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 منشورات بيت عنيا
ت اهللا     فحة بي ن ص مي م إذن رس ذت ب ع .  com.baytallah.www://http أخ جمي

االت             اإلخوةالحقوق محفوظة لمكتبة      وال يجوز إعادة نشر أو طباعة إي من الكتب أو المق
وب من           إذن خاص ومكت بأي طريقة طباعية أو إليكترونية أو وضعها على اإلنترنت إال ب

ط           . صفحة  بيت اهللا    و اإلخوة يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقاالت لالستخدام الشخصي  فق
  وليس بهدف بيعها أو المتاجرة بها بأي طريقة آانت ومهما آانت األسباب
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  لمحة عن المؤلف

  وليم آيلي

مقتبسه عن كتاب ذكريات يف حياة وليم كيلي وأيامه األخرية بقلم 
 حيث كان يرتل Heyman Wrefordصديقه دكتور هيمان ريفورد 

  .١٩٠٦ مارس عام ٢٧املؤلف ضيفاً عليه، ويف مرتله رقد بيسوع يف 

والطويلة كانت يف ذاا حادثة خامتة حياة مليم كيلي املكرسة التاعبة 
فلقد . مست قلوب كثريين من املؤمنني الذين ربطتهم به أعمق عواطف احملبة

كان وليم كيلي أحد عطايا املسيح اخلاصة للكنيسة خالل ضة القرن التاسع 
 النهضة اليت فيها تفتح اإلدراك ووضح احلق وملعت الشهادة، ويف خدمة –عشر 

، حسبه رحباً أن خيرج منفصالً عن كل شيء جاعالً سيده الذي امتلك قلبه
اإلميان بكلمة اهللا، والطاعة احلقيقية هلا، والتكريس لشخص : "شعاره هكذا

  ".املسيح

 وتلقى تعليمه ١٨٢١ يف مايو Mill Isle Downولد وليم كيلي يف 
 مث يف جامعة دبلن حيث نال أعلى مراتب الشرف يف Down Patrickيف 

. وقد جتدد روحياً بعد خترجه من اجلامعة بقليل. شأ بروتستانتياًوقد ن. اآلداب
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وملا استقر به املقام يف جزيرة سارك تعمق إدراكه للحرية املسيحية بوساطة 
إن كنا نقبل شهادة  "١٠ و ٩: ٥ يو ١ قادته إىل Aclandسيدة من عائلة 

من .  عن ابنهالناس فشهادة اهللا أعظم ألن هذه هي شهادة اهللا اليت قد شهد ا
من ال يصدق اهللا فقد جعله كاذباً ألنه . يؤمن بابن اهللا فعنده الشهادة يف نفسه

وجتده يشري إىل . "شهد ا اهللا عن ابنهمل يؤمن بابن اهللا فعنده الشهادة اليت قد 
ولقد . هذه الواقعة املفرحة يف شرحه لرسائل يوحنا الذي نشره يف أواخر أيامه

اً باحلق الذي وجده ووجد فيه شهادة اهللا يف نفسه عن ظل وليم كيلي ملتزم
اخلالص واحلياة األبدية، وظلت قوة هذا احلق باقية معه إىل النهاية كما عرب 

  ".إن الرب هو نور قليب"عنها بنفسه قبيل رقاده إذ قال 

كان وليم كيلي يف الرابعة والعشرين من عمره عندما تقابل ألول مرة مع 
ن قد استوعب هيكل التعليم الذي كان داريب يعلم به، وقد يوحنا داريب، وكا

احلقل "قبله كتعليم الروح القدس، وكان اكتشاف اخلطأ التعليمي يف اعتبار أن 
مفتاحاً للحق فأخذ يدرس بكل تدقيق أسفار الكتاب يف السنوات  " هو الكنيسة

إلميان كرس الالحقة حىت امتد نشاط إميانه املسيحي إىل آفاق أوسع بكثري، وبا
  .مواهبه العظيمة وطاقاته الكبرية ألجل خدمة املسيح
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كان وليم كيلي رجالً عالمة عميق الدرس والبحث، بليغ املنطق بالغة 
  .نادرة مع سالمة االستنتاج وقوة اإلقناع وأصالة املبادئ ومسو الثقافة الروحية

مة وليم كيلي عال"كانت له عشرة طويلة معه بقوله وصفه كاتب فرنسي 
بأنه "كما وصفه كاتب ايرلندي " حمقق، منطقي يف تفكريه، فيلسوف يف تعبريه

مل يكن نافراً معتزالً، ومل يكن . ، فقد ظل طالب علم كل أيام حياته"تلميذ فذ
ومع أنه كان يواصل اره بليله يف الدرس لكنه كان أيضاً جيد لذة . غامضاً

ولقد كان .  العاملة تبشرياً وتعليماًعميقة يف شركة احملبة املسيحية ويف اخلدمة
موضع تقدير واحترام كبري من أعضاء جلنة مراجعة وتنقيح العهد اجلديد بسبب 
حتقيقاته ومراسالته املتميزة بغزارة العلم مع البعض منهم وكان يعترب ترمجة 

 Revisedداريب اجلديدة للكتاب املقدس أكثر دقة من تلك املعروفة باسم 
Versionراجعها وأسهم بتدقيق يف تصحيحها على صفحات جملته اليت  اليت 
الشهرية، واليت كان يعتربها الكثريون الة " خزانة الكتاب املقدس"حتمل اسم 

  .الوحيدة اليت تستحق القراءة

 وكانت مزدمحة الصفحات بكتابات ١٨٥٦هذه الة ظهرت يف سنة 
هذه . اً وأغناهم حكمة روحيةشراح اإلخوة الذين كان وليم كيلي أكثرهم ملعان

الة مبا حوته من شروحات وتعليقات ودراسات تعليمية وموضوعات تعبدية 
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كانت شهادة موثوقاً ا على مدى نصف قرن عن احلقائق املسيحية العملية 
وقد كان لقلمه . واحلق أا خدمة حتريرية فريدة يف نوعها. املبعوثة من جديد

ل ظهور هذه الة فقد نشر شرحاً لسفر الرؤيا يف  نشاط من قب١٨٤١منذ سنة 
 اليت كان يتوىل هو حتريرها إىل غري ذلك من The Prospectجملة األمل 
  .املوضوعات

 Theولقد مجع وليم كيلي كتابات يوحنا داريب يف اموعة املسماة 
Collected Writings of J.N.D.وثالثني جملداً  وهي تقع يف أربعة 

ل دراسات عميقة وحبوث مضنية لسنني طويلة، ويف لغات تضمنت حمصو
وقليلون جداً . وذا العمل أسدى وليم كيلي خدمة جليلة لكنيسة اهللا. عديدة

كذلك اهتم . إن مل نقل إنه ال يوجد أحد على اإلطالق قد أجنز مثل هذا العمل
 The(ملخص أسفار الكتاب املقدس "وليم كيلي بإعادة نشر 

Synopsis "(جلداته اخلمسة واليت كان يعتربها وليم كيلي أفضل ما كتب مب
على أنه كان يعتز جداً بكتابات داريب ويقدرها كثرياً ويروجها على . داريب

وكان يف نفس الوقت يكن لداريب أعظم . أوسع نطاق كلما وجد لذلك سبيالً
رام، التقدير واإلكرام، وإذا تكلم عنه فبعبارات تدل على عميق احلب واالحت

ولو أن الشركة بينهما قد شاا بعض التصدع بعد مخسة وثالثني عاماً من 
  .الصداقة السعيدة واخلدمة القلبية املشتركة
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كان وليم كيلي يرى يف داريب معلماً ال يداىن وحجة يف شرح وتفسري 
هكذا كان " اقرأ داريب. "احلقائق الكتابية اليت طال ا العهد يف طي النسيان

  .يم كيلي وظل يقوهلا إىل آخر أيامهيقول ول

وكتابات وليم كيلي هي موضوع اهتمام كل دارسي الكتاب ويقدر 
جديرين " عزاء وغذاء"املؤمنون يف كل مكان تعليقاته وشروحاته ويعتربوا 

مبا فيها من تعليم وما تتميز به من سعة األفق هذه الشروحات . باالهتمام
هي مؤلف عظيم " سفر الرؤيا"حماضراته عن و. والتنوع رمبا كانت بال مثيل
وعن " تعليم الروح القدس"كذلك حماضراته عن . القيمة وعميق الفائدة الروحية

شرح سفر "و " ايء الثاين"وما كتبه عن " اليت يف السجن"موضوع األرواح 
وشرح ) ١٨٩٨" (شرح إجنيل يوحنا"و " نبوة دانيال"و ) ١٨٩٥سنة " (اشعياء

املسيح جمرباً "و ) ١٨٩٤" (يف البدء" وغري ذلك كثري مثل وسائل يوحنا
و . والرسائل الرعوية. ١٩٠٠ و ١٨٥٠" صالة الرب"و ) ١٨٧١" (ومترفقاً

" كنيسة اهللا"ورسالتا كورنثوس وحماضرات عن " أعمال الروح القدس"
 –" وحي الكتاب املقدس"وما كتبه أخرياً عن " رسالة أفسس"ومذكراته على 
 تزيد الدارسني علماً وإدراكاً روحياً للحق وفهماً صحيحاً لشخص هذه مجيعها

