الكنائ�س ،ا�ضافة اىل دعم احلوارات يف امل�ستويات املختلفة،
لأنه بالرغم من ال�رشكة بني الكنائ�س االع�ضاء فهناك تنوع فكري وق�ضايا خمتلفة
تواجهها الكنائ�س واحلاجة اىل احلوار �رضورة ا�سا�سية .ا�ضافة اىل ذلك دعم خدمة
املر�أة وحتقيق العدالة جلهة ر�سامتها وم�شاركتها يف خدمة الكني�سة.
ِ
انتخابك رئي�س ًة لل�رشكة العاملية للكنائ�س امل�صلحة هو
�شك ب�أن
يف النهاية ،ال َّ
انت�صار ومدعا ُة فخ ٍر لي�س ِ
لك فقط ،ولكن لل�سينود�س االجنيلي الوطني يف �سوريا
ٌ
ً
ق�صاب اليوم ومن خاللِ
ِ
جنال
الق�سي�سة
هها
توج
التي
الر�سالة
هي
ما
،
ا
أي�ض
�
ولبنان
ّ
ّ
هذه املقابلة لل�سينود�س ولأبنائه؟
ان ال�شعور بالأقلية العددية قد يعنى للبع�ض االحباط وال�شعور بالدونية .لكن يف
حول االقلية اىل قوة مغرية .هذا ما فعله
الفكر امل�صلح ان االلتزام بق�ضية عادلة ُي ِّ
لوثر وهذا ما فعله املر�سلون االوائل يف لبنان و�سوريا يف تعليم الفتيات .احلق هو
قوة ،نعم نحن كني�سة �صغرية ولكن اهلل قادر ان يحولنا اىل جماعة �شاهدة مغرية.
اال�سا�س هو الوعي للحق وعي�ش احلق والعدالة.

ق�سطنطني« :حجم احل�ضور الإجنيلي
�أكرب من حجم عدد الإجنيليني»
الق�س �أمري �إ�سحق

ِ
وحا�صل على
أمريكية  -بريوت 1982
�إجازة يف �إدارة الأعمال من اجلامعة ال
َّ
ماجي�ستري �إدارة �أعمال من جامعة �سامفورد � -أمريكا  1984وم� ِّؤ�س�س م� َّؤ�س�سة
«وزنات» لال�ست�شارات ،التي تعمل كا�ست�شاري  170م� َّؤ�س�سة يف لبنانَ ،مدار�س
جتارية.
و�شكات
نظمات َغ ْي
وم َّ
حكومية َ
َّ
َّ
وم�ست�شفيات ُ
ُ
كيف ُتق ِّيم العمل الإجنيلي يف لبنان؟
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العمل الإجنيلي يف
بالدنا قدمي جداً ،يعود
�إىل ما َق ْبل َق ْرن من
ال َّزمان .ون�ستطيع �أن نراه
الو ْجه الأول
يف
َ
وجه ْيَ :
ُم� َّؤ�س�ساتي ،تربوي ثقايف.
فالإجنيليون لهم ح�ضور
تميز يف لبنان،
وم ِّ
قوي ُ
وح ْجم ح�ضورهم �أكرب
َ
كثرياً من َح ْجم �أعدادهم.
ل ت ُكن هناك مدار�س �أنغلو�سك�سونية ،فيعود لهم ال َف ْ�ضل
َق ْبل الإجنيليني يف لبنان َ ْ
أحد يف هذا
رواد َ ْ
ل ي�سبقهم � ٌ
يف �إدخال اللغة الإنكليزية وثقافتها �إىل لبنان .فهم َّ
املجال ،بينما بد�أ ال َآخرون يف مرحلة ِ
الح َقة يف �إن�شاء مدار�س �أنغلو�سك�سونية.
إجنيليون،
ر�سلون � ّ
و�أي�ض ًا اجلامعات التي بد�أت ُتعلِّم باللغة الإنكليزيةَّ � ،أ�س�سها ُم َ
أمريكية .هذا بال ِّن�سبة للوجه الأول
اللبنانية ال
أمريكية ،واجلامعة
مثل اجلامعة ال
َّ
َّ
َّ
الو ْجه الثاين امل� َّؤ�س�ساتي االجتماعي ،فاحل�ضور
ا ُ
مل� َّؤ�س�ساتي ال َّثقايف َّ
التبويَّ � ،أما َ
الإجنيلي فيه ِ
الدقيق للكلمة .لكن
خاف ٌت .ال يوجد مث ًال م�ست�شفى �إجنيلي باملعني َّ
حتدثنا عن
ال�سوريني .لكن �إذا َّ
هناك عمل �إجنيلي اجتماعي ُم ِّ
تميز َب ْي ال َّنازحني ُّ
إجنيليةِ ،م ْث َلما نقول � َّإن «كاريتا�س» هي ال ِّذراع
منظمة غري
َّ
حكومية تابعة للكني�سة ال َّ
َّ
إجنيلية يف لبنان.
االجتماعي للكني�سة الكاثوليكية ،فال يوجد ما ُيقابلها للكني�سة ال َّ
لع ْمل ذلك.
ومع ذلك نقول � َّإن هناك �
إمكانية وحاجة َ
َّ
مل ْختلف
إجنيلية ُم ْن َف ِتحة َت ْقبل ا ُ
قيمنا اجلانب الك َن�سيُ ،
فهناك جماعات � َّ
� َّأما �إذا َّ
ب�سهولة ،و َت ْذهب �إىل حوارات معهم ،و َت ْع َتربهم ُ�شكاء يف ج�سد امل�سيح
َع ْنها ُ
أو�سط ،خ�صو�ص ًا يف مرحلة
ويف َ
مل�س كنائ�س َّ
الوطن .فالإجنيليون يف َ ْ
ال�شق ال َ
لي َ�ست
إجنيليون يرون � َّأن ال َآخر ْ
البدايات ،كانوا الأكرث ح�ضوراً وت�أثرياًَ .ب ْي َنما هناك � ّ
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معينة َي َ�ضعونها .يف هذا اجلانب �أُ�شري �أي�ض ًا
بح َ�سب
موا�صفات َّ
َ
له قيمة �إ َّال �إذا كان َ
إجنيلية �أخرى .ف� ُّأي �شي ٍء � َأه ّم عند
إجنيلية يف مناطق فيها كنائ�س � َّ
�إىل َز ْرع كنائ�س � َّ
تعددة يف َم ْن ِطقة ِ
واح َدة جلماعات
إجنيلية ُم ِّ
الإجنيلينيْ � ،أن تكون عندهم كنائ�س � َّ
تعددةْ � ،أم تكون عندهم كني�سة َت ْف َتح �أبوابها للجميع و َت ُ�ض ّم اجلميع؟ ال َن ْ�ستطيع � ْأن
ُم ِّ
نرى يف ذلك ال ْأمر �إ َّال ال َّتناف�س ،وال �أعتقد � ّأن فيه َخ ْي اجلماعة.