  .كما تكشف عن غزارة علم وقوة إميان مصنفها. ابن اهللا وعمله
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قصد به إظهار الربهان الدامغ على مسو " وحي الكتاب"واملؤلف األخري 
وعظمة الوحي اإلهلي وكمال اإلعالن املتضمن يف الكلمة من بدايتها إىل 

  .ختامها

هذا كله قليل من كثري كتبه وأذاعه وليم كيلي مما يعترب حبق تركة غنية 
وكلها حتمل طابع الكاتب القدير املوهوب الذي . جداً للمجتمع املسيحي

يكتب بأسلوب ينساب إىل قلوب القراء وضمائرهم، وهو يف نفس الوقت ال 
هلا منهاج ينحاز إىل طائفة معينة من املعلمني أو ينتمي إىل مدرسة بذاا 

وهكذا يعلم . تعليمها، بل يتمسك باإلميان بكلمة اهللا وبإرشاد الروح القدس
  .املؤمنني

العدمي "كان هدفه حتقيق النمو يف النعمة ومعرفة ابن اهللا وجتهيز اللنب 
إىل أن "للبالغني ألجل منو اجلميع " الطعام القوي"لألطفال يف اإلميان، و " الغش

ية اإلميان ومعرفة ابن اهللا إىل إنسان كامل إىل قياس قامة ننتهي مجيعاً إىل وحدان
كذلك كان يسعى إىل توصيل فاعلية الكلمة إىل مفارق النفس ". ملء املسيح

والروح واملفاصل واملخاخ، وتطبيق ما يتعلمه املؤمنون تطبيقاً عملياً، شهادة 
من البدء إذ عرف الذي " اآلباء"كان بني املؤمنني من . للمسيح وألجل جمده



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ١٢

كما كان مرامه أن يعلم أناساً أتقياء لكي يكونوا قادرين أن يعلموا آخرين 
  .أيضاً

فإنه كمحاضر كان ممتازاً . وأغلب كتب وليم كيلي يف شكل حماضرات
مل يكن . وإذا تكلم جهاراً كان خطابه سهالً ويف نفس الوقت كان مؤثراً. جداً

وما أندر . ي تعليماً راسخاً وقوياًيف كالمه يستعرض معلوماته وإمنا كان يعط
  .خرون مكنونات قلبه وعقله فينبهر ا آاملناسبات اليت كان فيها يكشف عن

كان ذا شخصية جذابة ولطيف املعشر، وحيثما توجه كان يتعب يف 
.  اإلجنيلخدمة اإلجنيل بغرية شديدة، كما كتب كثرياً وبتوسع عن مضامني

إمنا هي صفحات " الرسول يف أثينا"و " وحمولودين من املاء والر: "كتبهو
يستعرض فيها ما هو عمل املسيح وفعل النعمة وما يف ذلك من بركة لإلنسان 

  .يف هاتني النبذتني جند أروع كتاباته التبشريية. وجمد اهللا

هي جمهودات ) وليست الترانيم(كان يرى مثل مستر داريب أن الشعر 
 ملا وراء املادة، األمر الذي يعطيه اإلميان العقل البشري ليخلق باخليال جماالً

وقد ذكر أن . مشرياً إىل شعر ملتون وتنيسون وكتابات كوبر الشعرية. كحقائق
الشباب هم أكثر الفئات تأثراً بالشعر، حىت أن بعض املؤمنني هلم اهتمام بالشعر 

  .أكثر من حقائق الكتاب اليت ميسك ا اإلميان



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ١٣

مات اجلميلة التعبدية، وكثرياً ما كان يندد كتب وليم كيلي بعض الترني
. بضعف اإلميان عند املسيحيني إذا ما قورن بقوة وضخامة اإلميان عند األوائل

وكان يتأمل لتفشي الروح العاملية بني املؤمنني، وحاجتهم إىل التكريس وسعيهم 
 نفسه وكانت تعاليم البابوية حتز يف. وراء املادة، واجتاههم إىل األمور العقلية

وكان هدفه دائماً، كما شرح يف سفر الرؤيا أن خيلص النفوس من تلك 
وكم كان أسفه ملا الحظه من عقبات تقوم ضد النور املسيحي يف . التعاليم

احمليط اجلامعي ويف النظريات اإلحلادية، وكان خيشى كثرياً على قادة املسيحية 
.  اإلميان احلي باهللا وبكلمتهيف املستقبل، وكان يعترب أن احلاجة العظمى هي إىل

قائالً إن داود أظهر أفضليته على سيلمان بغالوة تقديره لقيمة التابوت ألن 
وكان يقول أيضاً إن احلالة الالودكية . اإلميان دائماً هو أفضل من احلكمة

 أي احتقار احلق –نشأت من احتقار الشهادة اليت كانت لكنيسة فيالدلفيا 
سه تكونت تلك الكنيسة وهو حفظ كلمة صرب املسيح اخلاص الذي على أسا

أنك تستطيع أن تعمل لنفسك ثروة "ومرة قال مل أحدهم . وعدم إنكار امسه
هل ألجل هذا "فأجابه كيلي ". طائلة، وميكنين أن أستخدم نفوذي ملساعدتك

العامل أم للعامل اآلخر؟ وماذا تستطيع أن تعمل ألجلي أكثر مما عمله الرب 
  .إنه بكل أسلوب وبكل مثن جتنب روح الودكية" سيح؟يسوع امل
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 The Established Churchانفصل كيلي عن الكنيسة الوطنية 
واستمر متمسكاً باحلق . خارج احمللة حامالً عاره وخرج إىل املسيح ١٨٤١عام 

كل أيامه، وحىت بعد حدوث االنقسامات احملزنة فإنه مل يقطع شركته مع 
وائل، لكنه بكل وسيلة متسك باملبادئ األوىل وكان قاسياً األخوة املتقدمني األ

جداً يف إدانة كل احنراف عن احلق سواء أكان كنسياً أو تعليمياً بني األخوة أو 
كان ينذر كما كان يسند، وكان يوبخ كما كان . بني أية مجاعة غريهم

  .قيشجع، وكثرياً ما كان أسلوب التهكم املر هو سالحه الفعال لتطبيق احل

ومن البدء حىت ختام محل مشعل الشهادة العملية حلقيقة اجلسد الواحد، 
. فصال السم وشخص الرب يسوع املسيح، منتظراً جميئهووحدانية الروح، واالن

لقد اخترب أحزان وأفراح الطريق، وقد كتب . وقد كان كيلي من أسعد املؤمنني
 ال أقول بآالم –قورنت وأخرياً فإن نصيبنا هو خفة الضيق إذا ما "مرة يقول 

 وهو إنسان – إذا ما قورنت بآالم الرسول –ذاك الذي ما تأمل أحد مثله قط 
 فأية آالم بقيت دون أن يتأمل ا من اليهود أو من األمم أو –حتت اآلالم مثلنا 
  "من كنيسة اهللا؟

ولقد تزوج يف املرة األوىل من مس مونتجمري، ويف املرة الثانية من ابنة 
جيبس من هريفورد، وقد اتسمت األخرية بقدرات روحية وطبيعية مستر 
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ومتيزت مثله باا كانت ضليعة يف . وكانت عوناً لزوجها إذ ساعدته كثرياً
اللغات، وسعة اإلطالع، كما ترمجت حوايل نصف املزامري وقد ترجم كيلي 

 وقد رقدت يف الرب. الباقي ويف السنة األخرية نشرها كذكرى خاصة لزوجته
  .١٨٨٤يف سنة 

 جملد، حوت صوراً طبق األصل ملخطوطات ١٥٠٠٠كانت مكتبته تضم 
للكتاب املقدس، وبلغات عديدة، كما ضمت فروعاً كثرية يف العلم والفلسفة 
والتاريخ، ومتيزت بثرائها يف كتب األدب الكالسيكي، والتاريخ الكنسي، 

وقد أهدى مكتبته . والالهوت وموضوعات نادرة هلا عالقة باألحباث الكتابية
  .هذه إىل مكتبة يف يوركشري لتكون عوناً لكثريين يف عمل اهللا

ولقد كرس وليم كيلي وقتاً كثرياً وجهداً كبرياً للمراسالت، خادماً 
وكل سطر خطه قلمه كان حيمل . ، متعلمني وجهالء على السواءللجميع

ومجيع . اً مسيحياًإرشاداً واضحاً وبياناً يعتمد عليه، ومشورة صادقة، وتشجيع
لقد كتب مئات من اخلطابات . هذه كانت تصاغ يف عبارات منتقاة ومعربة

وهي تشهد هلذه اخلدمة اليت كان حيرص على أن حتقق أكرب قدر من الفائدة، 
ولكنه . منفقاً فيها نفسه ألجل الرب وخري شعبه، تاركاً النتائج للرب وحده

وقد كان . واطف املؤمنني يف كل مكانكان شاكراً دائماً ألجل الثقة وألجل ع
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له أحباء معجبون به يف األوساط االجتماعية الراقية وكان منهم كثريون 
. حيرصون على مطالعة كتاباته، وقد عرفوا فيه علمه الغزير وتفانيه وإخالصه

. والثقة فيه كانت شيئاً غالباً. فإن صداقة مثل هذا اخلادم األمني كانت امتيازاً
  .فه كان ال بد أن حيبهوكل من عر

مرت األيام والسنون السعيدة يف خدمة غزيرة مثمرة إىل أن كان شهر 
 ويف مرتل صديقه الدكتور هيمان ريفورد يف أكسيرت حيث كان ١٩٠٦مارس 

يف اليوم السابع " رقد بيسوع"يرتل ضيفاً عزيزاً ليستريح بعض الوقت، هناك 
 اخلدمة الفذة الفريدة يف وهكذا ختمت صفحات من. والعشرين من الشهر

  .نوعها واليت سيبقى أثرها زماناً طويالً يف قلوب كثرية مؤمنة

ونقل جثمانه إىل مدافن شارلتون حيث دفن قريباً من جثمان زوجته الثانية 
  .١٨٨٤اليت رقدت يف الرب يف سنة 

 مت دفن اجلثمان وقد التف حوله ما يقرب من ١٩٠٦ مارس ٣١يف يوم 
: وصلى الدكتور ريفورد مث رمن احلاضرون ترنيمتني. بائه احلزاىنمخسماية من أح
أمامك جنثو يا خملص "والثانية مطلعها " مع الرب كل حني"األوىل مطلعها 

 ٢٥: ٢٠مث تكلم الدكتور ريفورد بكلمات خمتصرة تعليقاً على أع " النفوس
 عن حزنه ومعرباًمقدماً الشكر الكثري على عطية اهللا لكنيسته يف وليم كيلي، 
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مث قرأ أحد اإلخوة . ١٨ – ١٣: ٤ تس ١ألنه لن ير وجهه أيضاً هنا، وقرأ 
 ذاكراً حمبة ٩٠ من مزمور ١٧ و ١٦ مع عددي ١: ٩١ مزمور )مستر مور(

كان " حقائق"وليم كيلي وتعبه ألجل الرب متذكراً من كلمات وليم كيلي 
داوة العامل حقيقة إن الصليب حقيقة أكيدة، وع"يؤكدها قبيل رحيله إذ قال 

مث ختم املشهد بصالة رفعها الكولونيل بيين " أكيدة وحمبة اهللا حقيقة أكيدة أيضاً
)Binny ( إىل أن يفيح النهار وتنهزم الظالل"وانتهى حفل الوداع."  
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 ١٨

  خالصة المحاضرة األولى

  )جسد واحد(

. اضر الفرق بني معامالت اهللا مع شعبه يف العهد القدمي ويف التدبري احل-١
 حالة جديدة ناجتة عن موت -٥.  إسرائيل كأمة-٤.  إبراهيم-٣.  آدم-٢

 الصليب يظهر خراب -٧.  اجلسد مكوناً من اليهود واألمم-٦. وقيامة املسيح
 أفكار اهللا تقوم يف جمد -٨. اإلنسان خراباً كامالً، ويرفع احلاجز حلرية عمل اهللا

 أف - ١٠. سيح قبل دخول اخلطية ظهور أول ظل الحتاد الكنيسة بامل- ٩ .ابنه
 الصليب ال - ١١.  يرينا أن اهللا يعلن مشورات نعمته قبل ذكر خطية اإلنسان١

. يسدد فقط حاجات اإلنسان املتنوعة، بل يوحد اليهود واألمم يف جسد واحد
 ومسكناً استطاع اهللا أن يسكن - ١٣.  ومن مث نرى إنساناً جديداً خملوقاً- ١٢
 مث - ١٥. سيح كان وهو على األرض هيكل اهللا احلقيقي على أن امل-١٤. فيه

 والعالقات -١٦. جند أن حقيقة اجلسد الواحد تسترعي التفات مجيع املسيحيني
 غرض الشيطان العظيم يف تعطيل العمل الذي جيريه اهللا -١٧. البشرية واإلهلية

 وجناح ذلك الطاغية يف نقطة ضعف اإلنسان حيث -١٨. اآلن يف القديسني
 وعند هذه النقطة يسقط اإلنسان -١٩. أن جيعل نفسه شيئاً) اإلنسان(يد ير

 جمد شخص املسيح كما يصرح به الروح القدس -٢٠. فريسة لعمل العدو



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ١٩

 الصعوبات املوجودة يف طريق اجلدل -٢١. باعتباره نبع حياة وسرية املسيحي
 - ٢٣. مة املسيح رأس جسده بالقيا-٢٢. حول الكنيسة يف زمان العهد القدمي
تعين أكثر من " مسيحي" كلمة -٢٤. لذلك فالكنيسة مساوية كرأسها

عبيد  -٢٦.  مرامي األناجيل والرسائل عن اجلسد الواحد-٢٥". قديس"
بني العهدين القدمي  اليهودي مل يكن يف استطاعته أن يوفق - ٢٧. وأوالد
. روح ما هي وحدانية ال-٢٩.  الصليب أساس اإلعالن اجلديد-٢٨. واجلديد
 ال يستطيع املسيحيون أن يتصرفوا مبقتضى هذه الوحدانية إال حينما - ٣٠

 نعمة اهللا يف إحياء هذا احلق مبناسبة سرعة -٣١. جيتمعون حول اسم املسيح
 كلمة اهللا -٣٣.  نصيحة لإلخوة واألخوات األحداث-٣٢. جميء الرب الثاين

والذين من ... خل الذين الذين من دا" "العامل "-٣٤. هي القياس الوحيد
  . ختام اخلطاب-٣٧.  االنفصال-٣٦.  مركزي كمسيحي-٣٥". خارج
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 ٢٠

  المحاضرة األولى

  )جسد واحد(

  )٤أف (

  :جسد المسيح الواحد

إن اخلطاب الذي أريد بعون الرب أن أتكلم فيه هو اجلسد الواحد أي 
 على أنين لست أريد أن أتكلم عن اجلسد الواحد كتعليم خطري. جسد املسيح

وضعه الروح القدس يف ثنايا رسائل العهد اجلديد فحسب، بل أريد أن نقف 
على النتائج العملية هلذه احلقيقة، وتأثريها على شركة وصفات كل عضو يف 

  . أي كل مسيحي–اجلسد 

وحىت نوضح املميزات اخلاصة جبسد املسيح جيدر بنا أن نبني الفرق بني 
وضعه للتدابري املاضية، إذ ال خيفى أن كان هذه املميزات وبني ما أعلنه اهللا أو 

على األرض أناس أحبهم تعاىل، ولو أن اهللا كان أبداً يعمل فيهم بروحه 
 غري أنه توجد – ومع أن اإلميان كان عامالً لربكة النفوس –القدوس، أجل 

فوارق مهمة جداً، لو أن أحدنا تناساها إذن خلسر كثرياً، وأضعف شهادته أمام 
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يقصر عن إدراك أعز شيء لدى قلب اهللا وهو جمده : وفوق الكلاآلخرين، 
  .اخلاص يف املسيح

وإذا ما تصفحنا العهد القدمي فإننا نرى بوضوح أنه ملا سقط اإلنسان يف 
 تنازل اهللا فأعطى إعالنات خاصة للربكة، ترتكز مجيعها على شخص اخلطية

فلما دخلت اخلطية : وهذه احلقيقة نلمسها من بدء سفر التكوين. الرب يسوع
وملا سقط أبوانا كان . مل يتعقبها القصاص العادل فقط بل تداخل النعمة أيضاً

اهللا هناك، وعلى مسمع منهما، ونكاية باحلية، تكلمت رمحة اهللا عن ذلك 
ويف الوقت املناسب . الشخص املبارك الذي سنقرأ عن أجماده العظيمة فيما بعد

غري أن . ركات خاصة بإبراهيم وبنسلهأعطى اهللا بصورة بارزة شخصية، ب
أما . إبراهيم مل ينل فقط جمرد إعالن الرمحة، بل امتلك وعداً صرحياً له ولنسله

ففي اجلنة سقط . يف جنة عدن فقد كانت احلالة ختتلف عن حالة إبراهيم
 وواضح أن اإلنسان الساقط ال ميكن بأي حال من األحوال أن –اإلنسان 

وإن كان قد حصل على وعد بالربكة إال أنه مل يكن . يصبح موضوع وعد اهللا
وهناك فرق يف حالة كل من إبراهيم وآدم عندما قبال . موضوع ذلك الوعد
 جمرد إنسان ساقط، – عند قبوله الوعد –فإبراهيم مل يكن . الوعد كل يف يومه

بل باحلري إنساناً مؤمناً، إذ قد كان الشخص املختار، املدعو، األمني، الذي 
أما يف حالة آدم فنرى أن الرمحة تداخلت، وبغض . جعله اهللا مستودع الوعد
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 واستحقاقاته قد أعلنت النعمة يف شخص املسيح، النظر عن حالة اإلنسان
ملا فصل نفسه هو وذلك عندما سقط آدم، وقبل أن جتري النعمة عملها فيه، 

من له القدرة على ويقدم لنا الكتاب نسل املرأة ك. وحواء فصالً تاماً عن اهللا
على أا عدمية اإلصالح . إبادة ذاك الذي سبب تلك الغلطة العدمية اإلصالح