ما ر� َأيك يف ت�رصيحات البابا فرن�سي�س ،ال�سيما الأخرية منها ،التي تتع َّلق بعالقة
الربوت�ستانتية؟
الكاثوليكية مع
الكني�سة
َّ
َّ
باعتقادي � َّأن مرور � ِآخر ثالث باباوات على الكني�سة الكاثوليكية (البابا يوحنا
بول�س الثاين ،البابا بينيدكتو�س ،والبابا فرن�سي�س) قد �أعطى ِمثا ًال ومنوذج ًا مو َّفق ًا،
وبد ْوره �أخذ البابا فرن�سي�س
تطور العالقة َب ْي الكاثوليك والربوت�ستانتَ .
�ساهم يف ُّ
الكلي داخل روما عليها .لكن يف جميع الأحوال،
باد َرة ُمو َّفقة ُر ْغم عدم ال ْإجماع
ُم َ
ّ
حبذا لو
َت ْبقى ُ�س ْلطته َ
وي ْبقى َم ْوقعه � ْأه ًال ل َنجاح هذه اخلطوة اجلريئة التي ا َّتخذهاَّ ،
الطائف َت ْي
ا ُّت ِخ َذت �سابق ًا .وقد �أ َتت هذه اخلطوة اجلريئة يف َه ْدم جدار � ْأعاله خالف َّ
ملمار�سات
بع ْي االعتبار � َّأن نقاط ال َّتوافق ما َب ْي العقائد وا ُ
بناء على ر�ؤية ج ِد َّيةِ � .آخذاً َ
ً
و َن ْوع احلياة� ،أكرث بكثري من االختالفاتَّ � .إن خطوة البابا فرن�سي�س قد ا ْن َط َل َقت من
بادرة .وال يغيب
ُج ْر�أة ور�ؤية وقرار ،ق َّلما جند �أنا�س ًا ميلكون ما ميلكه ال ِّتخاذ هكذا ُم َ
ل يحدث كنوع من
التحيب واالهتمام الكاثوليكي الأملاين ،اللذين َ ْ
عن ذه ِننا ذلك َّ
االنرار اللإرادي الباهت.
مل َ�س َايرة �أو ْ ِ
ا ُ
مل ْمكن َتفادي ذلك ا ِ
خلالف الذي قام َب ْي لوثر
و�أنا َ�ش ْخ�صي ًا � ْأع َترب �أ َّنه كان ِمن ا ُ
وت ُّن َب ُه .فلو ُك ْنت �أنا مكان الكني�سة
ال�ساد�س ع�رشَ َ ،
والكني�سة الكاثوليكية يف ال َق ْرن َّ
لت يف َط ْرد مارتن لوثر ِم ْنها .و َل ْو ُك ْن ُت مكان مارتن لوثر ،ملا
الكاثوليكية ،ملا َت َع َّج ُ
َّ
إيجابية وت�أثري
َق ِب ْل ُت اخلروج من الكني�سة ،مهما حدث يل ،بل �أعمل على َن ْ�ش طاقة �
َّ
ال�س�ؤال الذي َي ْط َرح َن ْف َ�سه للإجنيليني
ولي�س خارجهاَّ .
�إيجابي داخل الكني�سة ْ
لكن ُّ
ا�س ِت ْعداد ل َت َق ُّبل ال َآخر واعتباره َ�شيك ًا يف بناء امللكوت؟
والكاثوليك« :هل هناك ْ
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يكن
� ْأم � َّأن ك ّال ِم َّنا َي ْع َترب ال َآخر ُمتلفا عنهُ ،
ومتلفا معه يف بع�ض العقائد ،وال ُ ْ
الطر َف ْي هي التي ُت ِّدد َن ْوع العالقة القائمة.
واالتاد معه؟»َّ � .إن َن ْظرة كال َّ
َّ
ال�شكة ِّ
�ستعدين لل َّتفاهم واحلوارُ ،ر ْغم
ونحن نتفاءل كثرياً ِع ْندما جند �أُنا�س ًا من الكني�س َت ْي ُم ّ
م َتلف ًا .هذه
وي ْبقون �أن ُف َ�سهم بعيداً ،باعتبار ال َآخر ُ ْ
� َّأن الكثريين ُمغالون وي َت َح َّفظون ُ
العال.
تراجع
امل�سيحية يف َ
َّ
امل�س�ؤولة عن ُ
ال َّن ْظرة هي واحدة من املواقف ْ
لو ُك ْن َت مكان لوثر و�أنت يف ال َق ْرن احلادي والع�رشين ،ماذا ُك ْن َت ُت�ضيف �إىل ال95
َب ْنداً و ُتعلِّقهم على باب الكني�سة؟
كنت � َأو ُّد � ْأن �أرى:
إجنيلية ُ
فيما يتع َّلق بالكني�سة ال َّ