من وجهة املخلوق، أما من وجهة اهللا فقد قدمت له تعاىل فرصة إلظهار نعمته 
  .اخلاصة يف جمد ذاك الذي سحق نفسه ليسحق رأس احلية

  :معامالت اهللا

اهللا أفرز لنفسه عائلة قد أصبحت وقد نتج عن الوعد املعطى إلبراهيم أن 
وإذ امتألت األمة من االعتماد على قدرا، سر اهللا يف . يف الوقت املناسب أمة

إال أن نتيجة هذا . حكمته أن ميتحنها بالناموس املعطى هلا فوق جبل سيناء
فقد كان أنه عند . االمتحان مل تكن جمهولة مطلقاً واو أننا نرى أن اهللا تأىن فيه

 الذي تكلم فوقه اهللا، قد ازدرى بنو إسرائيل بسلطانه وجمده تعاىل، اجلبل
وبذلك أصبح الناموس الذي هو مبثابة مطاليب اهللا . وسجدوا لعمل أيديهم

وقد متهل اهللا كثرياً إىل أن جاء الوقت . األدبية من اإلنسان منقوضاً من أساسه
 – جميء املسيح وآخر جتربة كانت. الذي نفذ فيه مقاصده بكل صورة ممكنة

 الذي كان املقصود من كل اإلعالنات، –نسل املرأة، وابن املوعد أيضاً 
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فقد جاء ذاك الذي وجد فيه كل . واملواعيد، واملعامالت، والرموز، ونبوات اهللا
رعبة وهي على أن جميئه قد أظهر تلك احلقيقة امل. ما أرضى اهللا ووافق اإلنسان

بل ويكره الصالح . ذاته، وساقطاً حبسب إرادتهأن اإلنسان ليس فقط فاسداً يف 
فقد أظهر عداءه هللا عندما أعلن ذاته يف تلك احلالة . اإلهلي الذي أظهر يف إنسان

 ال – أظهر له عداءه ملا أعلن نفسه –أجل . املباركة يف شخص ابنه العزيز
بل  –بالقوة فقط، إذ من املعلوم أن اإلنسان األثيم يرتعب من القوة املقدسة 

باحملبة الكاملة، آتياً يف جسد االتضاع، واضعاً نفسه عند قدمي اإلنسان واعظاً 
إياه أن يقبل إليه وال يقل واحد أن هذا كالم من منتجات العقل البشري بل 

إن اهللا كان يف املسيح مصاحلاً العامل لنفسه "هي كلمة اهللا اليت تقوله وهاك قوهلا 
إذن نسعى كسفراء عن . ينا كلمة املصاحلةغري حاسب هلم خطاياهم وواضعاً ف

ألنه جعل الذي مل . املسيح كأن يعظ بنا نطلب عن املسيح تصاحلوا مع اهللا
فمحبة اهللا اليت اجتهت حنو " يعرف خطية، خطية ألجلنا لنصري حنن بر اهللا فيه

اخلطاة لتعظهم أن يأتوا إليه كانت املظهر التام للنعمة اإلهلية الظاهرة يف شخص 
على أن هذا ما كان من ناحية اهللا أما ما كان من ناحية اإلنسان فإنه . سيحامل

برهن على أنه ليس مبقدوره أن حيرر نفسه بأي وسيلة من الوسائل اليت وضعها 
اهللا حتت تصرفه وبرهن أيضاً على أنه لو كانت مسألة خالصه متروكة له 

قة اليت ظهرت يف شخص بغض النظر عن الرمحة والربكة والنعمة الكاملة العمي(
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ألنه بدالً من أن ترحبه . إذن لضل متاماً، بل ومات يف اخلطية) حي كربنا يسوع
حمبة اهللا ازدرى ا إذ عندما وضع يسوع نفسه عند قدمي اإلنسان رفع اإلنسان 

 حتت قيادة الشيطان الضالة –ومع أن اإلنسان . عقبه وداس يسوع ابن اهللا
ويا هلا (، إال أن اهللا تداخل ومل يعلن فقط حمبته به رفض املسيح وصل–الغادرة 

بل صنع لإلنسان فداء سدد حاجات مجيع الذين صلبوا ابنه ) من حمبة صادقة
وبذلك . ت من اإلنسانر فداء استطاع أن ميحو أعظم خطية صد–ربنا يسوع 

  .انتصر اهللا يف الوقت الذي كان اإلنسان يعمل كل أمر رديء ضده تعاىل

 – ملا أعطى الشريعة –ففي معامالت اهللا السابقة : ا ليس الكلعلى أن هذ
 زاً إياها عن سائر الشعوب، مميزاًفصل األمة اليت اختارها ودعاها من مصر، مفر
وقد كان ذلك االنفصال ضرورياً . إياها بكيفية بارزة جلية عن تلك الشعوب

لفاسدة اليت حىت ال يشكو اإلنسان من عدم عدالة االمتحان إذ أن القدوة ا
ألجل هذا السبب، . قدمها من حوهلم كانت تقودهم بالطبع إىل الضالل
وإزاء هذه احلواجز كان . وبذلك الناموس وتلك الطقوس ميزهم عن اآلخرين

اليهودي يرتكب خطية عظيمة إن هو دخل يف شركة مع األممي مهما كان تقياً 
حاً قبول األممي الراجع من ال شك أنه كان مسمو. وراغباً يف احترام شريعة اهللا

األممية، ومع ذلك فقد كان يف كل نظام معامالت اهللا مع األمة اإلسرائيلية 
على أنين ال . بواسطة الناموس، انفصال صريح مطلق لشعبه عن كافة الشعوب
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أتكلم هنا عن سوء استخدام هذا االنفصال، وعن تأثريه على قلب اإلنسان 
ل سوء استعماله إىل تكرب قلب اإلنسان فاحتقر  إذ قد آ–الفاسد ضد اآلخرين 

اآلخرين لسبب حالتهم املهملة من اهللا، إال أنه بغض النظر عن سوء استعمال 
إسرائيل لذلك االنفصال، فقد كانت أمانة اهللا تستدعيه إذ فيه كانت مشيئته 

مة  املذلل وهو أنه لو فازت أفقد أثبت اهللا للعامل أمجع ذلك احلق املؤمل. تعاىل
مبثل ما فاز به إسرائيل من رمحة وامتيازات نادرة، وحكمة أدارت مرافق حيام 

  .اخلارجية والداخلية إذن لكانت النتيجة ازدياد العداء ضد اهللا نفسه

  :الصليب

وال . على أن موت املسيح وقيامته أنتجا حالة جديدة من كل الوجوه
 األمر من حيث مطابقة ريب يف أن مجيع املسيحيني يسلمون بصفة عامة ذا

وال نظن أن مسيحياً له ولو اليسري من الفطنة . عمل املسيح حلاجة النفس
الروحية، ال يعترف خبطورة أمهية صليب املسيح حلاجته اخلاصة بالنسبة ملقامه 

قد يكون ضعيف الشعور . أمام اهللا، اعترافاً واضحاً مشفوعاً بتشكرات قلبه
 بالسالم التام الذي صار له بدم ربنا يسوع املسيح بالعتق الكامل، وقليل التمتع

املهراق فوق الصليب، ومع ذلك فهو متمسك ذا احلق، متمتعاً بنتائجه، 
  .شاكراً اهللا ألجله
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إال أن الصليب مل يسدد حاجة اخلاطئ فقط من جهة خالص نفسه، بل 
لة لذلك أحب أن ألفت نظر القارئ إىل اإلصحاح الثاين من رسا. هناك أعظم

فنقرأ . أفسس حيث يوضح لنا الروح القدس مركز الصليب يف معامالت اهللا
ولكن اآلن يف املسيح يسوع أنتم الذين كنتم "يف ذلك اإلصحاح قول الرسول 

ألنه هو سالمنا الذي جعل االثنني واحداً . قبالً بعيدين صرمت قريبني بدم املسيح
 جبسده ناموس الوصايا يف مبطالً. أي العداوة. ونقض حائط السياج املتوسط

ويصاحل . فرائض لكي خيلق االثنني يف نفسه إنساناً واحداً جديداً صانعاً سالماً
ومن هذه األعداد " االثنني يف جسد واحد مع اهللا بالصليب قاتالً العداوة به

الصليب ليس هو فقط أسام سالم النفس بل هو أيضاً األساس يتضح لنا أن 
الذي يصنعه اهللا اآلن لنفسه من اليهود " د الواحداجلس"الذي يرتكز عليه 

وهذا نراه بوضوح إذا رجعنا بتأملنا يف حياة ربنا املبارك وهو على . واألمم
إذ نقرأ انه حذر تالميذه من أن ميضوا إىل طريق أمم، أو يدخلوا مدينة . األرض

يعطف لنقص يف حمبة سيدهم، إذا مل حيصل أن قلبه احملب مل  ليس –للسامريني 
على أولئك السامريني املرفوضني، ومل حيصل أنه مل يعظم إميان ذلك األممي 

 نعم وهذا وال ذاك، بل –الذي قال عنه أنه مل ير يف إسرائيل إمياناً مثل إميانه 
 تلك –كان على التالميذ أن يذهبوا فقط إىل خراف بيت إسرائيل الضالة 

جلها فقط جيب أن يذهبوا هم اخلراف اليت ألجلها فقط جاء املسيح واليت أل
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ومع أن قلب املسيح كان مملوءاً بالنعمة إال أننا نراه له اد حيافظ متاماً . أيضاً
فقد كان الناموس يطلب . على ترتيب اهللا املقدس الذي كان يطالب به الناموس

وحىت يف مدة وجود . ٢حالة ختتلف كل االختالف عما هو موصوف يف أف 
 –ان هناك حاجز قوي مينع رمسياً اختالط اليهود باألمم الرب على األرض ك

األمر الذي قد زال بعد موت السيد وقيامته وأصبح احتاد األمم واليهود ليس 
فقط جمرد واجب بل سرور احملبة والصدى الالئق ملوت املسيح وقيامته يف نفوس 

وكيف مت ذلك؟ وعلى : ولكن قد يقول قائل) ١٩: ٢٨انظر مت (القديسني 
 الصليب –على أساس الصليب : أي أساس حصل هذا التغيري اهلائل؟ اجلواب

 النادرة حتت حكم  املتدين صاحب االمتيازات–الذي أظهر عدم نفع اإلنسان 
ألنه إذا كان اإلنسان قد خاب حتت الناموس املعطى من اهللا فأي . شريعة اهللا

ائع وأحسنها، ناموس آخر ينفع يا ترى؟ فقد كانت شريعة اهللا أحكم الشر
معاملة عادلة ممكن أن تتفق مع حالة اإلنسان الطبيعية، ومع ذلك فقد  وأقدسها،

فلقد كان يعرف جيداً هذه : وتبارك اسم إهلنا. أظهرت متام خراب اإلنسان
النتيجة حىت أنه تعاىل احتاط إليها فذكر يف أول أسفار الكتاب املقدس ويف 

فار بكلمات واضحة جلية أن اإلنسان ذات نصوص الشريعة كما يف سائر األس
. البد أن خيطئ وأنه ال يوجد من ينفعه غري املسيح بسفك دمه فوق الصليب

فاملسيح كان وال يزال حمط رجال : ونرى يف عدن شهادة مجيلة هلذين الوجهني
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ومع ذلك نرى أن اهللا املنفرد وحده باحلكمة قد امتحن اإلنسان يف صرب . اإلميان
ولكن صليب ربنا يسوع قد أظهر . ة لعله يري منه شيئاً صاحلاًكثري وطول أنا

وهللا احلمد، فإن يف امليدان . متاماً أن كل ما يف اإلنسان إمنا إىل اخلراب متاماً
ويسرين أيها األعزاء أن أحتدث إليكم . متسعاً لنعمة اهللا لكي تعمل خلري اإلنسان

  :قليالً عن هذا املوضوع

  ابن اهللا

ما مضى  يف تاريخ اإلنسان األول، ورأينا ما كان عليه وهو قد تأملنا يف 
واآلن نود أن نتأمل قليالً يف اهللا عندا استخدم قوته . حتت مسؤولية العمل هللا

إذ ال .  د ابنه الوحيد العزيز– ليس رد خري اإلنسان بل –العظيمة لتعمل 
إذا عرفنا هذا احلق جيب أن يغيب عن بالنا أننا لن حنصل على ملء الربكة إال 

فال يف . اخلطري وهو أن قلب اهللا ال يعز أحداً مثل ابنه، وال يفكر يف أحد إال فيه
 بل –خريك وخريي أيها القارئ، وال يف بركة حمبيه وال حىت األعداء إذا تابوا 

يف ذلك االبن العزيز الذي عليه تستقر عيناه، والذي القى ما القى د أبيه، 
ل اإلهلي ايد بالربكة التامة الغنية األبدية للذين يؤمنون بامسه وربط ذلك العم

 ذلك الصليب –ودعنا أيها القارئ منعن النظر ملياً يف نتائج الصليب . املبارك
اهللا نفسه املتنازل بفرط احملبة ليس فقط ليطلب إىل !! الذي ظهر فيه ضعف اهللا
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قيل على ربنا وسيدنا يسوع اإلنسان أن يتصاحل معه، بل ليضع محل اخلطية الث
 نعم يف ذلك الصليب –وبذلك سدد حاجة اخلطاة يف ابنه الذي تأمل ألجلهم 

أبطل "ففيه نرى أن املسيح قضى على اخلطية بضربة املوت إذ . دعنا نتأمل
وبالصليب أيضاً أزال اهللا مجيع الفوارق اليت كانت بني " اخلطية بذبيحة نفسه

. لبه السامي الذي كان يف مشوراته وعلمه السابقاليهود واألمم، ونفذ غرض ق
 تلك الرغبة اليت كانت –ليس منذ تأسيس العامل فقط بل من قبل تأسيسه أيضاً 
ومما يدعو للعجب أن . يف قلبه احملب قبل إعطاء الناموس وقبل سقوط اإلنسان

 على سر املسيح والكنيسة، وكان ٥الرمز احللو الذي طبقه الرسول يف أفسس 
أعين أن مشورة اهللا من جهة تكوين ) (٢تك ( أدخله اهللا قبل دخول اخلطية قد

ويف احلقيقة قد كانت مشورة نابعة ) جسد البنه كانت سابقة لدخول اخلطية
 قلب اهللا من حيث هو تعاىل يف صفاته – نعم – باحملبة من قلب اهللا املمتلئ

ظهر نعمته بطرق الشك أ، دخول اخلطية قد أعطى هللا فرصة حىت ي. اإلهلية
ولكن جيب أال يغرب عن ذهننا أن اهللا تعاىل كانت له يف نفسه أفكار . مباركة

  .النعمة ومشوراا احملتومة

أيها القارئ أن الروح القدس يذكر يف سفر التكوين والحظ أيضاً 
مشورات اهللا قبل أن يذكر شيئاً عن خطية اإلنسان، وهذا التطبيق عينه نراه 

س أي أن فكر اهللا من جهة املسيح والكنيسة سابق لذكر جهالة مذكوراً يف أفس
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 واآلخر مذكور يف ص ١فاألول مذكور يف ص . اإلنسان وخطيته وعاره وفقره
ذلك اإلصحاح الذي يوضح بطريقة عجيبة يندر أن إصحاحاً غريه يوضح . ٢

على أن هذا ليس فكر اهللا . ا ما أوضحه هذا من حيث تعمق اإلنسان يف الشر
مبارك اهللا وأبو ربنا يسوع املسيح " قول الرسول ١األول، إذ نقرأ يف أفسس 

كما اختارنا فيه قبل . الذي باركنا بكل بركة روحية يف السماويات يف املسيح
وإن كان الرسول قد " تأسيس العامل لنكون قديسني وبال لوم قدامه يف احملبة
 املباركني وال ذرة من أشار يف العدد السابع من ذلك اإلصحاح لقديسي اهللا

. اخلطية إال يف تلك اإلشارة العرضية اليت ختربنا حباجتنا إىل الفداء غفران اخلطايا
ومعىن ذلك أن العمل كان من اهللا شخصياً وقد نفذه يف ابنه احملبوب قاصداً به 
جمد ذلك االبن العزيز الوحيد الذي وهو كل مسرة قلبه أعطاه اآلب كل اد 

 مقدماً له من فيض حمبته الغزيرة ما يناسب مقامه السامي مما غمر والكرامة،
القديسني الذين هم جسد املسيح كما يصفهم الرسول يف اية اإلصحاح 

وما أعجب أيها القارئ تلك الطريقة اليت يبتهج الروح القدس أن يعلن . األول
  !!بواسطتها مشورات النعمة

  :حالة اإلنسان
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 نرى أن الروح القدس يبحث إىل اإلصحاح الثاينعلى أننا عندما نتقدم 
امليزان فإذا فريينا يف اإلصحاح اإلنسان يف كفة . يف حالة اإلنسان حبثاً مستفيضاً

غري أن إصحاحنا ميتاز . به ناقص كما تظهر هذه احلقيقة يف سائر أجزاء الوحي
يت حي يعيش يف اخلطية، بل كمعن غريه بأنه يعلن اإلنسان ليس فقط كعامل 

 وباإلمجال – فاقد القوة يف خطاياه – هالك بال رجاء -يف الذنوب واخلطايا، 
ولكن تبارك اسم إهلنا فقد وجه نعمته يف . قد أغلق عليه متاماً يف هذه احلالة

 املائت –القوة السماوية اليت أحيت املسيح وإقامته حنو هذا اإلنسان الساقط 
  . واخلاضع للشيطان–أدبياً 

 ليس من – ٢ل ويكرر ذكر صليب املسيح يف اية أفسس ويعود الرسو
جهة عالقته مبشورات اهللا كما جاء يف اإلصحاح األول، وال من جهة عالقته 

املشورات كما جاء يف أول اإلصحاح حباجة أولئك الذين هم موضوع تلك 
اً ال فقد كان اهللا قدمي. الثاين، بل من حيث املقارنة بينه وبني معامالت اهللا السابقة

يهتم باألمم الذين هم موضوع تلك املشورات كما جاء يف أول اإلصحاح 
فقد كان اهللا قدمياً . الثاين، بل من حيث املقارنة بينه وبني معامالت اهللا السابقة