روحية�َ ،س ْوف
بال�ضورة
لي َ�ست َّ
إداريةْ ،
َّ
(َ )1ه َر ِم َّية � ْأو َ�ضح :بال َّنظر �إىل � َّأية ُم� َّؤ�س�سة � َّ
تت
إجنيلية َت ْف َت ِقر لتلك
هيكلية
جند تركيبة
الهرميةْ َ ،
َّ
هرمية وا�ضحة .لكن الكني�سة ال َّ
َّ
َّ
الدين .و�أنا ال �أرى � َّأن الق�سي�س الإجنيلي �أق ّل نفوذاً من كاهن
رجل ِّ
َ
راية َت ُّنب ن ُفوذ ُ
�ساءلة .قد
وم
بة
ا�س
م
هنالك
لتكون
ة
الهرمي
عن
ث
أحتد
�
أخرى.
ل
ا
الكنائ�س
يف
ة
عي
َّ
َّ
الر َّ
ُ َ
ُ َ
َّ
ال�سينود�س الإجنيلي ،لك َّنهم
إىل
�
ة
با�ش
م
مون
ت
ن
ي
ال
ا
خا�ص
أ�ش
�
املثال،
�سبيل
على
نرى،
ً
ُ َ
ْ
ََْ
ّ
يتدخل وي�س�أله �أو
ب�شون على َّ
وي ِّ
إجنيلية ،وال ي�ستطيع �أحد � ْأن َّ
يخدمون ُ
الطريقة ال َّ
لع َدم
املج َمع الأعلى ّ
إجنيليةَ ،
للطائفة ال َّ
َْ
ال�سينود�س �أو ْ
ي َنعه .هذا ال ْأمر ُي ْ�ضعف حركة ّ
رمية ِ
وا�ض َحة.
وجود َه َّ
الب ْعد االجتماعي يف ا ِ
إجنيلية يف الأ�سا�س من
(ُ )2
خل ْدمة :لقد �أُ ْن ِ�ش َئت املدار�س ال َّ
وحيات
� ْأجل ال َّت ْب�شري .لك َّنها الآن تقوم َ
الر ّ
بع َمل تربوي يف الأ�سا�س ،ومن َّ
ثم َن ْ�ش ّ
اجتماعية باملعنى
وال َّتعريف بي�سوع امل�سيح .وعدا خدمة املدار�س ،ال توجد خدمة
َّ
الوا�سع للكلمة ما خال الن�شاط القوي الذي ظهر يف ال�سنوات اخلم�س الأخرية بني
االجتماعية ال َت ْق َت ِ�ص على توزيع
النازحني� ،سوريني كانوا � ْأم عراقيني .واخلدمة
َّ
ا ِ
ب�ش ْكل � ْأو َفر و�أو�ضح و�أكرث تركيزاً.
حل َ�ص�ص
الغذائيةَ ،ب ْل اال ْنخراط يف تنمية املجتمع َ
َّ
الكاثوليكية؟
وفيما يتع َّلق بالكني�سة
َّ
(� )1أود �أن �أرى يف الكني�سة الكاثوليكية ،وحتديداً على م�ستوى الكهنة ت�شجيع ًا
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جعية .هذا الت�شجيع يف الكني�سة
�أكرب للم�ؤمنني لكي يعتمدوا الكتاب
َّ
املقد�س َم ْر َّ
الكاثوليكية للم�ؤمنني قد يكون �أكرث و�ضوح ًا خارج لبنانُ ،خذ مث ًال على ذلك
املرجعية غري وا�ضحة يف �أذهان النا�س ب�شكلٍ
أمريكية .هذه
الواليات املتحدة ال
َّ
ّ
ِ
كاف يف لبنان على ما �أعتقد .هي موجودة على م�ستوى القناعة العليا �أكرث مما هي
موجودة عند النا�س.
الكهنوتية
الدعوات
مما ُي�ساعد على حتفيز َّ
َّ
الروحي بالأفرادَّ ،
( )2االهتمام ّ
يتقدم لهذه اخلدمة جلهة التزامه الوا�ضح والنهائي.
والرهبانية ،ومتييز َم ْن َّ
أهم ال َّن�صائح التي تق ِّدمها لق�سي�س �إجنيلي ،ليكون �أكرث ت�أثرياً
وفاعلية
َّ
ما هي � ّ
يف خدمته؟
ق�سطنطني:
لي�س على ُم ْ�ستوى
( )1عليك ا ْن ِتقاء العبارات َ
الب ِ�س ْيطة التي ُت ْ�ش ِعر َم ْن َي ْ�س َمعها ب�أ َّنه ْ
�ضئيل من املعرفة.
ال�ص ْعب على
(َ )2قلِّل من َّ
نا�سبة .التي ِمن َّ
ال�شح العقائدي يف ك ّل حديث وك ّل ُم َ
وي ْقبلها.
ا ُ
مل ْ�س َتمع � ْأن َي ْفهمها َ
م�سيحية رائعة،
كني َ�سة �أخرى .فهناك جماعات
( )3ا ْف َرح ل ّأي َعمل روحي تقوم به ْ
َّ
الرب.
َي ْدر�سون الكتاب ّ
املقد�س ُ
وي ِّ
�سبحون َّ
وب ْي زمالئك من ال ُق�سو�س ِ
وا�ض َحة.
اج َعل الوحدة التي َب ْينك َ
(ْ )4

مبهاجمة بع�ض َمل ّذات احلياة ِمن ُ�شب الك�أ�س
تهتم كثرياً يف َو ْعظك ُ
( )5ال ّ
والبرية وال َّتدخني.
هاج َمتها.
(َ )6خ ِّفف من ال َّن ْقد
املوجه َّ
وم َ
للطوائف ال ْأخرى ُ
َّ

ال�سماء� ،أكرث
(َ )7ت ُّدث عن امل�سيح َّ
ال�شايف الفادي اخلادم ،وعن ال َّتعزية و َف َرح َّ
الو ْعظ والكالم.
التكيز على دينونة اهلل َ
من َّ
وغ َ�ضبه كما يظهر يف كثري من َ
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الق�س الدكتور جورج فورد
د .ماري بري�سون �آدي

جورج فورد

الهام �أبو عب�سي

بدءا من العام 1821
بد�أت الإر�ساليات الإجنيلية الأمريكية بالو�صول �إىل ال�رشق ً
�إىل فل�سطني ثم ا�سطنبول ولبنان و�سوريا والعراق وم�رص وبالد الأردن .حمل ه�ؤالء
كنائ�س
ر�سلون بذور ِع ْل ٍم و�إميان وثقافة زرعوها يف بالد ال�شام ،ف َن َم ْت و� ْأي َن َع ْت و�أ ْث َم َر ْت
ا ُ
َ
مل َ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ؤ�س�سات اجتماعية.
وم�ست�شفيات وم�
أيتام،
إجنيلية
ومدار�س �
ودور � ٍ
َ
وكليات ومطاب َِعَ ،