ال يهتم باألمم الذين كانوا خارج دائرة عمله تعاىل، بل إسرائيل ذلك الشعب 
صليب أصبح يكلم األمم، وبالصليب أما اآلن فبال. الذي أفرزه ليكون خاصته

 –نعم . أيضاً أعلن هلم اإلنسان اجلديد وسر املسيح والكنيسة اليت هي جسده
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ليس ألن عناية اهللا اخلفية أمهلتهم، وال ألن نعمته تعاىل مل . قد كانوا كضائعني
أما اآلن فقد . تعمل لصاحل األفراد منهم، بل م بصفتهم أمماً كان مغلقاً عليهم

وليس . حوا غرض النعمة اإلهلية وصارت الدعوة ترسل إليهم عالية شاملةأصب
إذ هي تضم اليهود (هذا أم هم فقط الذين أدخلهم اهللا إىل الكنيسة معىن 
بل إن اهللا استحسن أن يقرم إليه قرباً خيتلف عن حالتهم اليت كانوا ) أيضاً

ها نعمته الغنية هلم ولليهود عليها قبالً ليعلن هلم بوضوح تلك الربكات اليت تقدم
لذلك اذكروا أنكم أنتم األمم قبالً "ويف ذلك يقول الرسول . يف املسيح الرب

إنكم كنتم . لة من املدعو ختاناً مصنوعاً باليد يف اجلسدغريف اجلسد املدعوين 
يف ذلك الوقت بدون مسيح أجنبيني عن رعوية إسرائيل وغرباء عن عهود 

ولكن اآلن يف املسيح يسوع أنتم الذين . بال إله يف العاملاملوعد ال رجاء لكم و
ألنه هو سالمنا الذي جعل االثنني . كنتم قبالً بعيدين صرمت قريبني بدم املسيح

  ".واحداً

  :اهللا واألمم

 يقتصر على أن اهللا ومن هذا القول نتعلم حقيقة أخرى وهي أن األمر مل
ليهود الذين يؤمنون أصبحوا جسداً قرب األمم إليه تعاىل فقط، بل إن األمم وا

مبطالً "واحداً ألن املسيح قد أزال حائط السياج املتوسط قاتالً العداوة جبسده 
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" ناموس الوصايا يف فرائض لكي خيلق االثنني يف نفسه إنساناً واحداً جديداً
فليست املسألة جمرد حياة جديدة بل حالة جديدة مل تكن من ذي قبل وهي أن 

أي (ويصاحل . إنساناً واحداً جديداً صانعاً سالماً"كنيسة يكونان املسيح وال
فجاء . االثنني يف جسد واحد مع اهللا بالصليب قاتالً العداوة به) املسيح

قد كان األمم حبسب تدبري اهللا ". وبشركم بسالم أنتم البعيدين والقريبني
ونالحظ .  التغيريبعيدين جداً وكان اليهود قريبني، أما اآلن فقد تغري احلال كل

مل تصبح أن األمم الذين آمنوا تساووا مع إسرائيل يف امتيازام، بل أن املسألة 
ليس فيه يهودي أو أممي، إذ قد انتقل كالمها " إنساناً واحداً جديداً"أن هناك 

 إىل االحتاد يف املسيح، األمر الذي –من حالته السابقة إىل مركز جديد مبارك 
  .ن قبل إال يف مشورات اهللامل يكن موجوداً م

  :الكنيسة

فال . هذه هي الكنيسة جسد املسيح، وهذا هو العمل الذي يتممه اهللا
خيلص النفوس فقط، بل وجيمعها أيضاً، وليس فقط جيمعها إىل واحد، بل هو 

إنساناً واحداً يف املسيح ) وهم على األرض(جيعل اليهود واألمم املؤمنني 
حالة كانت قبالً حسب وصية اهللا أمراً ممنوعاً . باركوجسداً واحداً لشخصه امل

  .منعاً باتاً
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ونرى يف اية هذا اإلصحاح حقاً آخر مرتبطاً مع الكنيسة فقط أشري إليه 
فالروح القدس ال خيربنا فقط عن تكوين جسد واحد يف . يف سياق كالمي

ومع أن موضوع . املسيح بل عن وجود مسكن على األرض يسكن فيه اهللا
كىن اهللا ليس ضمن حماضريت هنا، إال أنين ال أقدر أن أحرم نفسي من لذة س

  .ذكر بعض الكلمات عن هذا املركز العجيب الذي أعطاه اهللا للكنيسة

وقبل كل شيء ليالحظ القارئ أنه مل يكن يف العهد القدمي بناء أو مسكن 
نازله للذين فبغض النظر عن رمحة اهللا وت. هللا إىل أن وجد ما يرمز إىل الفداء

أحبهم نرى أنه تعاىل مل يقدر أن يسكن مع اإلنسان إىل أن وضع األساس الذي 
 ولو تصفحنا . وهذا األساس هو سفك الدم–مبقتضاه قدر أن يسكن معه بالرب 
إشارة إىل أن اهللا سكن مع الناس، أو أنه تعاىل سفر التكوين ملا وجدنا فيه كله 

 أن سفك دم خروف الفصح، وعرب ولكن مبجرد. وعدهم بأن يسكن معهم
وال يعزى السبب . إسرائيل البحر األمحر نقرأ أنه صار هللا مسكن يف وسط شعبه

ألن هذا حمال، إذ لو قارنا إسرائيل . يف سكىن اهللا إىل حتسن يف حالة الشعب
الذي عرب البحر األمحر بإبراهيم أو إسحق أو حىت يعقوب لوجدنا الفرق 

ن اهللا الذي يزور اآلباء جمرد زيارة أصبح بعد الفداء ومع ذلك نرى أ. عظيماً
أجد مقاماً للرب مسكناً لعزيز "يسكن بني البنني ويضع لسان أحدهم أن يقول 

وكيف مت ذلك؟ آه أيها القارئ فإن قليلني منا من يقدرون التغري " يعقوب
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د فاملسألة ليست مقارنة بني األفرا! العظيم وأثر الفداء العجيب حق قدرمها
وبعضهم، أو بني ميام وأمانتهم، بل هي مسألة تقدير اهللا للفداء، وقد أظهر لنا 
أنه حىت لو مل يكن سوى أمراً إعدادياً، ومع انه كانت فيه عالمة صرحية منظورة 
توافق شعباً أرضياً، ولكن احلقيقة الواضحة اليت نراها منقوشة على تاريخ 

 أن اهللا تنازل ألن يسكن يف وسطهم إسرائيل كالنقطة املركزية لربكتهم هي
  ).٤٦ - ٤٣: ٢٩، ص ١٧، ١٣، ٢: ١٥خر (

على أن هذا األمر قد أصبح للكنيسة على األرض أغزر بركة وأكثر غبطة 
. فقد سر اهللا أن جيعل شعبه على األرض مسكناً له تعاىل. من ذلك العهد القدمي

فقد جاء .  بعدهولكن جيب أن نفهم أن هذا مل حيصل قبل الصلب بل باحلري
اهللا يف شخص املسيح إىل األرض، ولكن املسيح بقي وحده باعتباره هيكل اهللا 

ولكنه بعد أن مات " انقضوا هذا اهليكل"الوحيد احلقيقي بدليل قوله له اد 
وقام، حدث شيء جديد، فقد أكمل الفداء ولذلك استطاع اهللا أن يرتل 

ليس ألن .  اخلاصة ويسكن يف شعبهبالقداسة والرب اللذين يتفقان مع صفاته
قديسي العهد اجلديد أحق يف ذام بسكىن اهللا فيهم من قديسي العهد القدمي، 

فإن من يعرف نفسه ويعرف الفداء يدرك أن هذا فكر فاسد ألن الطبيعة ! كال
البشرية ال تصلح لشيء أمام اهللا، وأن اجلسد وكل ما يدعو الفتخاره ال حيثية 

  ".من افتخر فليفتخر بالرب"اىل، بل له يف حمضره تع
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فلم يصر لنا فقط رب نفتخر به بل فداء حقيقي : على أن هذا ليس الكل
، بل ما أعظم شعوره وما أعظم تقدير اهللا لدم ابنه الكرمي. فعلى املسيح بدمه

أال حيق أن يقول . حنو الذين رش عليهم هذا الدم باإلميان وأصبحوا به مغتسلني
؟ "اآلن أنزل وأختذ مكاين يف وسطهم" إسرائيل بلسان احلال فيهم كما قال يف

هذه هي يف الواقع ناحية غالية من نواحي الكنيسة اليت هي اآلن مسكن اهللا 
بيت "لذلك يسميها الروح القدس يف مواضع خمتلفة من الكتاب . بكيفية خاصة

طيل لذلك ال أ" اجلسد"على أن موضوعي ليس البيت بل " هيكل اهللا"و" اهللا
  .الكالم عن البيت

أن يكونوا ) ٤أفسس (ومن مث جند أن الروح القدس حيرض القديسني يف 
مث يوضح هذا الكالم ". جمتهدين أن حيفظوا وحدانية الروح يف رباط السالم"

. جسد واحد وروح واحد كما دعيتم أيضاً يف رجاء دعوتكم الواحد"بالقول 
وآب واحد للكل الذي على الكل إله . رب واحد إميان واحد معمودية واحدة

  ".وبالكل ويف كلكم

اخلطرية ال تؤثر على أفكار " اجلسد الواحد"وهل يتصور واحد أن احلقيقة 
املسيحي وأخالقه كما على عواطفه؟ وبفرض أننا حصلنا على معرفة املسيح 
وتأكدنا أنه ابن اهللا واملخلص وأصبحنا نستريح عليه كسالمنا أمام اهللا واآلن 
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ندعوه كربنا، ولكن أليست يل عالقة باآلخرين على األرض؟ هل أنا حنن 
متروك وحدي ألدعو اهللا؟ وهل علي أن أفسح يل طريقاً وسط العامل باستخدام 

هل أنا وحدي ابن هللا مع أوالده املتفرقني هنا وهناك . اهللا مع الصالة فقطكلمة 
 االسم احلسنوما هو شعوري عندما أرمق بنظري أولئك الذين يسمون ذلك 

هلم ولنا؟ إن اجلواب على هذه األسئلة كلها ويدعون اسم ربنا يسوع املسيح 
واهللا هو الذي يكون ذلك اجلسد د املسيح الذي قد احتد " اجلسد الواحد"هو 

وليس يف مقدور " ألننا أعضاء جسمه من حلمه ومن عظامه. "به هذا اجلسد
إخوتنا يف املسيح ألن هذا عمل اهللا الذي أحد أن حيدد ماهية نسبتنا الطبيعية إىل 

فال يعطينا . يعطي ما يليق به تعاىل ولو كان فيما خيتص بدائرة األرض واجلسد
بل يعني لكل واحد مركزه .  ألننا ال جنهل غباوتنا من هذه الناحية–ما خنتاره 

ا وهل ما يعمله اهللا ألجلنا وم. سواء كان عالياً أو وضيعاً حسب حكمته اإلهلية
يعمله إيانا أقل مما يعمله اآلن البنه احملبوب؟ وهل مشيئته حنونا أقل أمهية منها 

فليس من خيتلف يف مشيئة ! حنو العامل اخلارجي؟ كال أيها احلبيب وألف كال
. اهللا من جهة النسب الطبيعية، بل حىت األدبيون هم أيضاً ال خيتلفون يف ذلك

 خرق كل احلدود الفاصلة ومع هذا فإن حنن نعلم ما تفعله الشهوة البشرية يف
عوزه إىل هذه العالئق الطبيعية ) بدون التفكري يف اهللا(اإلنسان املسكني يدرك 

أما العالئق الروحية . اليت صارت له على األرض ويقدر قيمة احملافظة عليها
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وإنه لفكر خطر وحقيقة تذلل القلب املسيحي . فليس هلا عنده هذا االعتبار
 وهي القريبة من اهللا إىل هذا احلد، واليت هي مثار – تكون الكنيسة وتكسره أن

حمبته الكاملة، واملخلوقة منه تعاىل للمجد األبدي اخلاص بابنه احملبوب، وهي 
 من العار أن تكون هذه الكنيسة أقل اعتباراً –ترتيبه، ومشيئته، ومسرته، أجل 

ولكن ! هم بعضهم مع بعضلدى املسيحيني من نفس نسبتهم الطبيعية اليت تربط
  .أليس هذا هو احلاصل بينهم؟ وأال يكون ذلك خطية حمزنة

  :دعوة اهللا لليهود واألمميين على السواء

ومباذا نعلل هذا اإلمهال يا ترى؟ ومن أين نتجت غلبة العدو اهلائلة هذه؟ 
بأسره؟ " اجلسد الواحد"وملاذا يوجد اآلن ستار من الظلمة كثيف على موضوع 

 وضوح الكتاب املقدس إذ ما أكثر! ن اهللا مل يعلن لنا فكره بشأنه؟ كالهل أل
. يف هذا املوضوع، وإن كنا مل نذكر سوى القليل من الرباهني الكتابية عليه

ولكن هل هناك ما هو أوضح من أن اهللا قد أوجد حالة جديدة مؤسسة على 
انعاً إياهم صليب املسيح، وأنه أصبح يدعو اليهود واألمم الذين يؤمنون ص

؟ وهل يف كلمته اليت تتحدث إلينا عن الكنيسة ما هو أكثر "جسداً واحداً"
كما أن اهللا ال يعترف جبسد غري جسد املسيح . وضوحاً من هذا احلق وهو

هكذا هي مشيئته حنونا وهكذا هو واجبنا من حنوه تعاىل أن نتصرف مبوجب 
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ن أفكار املسيحيني ألننا فكيف غاب هذا احلق الثمني ع. وحدانية هذا اجلسد
ال بل وقد عاش البعض منا . عبثاًَ حناول أن جنده يف كتابام احلديثة أو القدمية

حنن منذ زمان طويل كمسيحيني، وكثريون كأعضاء كنائس عرفوا باملنشقني، 
ولكن إذا كان هذا . ومع ذلك فقد جهلنا كلنا صفات ذلك احلق جهالً تاماً

، وعليه يف كلمة اهللا من األدلة ما ال يدحض فلماذا احلق يف غاية من الوضوح
  يصبح نسياً منسياً بني أوالد اهللا؟

يف ذلك ال يرجع إىل عدم توفر اإلخالص والتقوى بني إن السبب 
املسيحيني، بل إىل أن الشيطان يوجه كل قوته ودهائه ضد ما هو قريب من اهللا 

ذي جيريه هذا متعلق باملسيح، وذلك ألن عمل اهللا ال. وضد ما جيريه تعاىل اآلن
ولذلك هو يسعى جهده لكي يفسد . وهو مشيئته الفعلية اخلاصة ألجل شعبه

فتراه ال يعمل على حجب حقائق أخرى، بل يقتصر . هذا العمل ويشوه مجاله
وقد كان يف كل زمان أمام أوالد . على ما يتعلق مبجد املسيح كما قد ظهر لنا

غى يستخدم فيها العدو كل وسيلة يعمى ا اهللا مسرح القتال وحومة للو
فالوقت الذي جيمع اهللا . أبصارهم ويعوقهم عن إدراك وإمتام مشيئة اهللا وأبيهم

فيه كنيسته يبذل العدو كل جهده ليقاوم وخيلط وحيجب كل حق يتعلق بتلك 
  .الكنيسة
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أن ينجح بالرغم من احلق كيف استطاع الشيطان : سائل يقولورب 
أن السبب األديب لذلك : حيويه العهد اجلديد؟ بكل أسف نقولالذي الواضح 

واضح وال حيتاج إىل البحث الكثري فقد خيدع أوالد اهللا بسهولة ألن التعليم عن 
الكنيسة اليت هي جسد املسيح يقرب اهللا إلينا متاماً، ويضع أمام نفوسنا نعمته يف 

)  وتعتربه ومتارسهإذا كانت نفوسنا تصدق احلق(كامل غناها وجيعلنا نشعر 
  .ببطالن األمور احلاضرة

ولكن باألسف فإن قلوبنا تفزع من هذا الشعور؟ إذ حنن بالطبيعة حمبون 
 مولعون بالصيت، ليس يف األمور الدنيوية احملضة بل –للراحة واملركز يف العامل 

 ميالون على نوع ما إىل احلصول على كرامة –يف ما يسمونه باألمور الكنسية 
إال أن اجلسد هو فقط للرأس . علق باملسيح وال يصلبه، حىت نعظم ا ذواتناال تت

أما اإلنسان الطبيعي فإنه خيتفي، وجمده . د اهللا لكي يتمجد به ابن اهللا
ولكننا ال منيل إىل تعليم واختبار حازم . وإرادته قد دينت كاخلطية. يتالشى

وألن اإلنسان . نعظم نفوسنامساوي كهذا بل باألحرى حنب أن نعمل شيئاً وأن 
له يف ذاته ما يعرضه لسلطة اخلطية وخداع الشيطان ومكايده لذلك سرعان ما 
يعلن له هذا احلق العظيم حىت يأخذ يف االضمحالل وإال فأين جند هلذا احلق 
شهادة واحدة يف كتابات اآلباء األولني؟ ألست جتد أيها القارئ كلما تقدمت 

ا قد دخلت إىل مركز العداء واملقاومة هلذا احلق السامي؟ يف تاريخ املسيحية أ
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خذ مثالً ما شئت من كتابات الباباويني والربوتستانت واألسقفيني واملشيخيني 
ال جتدها مجيعها تتجاهل هذا واللوثريني والكلفينيني واألرمن وقل يل إن كنت 

بشري اخلطاة حىت احلق وليس املعىن أنك ال جتد بني هذه الطوائف احلق الكايف لت
بل حىت ما يعلن . خيلصوا، بل إن جمرد خالص النفوس ليس هو احلق الكامل

أفلم يكن على األرض نفوس أمينة قبل أن . كنيسة اهللا ليس هو احلق بتمامه
يفرز اهللا لذاته تعاىل شعباً خاصاً؟ أفلم يكن خالص منذ البدء قبل الطوفان 

  . بكل تأكيد كلن هذا كله قدمياً!وبعده

   :الكل واحٌد جديد في المسيح

. إال أن هناك أمراً آخر مل يكن اهللا قد أعلنه أو ثبته حىت وقت رفض مسيا
ففي صليب . وألجل هذا األمر قد أرجأ إرسال الروح القدس من السماء