ويف �صيدا املدينة التاريخ ،التي م�شى ي�سوع على ِ
تعاليمه
ونا�شا
ب�شا ِ ً
�شواطئها ُم ِ ً
َ
ِ
ٍ
جيدة
أر�ض
وا�س َت َم َع ْت �إىل �أقوا ِله
وتعاليمه� ،شهاد ٌة حي ٌة ل ٍ
على اجلموع التي َتب َِع ْته ْ
أطيبها و�أ�شهاها «مدر�سة الفنون الإجنيلية» .هذه امل�ؤ�س�سة
� ْأخ َ�ص َب ْت و� َ
ثمارا � ُ
أعط ْت ً
العريقة الأ�صل والتاريخ ،الطاهرة الأ�سا�س والبِذار.
جنول يف �ساحا ِتها اليوم ونت�أمل مبانيها وقلي ُلنا ُي ْدرِك �أن لكل مبنى حكاية ووراء
ُ
مل�ص ِلحون الذين نذروا
مل ْر َ�سلي الإجنيلي .ه�ؤالء ا ُ
كل حكاية بط ٌل ِمن �أبطال العمل ا ُ
حجب ْته الكني�سة
زر ِع بذو ِر ال ِع ْلم والإميان ،ون�رشوا الكتاب املقد�س الذي
َ
حيا َت ُهم ِل ْ
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يف �أوروبا يف القرون الو�سطى ،و�شيدوا الكنائ�س واملدار�س الإجنيلية .و�أول مبنى
ُ�شي َِد يف مدر�سة الفنون يف �صيدا ويف موقعها اليوم هو مبنى «فورد» املعروف ب
حاليا .كان هذا املبنى من ِز ًال للق�س الدكتور «جورج
«فورد هول» وهو مبنى الإدارة ً
فورد» م�ؤ�س�س مدر�سة الفنون يف �صيدا .وقد رافقه يف مهمته الق�س «وليم كنغ �أدي»
عام .1881
عندما بنى الدكتور فورد هذا املنزل الفخم لي�سكن فيه مع زوجته يف عني احللوة،
يوما ما ملدر�سة .فو�ضع الت�صميم املنا�سب
كان ينظر بعني امل�ستقبل �إىل حتويله ً
لهذه الفكرة .وقبيل وفاته �أو�صى ب�أن يوهب هذا البيت والأرا�ضي الف�سيحة املحيطة
به �إىل «مدر�سة الفنون» وكانت �آنذاك معروفة با�سم «جريارد».
كان «فورد» ِ
واع ًظا مبدع ًا ،وناظم ترانيم خالق ًا ،ومو�سيقي ًا موهوب ًا� .أم�ضى
حيا َته ُمت ِك ًال على الرب يف كلِ �أموره ،م�س ّلم ًا ن ْف َ�سه له� .شارك احلزانى واملعوزين
اخلا�صة ح ّتى
ومد لهم يد العون املادي ،فكان يبيع من �أمالكه
م�شاعر الأمل واحلزنّ ،
ّ
َ
ومد الأنابيب يف جماري املياه،
الطرقَّ ،
ي�سعفهم .وقد ب َذ ّل الكثري يف �سبيل �إ�صالح ُ
املطاحن وال�سدود يف منطقة �صيدا وجِ وارِهاِ ،ل ُي ِ
ِ
�ساعد الفقراء على متابعة العي�ش
وبنى
ٍ
�رشيفة.
بو�سائل
أحب �أهلها و�أحبوه .عا�ش حياتهم
أحب «فورد» البالد التي ولد فيها ون�ش�أَّ � .
� َّ
نذر حيا َت ُه خلدمة �أبناء �سوريا
ومت�سك بتقاليدهمَ � .
أتقن لغتهم ف�أ َّل َف فيها ووعظَ .
َّ
ِ
ِ
ٍ
للمطا َلعة والت�أليف
إخال�ص
ولبنان ،وخدم ب�
ٍ
وحمبة و�إميان .ويف نهاية رح َلته ت َف َّر َغ ُ
ّ
يف من ِز ِل ِه يف عني احللوة.
�شاما
عاما ،وال يزال ِ ً
مر على ت�شييد هذا البناء ما يزيد على املئة وثالثني ً
لقد َّ
ت�شهد
أ�صاب ْت ُه .وال زا َل ْت حجار ُت ُه
ُ
عليه و�شظاياها التي � َ
مرت ْ
رغم كل احلروب التي َّ
والغربي،
�أجيا ًال و�أجيا ًال ِم ْن طالبي العلم ،ي ْن َت ِ�شون يف �أنحاء العاملني العربي
ْ
بذورا قطفوها ِمن «مدر�سة الفنون».
لي ْز َر ُعوا ً
ناهم ،والإ�صالح الإجنيلي ُم ْ�ستمر...
ِمن ثمار ِِهم عر ْف ُ
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د .ماري بري�سون �آدي
م� ِّؤ�س�س م�ست�شفى «هملني»

()1864 - 1924

الق�س �سهيل �سعود

ر�سل الإجنيلي وليم �آدي ،الذي
د .ماري بري�سون �آدي ،ابنة الدكتور الأمريكي ا ُ
مل َ
�أتى �إىل لبنان مع عائلته عام 1852م ،وخدم يف حقل ال َّتعليم واملدار�س حوايل ن�صف
قرن من الزمانُ ،متنق ًال َب ْي :حلب ،وكفر�شيما ،وبريوت ،و�صيدا .ا ْنخرط ثالثة ِمن
�صي َبت
�أوالده يف العمل ا ُ
مل ْر�سلي ،منهم «ماري» .عندما كانت يف لبنان مع �أهلها� ،أُ ْ
أطباء ،ومنهم «د .كورنيليو�س
مبر�ض �شديد ،وكانت على َ
َ
و�شك املوت .حينها اعتقد ال َّ
تعهدت �أمام اهلل � ّأن تدر�س
فان دايك» ،ب�أنها لن ُت ْ�شفى من مر�ضها .و�أثناء مر�ضهاَّ ،

76

�شخ�صيات �إ�صالحية

�صحتها.
ِّ
حت�سنت وا�ستعادت ّ
الطب ل ُتداوي املر�ضى ،و ُتخ ِّفف عنهم �آالمهم .وفج�أة َّ
الطب وح�صلت على ثالث درجات
ود َر َ�ست ّ
فن َّفذت التزامها هلل بالذهاب �إىل �أمريكاَ ،
طبية .واحدة من اخت�صا�صاتها كانت ُمعاجلة �أمرا�ض العيون.
دبلوم من ثالث كليات َّ

الطبية
الكلية
عادت �إىل لبنانَّ � ،أل �أن العمل كطبيبة تط َّلب �إجازة موافقة من
َّ
ّ
الرجال يف ُقدرتها على ُمار�سة عملها
إمرباطورية
ال َّتابعة لل
العثمانية� .ش َّكك ال َّ
َّ
َّ
أطباء ِّ
�ست
�شفهية
مبهنية و�إتقان ،كونها امر�أة .وعندما �أُ ْخ ِ�ض َعت المتحانات
وكتابية ملدة ّ
َّ
َّ
َّ
ميزةَ ،م َن َحتها
أثب َتت جدارتها الكبرية .وب�سبب كفاءاتها ا ُ
�ساعات يف كلية ّ
الطبَ � ،
مل َّ
امله َنة ،و� َّإنا �أي�ض ًا
بية ال
الكلية ّ
إمرباطورية ،لي�س فقط �إجازة موافقة على ُمار�سة ْ
َّ
الط َّ
َّ
ت ُكم البالد �آنذاك.
لل�سلطات
العثمانية التي كانت َ ْ
َّ
ر�سائل تو�صية وتعريف عنها ُّ
حت�صل على هكذا �إجازة ،يف ك ّل
وهكذا كانت «د .ماري بري�سون �آدي» � َّأول ْامر�أة ُ
العثمانية ،التي كانت ت�سود على  35مليون َ�ش ْخ�صَ .ع ِم َلت
إمرباطورية
مناطق نفوذ ال
َّ
َّ
ت�رضرت من رمال
مدة � 15سنة كطبيبة عيونُ ،
«د� .آدي» َّ
ملعاجلة عيون َ
العرب ،التي َّ
وخيمها
ال�صحراء .وخالل ا َ
أرمنية ،تركت بريوت على اجل َِمال ،مع ّ
خدامها َ
ملجازر ال َّ
َّ
ال�صحراء مل�ساعدة الهاربني من املجازر.
طبية
�رضوريةَ ،
َّ
وحاجات َّ
وقط َعت َّ
تيب ًا
بد�أت العمل ّ
الطبي يف بريوت عام 1893م .ويف العام 1898م � ْأر َ�س َلت ُك ِّ
امل�سيحية» .وقد
إلهية يف �أ�صول احلياة
ك َت َب ْته �إىل ا ُ
َّ
ملعلِّم «عبدو» بعنوان« :املواعيد ال َّ
للب َ�ش ،وو�ضعتها
تيب املواعيد الإلهية التي ُيعلنها الكتاب َّ
املقد�س َ
َ�ض َّمنت يف هذا ال ُك ِّ
معينة َت ِ�صف احلالة التي يكون فيها الإن�سان .جاء فيهَّ �« :إن الذين لي�س
ِ�ض ْمن عناوين َّ
لد ْيهم وقت ٍ
با�شة �إىل هذه
َ
كاف لقراءة الكتاب َّ
الرجوع ُم َ َ
املقد�س ،ف�إنهم ي�ستطيعون ّ
إلهية .وهكذا تن َت ِع�ش �أفئدتهم و ُتخ َّفف �آالمهم».
املواعيدَ ،
في ْج َتنون من غنى ال ِّنعمة ال َّ
وتتوجه «د� .آدي» يف كتابها هذا �إىل املر�ضى لتقول لهمَّ �« :إن املري�ض ُيكنه �أن
َّ
تت�شعب منه ينابيع
الكتيب �إىل جانبه ،ليقر�أه وير�شف من نهر احلياة ،الذي َّ
ي�ضع هذا ِّ
وال�سالم».
ال َّتعزية وال َف َرح َّ
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ِ
عالة
�ستو�ص َف ْي
يف �سنة 1903م تقريب ًا � َّأ�س�ست «د .ماري �آدي» ُم
مل َ
ب�سيط ْي ُ
َ
�أمرا�ض العيون ،يف بلدة املعاملتني� -ساحل ك�رسوان .فكان ُم�ستو�صفاها َي ْزدحمان
ويعجان بعدد كبري من املر�ضى الذين وفدوا من ُقرى عديدة ،وكانوا يقفون �صفوف ًا
َّ
مل�ضايقات كثرية من �أهل املنطقة.
عر َ�ضت يف خدمتها ُ
للم َ
ينتظرون َد ْو َرهم ُ
عاينةَ .ت َّ
ال�شخ�ص الذي � َّأجر املكان للدكتورة
ريرك املاروين َ�ص َّب جام غ�ضبه ،على َّ
الب ْط َ
وح َّتى َ
إنهن عندما
الراهبات اللواتي َغ ِ�ض ْب من وجودها يف منطق ِتهِ َّن ،ف� َّ
�آدي .كما � َّأن َّ
وب ْعد
كن ي�أتني �إليها
ُت�صاب �
َّ
إحداهن مبر�ضَّ ،
َّ
ملعاجلتهن .ولكن ب َف ْ�ضل حكمتها ُ
كيف مع
نظرها َ
وخ َدماتها الكثرية لأهايل املنطقة ،و�إجادتها للغة العربية ،وال َّت ُّ
الب ْطريركْ � ،أن يحافظ عليها ،ويقوم
عادات �أهل املنطقةَ ،رب َِحت ِثقة النا�س .فوعد َ
بب ْع�ض الإ�صالحات يف بيتها ليليق بها ،وي�ساعدها يف تو�سيع خدمتها .فتحت «د.
َ
تتجول
�آدي» َ�ص ّف مدر�سة الأحد ،وع َّلمت الفتيات عظة امل�سيح على اجل ََبل ،وكانت
َّ
قدم �إليهم الكتاب املقد�س باللغة
يف جبال ك�رسوان وتعمل على �شفاء املر�ضى ،و ُت ِّ
و�صف
امل�س َت َ
العربيةَ .
الح َظت «د .ماري» من خالل تد ُّفق املر�ضى ال ُفقراء على ْ
ال�س ّل ،الذي كان َمر�ض ًا وبائي ًا َخطرياً
ّ
املجان� ،أن �أعداداً كبرية ُيعانون من مر�ض ُّ
درية املعروف �آنذاك ،يف ُم ْ�ست�شفى
ال�ص َّ
ُ
فا�ستعا َنت بطبيب الأمرا�ض َّ
وم ْعدي ًا �آنذاكْ .
ال�س ّل يف َم َ�ص ّح
اجلامعة ال
مل َ
أمريكية يف بريوت «د .نعمة نخو» ُ
َّ
عالة َم ْر�ضى ُّ
ال�س ّل َي ْحتاجون �أن يكونوا يف مناخ �صحي جيد ،وكون
املعاملتني .ومبا � َّأن مر�ضى ُّ
الب ْحر ،وال ُي ِ
ال�س ّل ،فقد
�أن منطقة املعاملتني كانت ُم ْ�شفة على َ
نا�سب مناخها مر�ضى ُّ
ال�شتاء �إىل
ال�ص ْيف ،ليعودوا يف ّ
�صارت َت ْن ِقل َم ْر�ضاها على البِغال �إىل اجل ََبل خالل َّ
ربعات
�صممت على َن ْقل
امل�صح �إىل اجل ََبل ،عملت على جمع ال ّت ُّ
املعاملتني .وعندما َّ
ّ
خية من �أ�صدقاء كني�سة العهد يف
ال�س َّ
لتحقيق غايتها .وب َف ْ�ضل ال َّتعاون وامل�ساعدات َّ
تربعات
وا�شنطن ،الذي كان راعيها الق�س الدكتور «تين�س هملني» ،الذي � ْأطلق حملة ُّ
قدم �أكاليل
خريية ،ال �سيما� ،أ ّنه عندما تويف كانت
لأجل م�شاريع
و�صيته � ْأن ال ُت َّ
َّ
ّ
يف م� َ ِ
تربعات كثرية ،و�أُ ْر ِ�س َلت عرب
تربعات كان قد بد�أ بت�شجيعهاُ .ج ِم َعت ُّ
أته ،بل ُّ
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أمريكية �إىل «د .ماري �آدي» ،ومت �رشاء العقار الذي يبلغ
إجنيلية ال
ال
َّ
إر�سالية ال َّ
َّ
ال�صنوبر،
 100000مرت مربع يف حرج ال�شبانية .واختيار املكان ُقرب �أ�شجار ّ
ال�س ّل،
كان ل�سبب ّ
طبي ،كون � ْأ�شجار ّ
ال�صنوبر جتعل املناخ مالئم ًا �صحي ًا ملر�ضى ُّ
ال�س ّل
م�صح ال�شبانية .وهكذا كان � ّأول
وبني عليه
تخ�ص�صُ ،
ُ
م�صح ُم ِّ
ّ
ّ
ملعاجلة �أمرا�ض ُّ
لي ْن�صبوا خيامهم بجانب
الر َّحل َ
ق�ص َده الكثري من َ
يف لبنان والعامل العربيَ .
الب ْدو ُّ
امل�صح «م�صح
وي ْ�ش َفوا .واُ ْخ ِت ْي ا�سم الق�س «تين�س هملني» ليحمل ا�سم
امل�ست�شفى ُ
ّ
و�سخاء تربعاته ُ ،خم َّلدا
هملني ال ّتذكاري» .وبقي �أثر غريته على ُم َ
�ساعدة املر�ضى َ
من خالل وجود ا�سمه حتى اليوم.
امل�صح
ال�س ّل .و َق َّدم
تر�أَّ َ�ست الدكتورة «ماري �آدي» �إدارة
امل�صح ْ
ّ
ّ
واع َت َنت مبر�ضى ُّ
ال�س ّل .كما � َّأن امل�صح ا ْن�ضم �إىل اجلهود العاملية لوقف
�أحدث العالجات ملر�ضى ُّ
امل�صح الدكتور «نعمة نخو» ُم ْنذ العام 1905م وحتى
انت�شار ذلك املر�ض .عمل يف
ّ
امل�صح من العام 1920م وحتى العام 1955م .هنا
العام 1920م .وا�ستلم �إدارة
ّ
إر�سالية �أو الفريق العامل� ،أُ ْل ِق َيت عام
أذكر كلمات جميلةَ ،ع َك َ�ست روح ال
أود � ْأن � ُ
� ّ
َّ
جاذبية
ال�س ّل ،ليكون �أكرث
َّ
1954م يف منا�سبة �إعادة هيكلة جناح �أطفال مر�ضى ُّ
الطفل منذ
لهم .وقد ورد يف �إحدى تلك الكلمات ما يلي« :لأ َّننا ن�ؤمن بوالدة ذلك ِّ
حوايل الألفي �سنة ،جنتمع هذا اليوم لإطالق جناح الأطفال،
لنتذكر � َّأن ِط ْف ًال �صغرياً
َّ
�سوف يقودهم» .وبعد انتقال الدكتور «نعمة نخو» بر�صا�صة من �أحد مر�ضاه ،ا�ستلم
ابنه الدكتور «�شارل نخو» مع زوجته ،وينفرد «�ستانلي وايت» ،رئا�سة امل�ست�شفى
حتى نهاية 1990م.
ال�سيدة «وينفرد �ستانلي وايت نخو» ()2016-1924
أمريكية َد َر َ�ست ال َّتمري�ض ،وحازت على �شهادة البكالوريو�س يف ال َّتمري�ض
�سيدة �
َّ
ّ
الط ّب يف اجلامعة الأمريكية ،حيث ا ْل َت َقت
لتعليم
بريوت
إىل
�
ت
ت
�
أ
1947م.
عام
ّ
َ
م�صح هاملني يف حمانا من مطلع
بالطبيب اللبناين «�شارل نخو» الذي كان يعمل يف
َّ
ّ
الد ِاعم خلدمة زوجها�ِ .ض ْمن �إجنازاتها
ال�س َند َّ
الأربعينيات �إىل العام 1990م .وكانت َّ
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م ِّر�ضات � ْأكفاء َع َم ْلن يف م�ست�شفى
خرجت ُ َ
ت�أ�سي�س و�إدارة مدر�سة ال َّتمري�ض التي َّ
هملني وامل�ست�شفيات املجاورة .عملت مع زوجها الدكتور «نخو» على َن ْقل ما ُ�س ّمي
بال�صالة
ال�س ّل» ،ل َت�صري ُم�ست�شفى عام ًة.
�سابق ًا
ّ
ّ
«م�صح هملني ال ّتذكاري لأمرا�ض ُّ
جاه َدت مع زوجها يف � ْإبقاء �أبواب امل�ست�شفى
واملثابرة واالتكال على نعمة اهللَ ،
ِ
ِ
أهلية.
مفتوحة ،ال�ستقبال ا َ
ني احل َْرب ال َّ
مل ْر�ضى م ْن ك ّل �رشائح املجتمع ،يف � ْأ�ص َعب �س ّ
أمريكية يف بريوت ،ل ُت ْك ِمل
ويف عام 1974م عادت ال�سيدة «نخو» �إىل اجلامعة ال
َّ
تطوعة
ال�صحة العامةَ .ع ِم َلت ُ
كم ِّ
درا�ساتها ،وح�صلت على �شهادة املاج�ستري يف ّ
االجتماعية يف ال ُقرى
يف م�ست�شفى هملني ملدة � 37سنة� .شاركت يف ال َّن�شاطات
َّ
وحية واالجتماعية ،منها :ال َّتح�ضري مع
الر َّ
املحيطةَ .
وقامت بالعديد من ال َّن�شاطات ّ
�سيدات القرى املجاورة ملعر�ض ميالدي �سنوي �أقامته يف امل�ست�شفى ،حمالت لقاح
مل�ست قلوب
للأطفال يف ال ُقرى ،دورات توعية لل ّن�ساء احلوامل .خالل خدمتها َّ
الطويلة َ
ال�شاكرة .وتركت �أثراً كبرياً على مر�ضاها� ،إ ْذ ْاع َت َنت بهم
الكثريين بعنايتها وطبيعتها َّ
أحبوها وتع َّلقوا
روحي ًا وج�سدي ًا .وكان �أثرها �أي�ض ًا على فريق عمل امل�ست�شفى ،الذين � ّ
وروحية
اجتماعية
قريتي ال�شبانية وحمانا� ،إ ْذ �أقامت عالقات
�سيما �أهايل
َّ
َّ
بها ،ال َّ
ّ
وم ْنذ � 11سنة �أ�صبح
جمان ًاُ .
حميمة معهم ،وكانت هي وزوجها ُيعاينان املر�ضى ّ
ثم انتقلت �إىل
م�ست�شفى هملني بيت ًا ُ
للم�س ّنني ومركزاً للعالج الفيزيائي واحل ََركيَّ .
ال�سماوية يف العام 2016م.
الأجماد
ّ
مبد�أ من مبادئ الإ�صالح الإجنيلي

كهنوت جميع امل�ؤمنني
كل من يقبل امل�سيح بالإميان هو كاهن حقيقي مثل
امل�سيح ،الذي جعلنا ملوك ًا وكهنة هلل �أبينا.
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12معلومة عن االجنيليني
�شعر لذكرى الإ�صالح الإجنيلي
ثالث �أمور تعلقها على باب
كني�ستك؟

هل تعلم �أن ...
االجنيليني
�أ�س�سوا اجلامعة
الأمريكية يف
بريوت والقاهرة
وا�سطنبول؟

جملة ال ّن�رشة ،التي ي�صدرها
ال�سينود�س الإجنيلي الوطني
يف �سورية ولبنان ،هي �أوىل
املجالت العربية (ت�أ�س�ست
عام )1863؟

االجنيليني �أ�س�سوا
�أول مدر�سة
للمكفوفني يف
ال�رشق الأو�سط
()١٨٦٩؟
ال�شهيد الوزير
الدكتور با�سل
فليحان كان
�إجنيلي ًا؟
االجنيليني فتحوا
�أول مدر�سة للفتيات
يف الأمرباطورية
العثمانية ()١٨٢٥؟
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املجمع الأعلى
للطائفة الإجنيلية يف
�سورية ولبنان ميثل
الكنائ�س الإجنيلية يف
�سورية ولبنان؟

االجنيليني �أ�س�سوا �أول
م�شفى للأمرا�ض العقلية
(الع�صفورية) يف ال�رشق
الأو�سط ()١٨٩٧؟
فار�س بك اخلوري
من مواليد الكفري،
حا�صبيا ،رئي�س
الوزراء يف �سوريا
( ،)١٩٤٤كان
�إجنيلي ًا؟

االجنيليني
يعرتفون بقانون
الإميان النيقاوي
الق�سطنطيني وقانون
�إميان الر�سل؟
االجنيليني �أ�س�سوا اجلامعة
الأمريكية يف بريوت
والقاهرة وا�سطنبول،
واجلامعة اللبنانية الأمريكية،
وجامعة هايكازيان ،وجامعة
ال�رشق الأو�سط يف بريوت؟

العالمة اللبناين بطر�س
الب�ستاين �ساهم يف
ت�أ�سي�س �أول كني�سة
�إجنيلية يف بريوت
()١٨٤٨؟
�أيوب ثابت،
رئي�س اجلمهورية
اللبنانية ()١٩٤٣
كان �إجنيلي ًا؟
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�شعر لذكرى الإ�صالح الإجنيلي
�أُلقي يف لقاء الرعاة وال�شيوخ 2017

ف�ضول
عبود يو�سف ّ

يا مرك َز املج ِد يا �أن�شود َة ال َز َمنِ
ومن َح َل ٍب
َم َن
ِ
ومن ٍ
�شام ْ
اجلنوب ْ
ي�سمع ُه
ال�صوت
�شهد ،منا
ِ�ص ِّن ُ
ني َي ُ
ُ
ُ
إ�صالح مبد�أُنا
واليوم جِ ْئنا هو ال
ُ
َ
اجلو خافق ٌة
رايا ُتنا �أبداً ،يف ِّ
إ�صالح غايتنا
اليوم ،لل
ِ
ُ
وجمعنا َ
ور الليلِ �ساطع ًة
حتم ًا �سنبقى ُب ُد َ
املجد ،يف الأعماقِ
نحفظ ُه
تاريخنا
ُ
ُ
ُ
البحر للأخطا ِر جاو َزها
َم ْن َي ْر َك ِب
َ
اليوم �أَ ْن تبقى ِ
مواك ُبن ِا
ُ
وعهدنا َ
اليوم بالآمالِ ميلأُنا
لقا ُ�ؤنا َ
رحاب ال َك ْونِ با�سم ًة
َم ْع ُك ْم �ستغدو
ُ
الع ْم ِر َي ْن َف ُحنا
حا ًال ُ
ربيع ْ
يعود ُ
�شيء ُي َك ِّد ُرنا
َن ْحيا
الهناء ،وال َ
َ
اجلميع ِب�أَ ْن تبقى َم َو َّد ُتنا
يدعو
َ
لكم �صالتي من الأعماقِ �أُ ْط ِل ُقها

م َت ِ�ضنِ
�أَ ْج ِم ْل ب َِر ْو ٍح ولل ِ
أحباب ُ ْ
ِ
النا�س يف وطني
رام
ِم ْن َ�س ْف ِح �أرزٍ ِ ،ك ُ
منِ
حا ًال �سنن�سى وما
ُ
ع�شناه ِم ْن ِ َ
�أَ ْكر ِْم ِب َق ْولٍ  ،ب ِ
الع ْه ِد ُم ْق َتِنِ
ِ�ص ْدقِ َ
م َتهِ نِ
َع ْو ُن ال�سما ِء ِ َ
ل ْن للخ ِري ُ ْ
طوال الده ِر وال َز َمنِ
َن ْبقي ِه دوم ًاَ ،
الو َهنِ
منحو
َ
الظالم ،بال �شكوى ِم َن َ
بالع ْقلِ ُم َّتزِنِ
يبقى دلي ًال ِ َ
ل ْن َ
حليف القائ ِد احل ََ�سنِ
�ص دوم ًا،
ُ
وال َن ْ ُ
كان من َث َمنِ
تبغي �صالح ًا ،ومهما َ
الهموم وما ن�شكوه من َ�ش َجنِ
َن ْن�سى
َ
م َت َزنِ
ِ�ش ْعراً ُن َغ ِّني ،ومايف ِ
القلب ُ ْ
ن
الر ْو ِح وال َف َ ِ
َْ
ل ُن الطيو ِر ب�أعلى َ
�صوت ال�سما ِء َير ُِّن ال َآن يف �أُ ُذين
ُ
خل ْل ِد يف َع َدنِ
تغدو احليا ُة
جنان ا ُ
َ
ن�سور ا ِ
ن
�أنتم جميع ًا
هلل يف ال ِق َ ِ
ُ
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ماذا �ستع ّلق؟

مبنا�سبة ذكرى اخلم�سمائة عام على الإ�صالح الإجنيلي ،قامت جلنة
«�أحد الإ�صالح» يف املجمع الأعلى للطائفة الإجنيلية يف لبنان و�سوريا،
عملية لإ�صالح
بتوزيع �إ�ستمارة لإجنيليني بهدف جتميع اقرتاحات
ّ
وثائقي يعودان بالفائدة
فيلم
الكني�سة ،وذلك للقيام بن�رش ٍ
كتاب �أو �إخراج ٍ
ٍّ
لكنائ�سنا وجمتمعاتنا .ولأن الإ�صالح يجب �أن يبد�أ من داخل ك ِّل واح ٍد
م ّنا ،نرغب يف جم ّلة الن�رشة �أن نطرح عليكم نف�س ال�س�ؤال ،لع ّله يكون
تو�ضح لك ِّل �شخ�ص م ّنا دوره يف �إ�صالح و�إمناء كني�سته.
خارطة طريق ّ
ال�س�ؤال هو« :لو كنت مكان لوثر اليوم وترید �أن تع ّلق  3اقرتاحات
عملیة على باب كنی�ستك �أو الكنی�سة ب�شكل عام ،ماذا �ستكتب؟»
َّ
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للم�ساهمة يف املجلة
تر�سل جميع امل�ساهمات واملرا�سالت �إىل املج ّلة بالربيد الإلكرتوين على
العنوان:
info@annashra.org

�أو ميكن �إر�سا ُلها با�سم رئي�س التحرير �إىل العنوان الربيدي التايل:
ال�سينود�س الإجنيلي الوطني يف �سورية ولبنان  -جملّة الن�رشة
�ص .ب70-890 .
�أنطليا�س  -لبنان
هاتف الن�رشة)+961( 4-525030 :

لال�شرتاك باملج ّلة

أمريكي ًا،
لبنان 50000 :ل.ل.؛ �سورية 500 :ل�.س .؛ الأردن والعراق وم�رص 25 :دوالراً �
ّ
أمريكي ًا
�أمريكا وباقي الأقطار 50 :دوالراً �
ّ
تر�سل اال�شرتاكات با�سم جم ّلة الن�رشة مبوجب �شيكات ت�سحب
على م�صارف لها فروع يف بريوت على العنوان التايل:
Annashra Magazine
Rabieh st # 34
P.O.Box 70-890 | Antelias - Lebanon

يرجى من الأخوة امل�شرتكني يف الن�رشة
املبادرة �إىل ت�سديد ا�شرتاكهم لدعم ر�سالة املجلة.
1

ق�سي�سة من ال�سينود�س
ّ
الإجنيلي رئي�سة
ل�رشكة الكنائ�س
امل�صلحة يف العامل
مقابلة �أجراها الواعظ ربيع طالب
ق�صاب
مع الق�سي�سة جنال ّ

«حجم احل�ضور
الإجنيلي �أكرب من
حجم عدد الإجنيليني»
مقابلة �أجراها الق�س
�أمري ا�سحق مع اال�ستاذ
�سمري ق�سطنطني

1