املسيح قد وضع اهللا أساس هذا العمل اجلديد وأصبح جيمع كنيسته من بني 
ال خيفى أن اإلنسان .  واحداً جديداً يف املسيحاليهود واألمم ليجعلهم إنساناً

 وعندما يسمح لنفسه بالتهور يف هذا يريد أن جيعل لنفسه أمهية يف هذا العامل،
االدعاء فإنه يسقط فريسة ملخالب العدو ويسهل عليه أن خيدع نفسه ألنه قبل 

ضه فخرابه التام وعداؤه له وبغ. صليب املسيح كان لإلنسان جمال على درجة ما
. للنعمة املعلنة يف شخص االبن كل هذا مل يظهر يف ملئه حىت وقت الصليب
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 ال بل مل –كما أنه قبل الصليب أيضاً مل يعلن لنا اهللا كما هو تعاىل معلن اليوم 
ولكن االبن الوحيد هو . يكن يف اإلمكان إعالنه ذه الصفة يف ذلك الوقت

 ذلك الرب اجلديد يف نوعه الذي –ه الذي أعلنه لنا بالنسبة للخطية وبالنسبة لرب
  .بواسطته ويبارك الذين يؤمنون بيسوع حىت ولو من أشر الناس

عن نفسه يف املسيح  إذا رغب القلب يف النمو يف ما أعلنه اهللا –واآلن 
حسب نعمته املتجهة حنو الكنيسة اليت هي جسد املسيح الواحد، فإنين أستطيع 

 وفرعاً، وعلى العامل الذي يريد اإلنسان أن حينئذ أن أحكم على الطبيعة أصالً
فكنيسة اهللا قد تأسست على حقيقة خراب اإلنسان لتكون . ينال له فيه مركزاً

د اهللا يف ابنه كما صرح الروح القدس بذلك غري أن هذا يظهر املكانة السامية 
يا . (للحق الذي نتابع البحث فيه بالنسبة للنفس من حيث شركتها وسلوكها

واحلقيقة ) يتنا نبتعد عن كل ما ال يتفق مع االختبار ومع نسبة النفس إىل اهللال
بفرض أننا طرحنا جانباً مسألة حق الكنيسة وحالة قلوبنا (هي أنه ال شيء 

مييز املؤمنني ويربطهم معاً ) وضمائرنا وعالقتنا باهللا والعبادة واخلدمة إىل حني
 ال سواه أكثر سطوة وبساطة ونفوذاً رباطاً متيناً إال حق شخص املسيح، الذي
  .على سلوك الشخص املسيحي وسريته

  :العهد القديم والعهد الجديد
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وتأمل معي أيها القارئ يف الصعوبات اليت يستجمعها الناس من العهد 
أشري هنا إىل الصعوبات (على أي أساس يا ترى تقوم تلك الصعوبات؟ : القدمي

من غري املتعلم نظامياً وذا سطوة بأي شكل من النظامية، وما يبدو لدى ذهن املؤ
وما جوهر احتجاجهم اليت جيعلون حمورها تعاليم العهد القدمي ) األشكال

  وتصرف رجاله يف ذلك احلني؟

وهل التشابه الذي يزعمونه بني العهد القدمي واجلديد تشابه صحيح؟ 
 أو يف "؟اإلنسان اجلديد الواحد"وكيف جنادل ونتماحك يف حقيقة وجود هذا 

كون الكنيسة أمراً جديداً مل يسبق له وجود حىت ذلك العهد القدمي؟ ومن 
 كداود أو سليمان أو إبراهيم أو –الواضح أن سلوك قديسي العهد القدمي 

 ال ميكن تطبيقه على قديسي العهد اجلديد بل باألحرى هو –إسحق ويعقوب 
 على أنين ال أتكلم هنا عن . مع السرية اليت ينتظرها اهللا من كنيستهال يتكافأ

 إذ ليس مفروضاً أن –الظواهر األدبية اليت حتكم على البطل والفساد أو العناد 
 بل عما كان صواباً وطبقاً –يستند املسيحي إىل خطايا أولئك ليربر خطيته 

وحاملا يعرف تعليم الكنيسة كجسد املسيح . ملشيئة اهللا املعلنة يف ذلك العهد
حنن نعلم أن اهللا يرى ابنه اآلن . صعوبة ال يبقى هلما مكانفكل احتجاج وكل 

ليس (وقبل أن يكون املسيح هناك كرأس اجلسد . يف حمضره كاإلنسان املقام
مل يكن مستطاعاً وجود ) كاالبن الوحيد، بل كاإلنسان املقام من بني األموات
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متام كما أنه مل يستطع أن يكون يف حمضر اهللا كإنسان إال بعد إ. جسد له
لقد كان له تبارك امسه منذ القدمي لقب ابن اإلنسان بالنظر ملا كان عتيداً . الفداء

أن يتخذه من الناسوت إذ أن ذاك الذي هو اهللا وابن اهللا كان مزمعاً أن يصري 
   .إنساناً حقيقياً

لكن كيف استطاع أن يأخذ هذا املركز يف السماء؟ لقد ولد كإنسان 
فكيف يأخذ هذا املركز يف .  يف العامل مل يكن إنساناًعلى األرض وقبل أن يولد

 الذي –السماء؟ فاملسيح مل يكن رأساً حينذاك ومن باب أوىل مل يكن اجلسد 
" الكنيسة هي جسده"وحقيقة أن .  موجوداً يف ذلك الوقت–هو الكنيسة 

. أيضاً كاإلنسان املقام املرتفعتفترض ضمناً أن املسيح صار إنساناً بل ورأساً 
على أنه مل يأت بثمر إال بعد موته كما نتعلم من مثله عن حبة احلنطة الوارد 

 ولكننا ال نكتفي باألمثال لنستند إليها بل ينبغي أن نتصفح ١٢ذكرها يف يوحنا 
. الفصول الكتابية اليت تنطق بعبارات جلية يف تلك احلقيقة وفيها جند الكثري

ما هي عظمة "ن أفسس قول الرسول جاء يف اية اإلصحاح األول م: فمثالً
الذي عمله يف املسيح . قدرته الفائقة حنونا حنن املؤمنني حسب عمل شدة قوته

إذ أقامه من املوات وأجلسه عن ميينه يف السماويات فوق كل رياسة وسلطان 
. وقوة وسيادة وكل اسم يسمى ليس يف هذا الدهر فقط بل يف املستقبل أيضاً

 "ميه وإياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسةوأخضع كل شيء حتت قد
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فاملسيح قد جعل لكنيسته رأساً فوق كل شيء ولكن بعد أن أقيم من األموات 
وحىت كونه . فاإلنسان املقام هو الرأس املوجود يف السماء. وأجلس عن ميني اهللا

  .رأساً ذلك مل يتم إال بعد إكمال الفداء وهكذا أخذ املسيح مركزه يف السماء

رى ماذا كانت النتيجة أيها القارئ العزيز؟ النتيجة هي أن جسد املسيح وت
مساوي كما أن رأس الكنيسة مساوي ولكن اإلنسان ال جيد لذة يف هذا الكالم 

إذ لو كان .  ال بل وكثريون من املسيحيني يرونه كالماً عالياً جداً وصعباً–
ومشاريعه األدبية ذلك اإلنسان شخصاً مساوياً فأين جمال مساعيه وخططه 

والعلمية والسياسية؟ وأين مجيع هذه األمور اليت متلك على الناس عقوهلم 
وأمياهلم وأشواقهم؟ وهل يليق أن تكون هذه كلها يف السماء؟ وهل املشاريع 

 أمور جندها يف السماء؟ قد تسمع أيها القارئ – وأحالم امللك العاملي –احلربية 
كما سيحاربه ). لذي قد طرد من السماءا(بال شك عن احلرب ضد إبليس 

الرب بواسطة مالئكة قوته فيما بعد، ولكن ال داعي ألن أقول أنه ال مكان يف 
  .جسد املسيح لكربياء اإلنسان وطمعه وجهوده

  :المسيحي قديس

إذ ما هي حقيقة كنيسة اهللا؟ إن كنيسة اهللا هي جسد املسيح بعد أن 
خلطية قد أبطلت متاماً ونزعت بطريقة أكمل الفداء الذي كانت نتيجته أن ا
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 ليس فقط –وعلى هذا األساس قد صار املؤمنون . جمدت اهللا وبررت املؤمن
مولودين من املاء والروح، ومربرين من خطاياهم بدم املسيح بل متحدين به 

فكنيسة اهللا ليست مكونة إذن من جمرد . كرأسهم املبارك اجلالس عن ميني اهللا
". قديس"تسمو يف معناها عن كلمة " مسيحي"، ألن كلمة مفديني أو قديسني

تعين أقل مما تعنيه كلمة " مسيحي"إنين أعلم أن كثريين يظنون أن كلمة 
ورمبا يعتربون تعليمنا هذا غريباً ألم يعتقدون أن كل من محل اسم " قديس"

  ال بل ورمبا ال–وأن القديسني على األرض قليلون جداً . املسيح فهو مسيحي
أما من جهيت . قديسون إال عندما يصلون إىل السماء) حسب فكرهم(يوجد 

 أن املسيحي – وال شيء أكثر منه ثبوتاً ويقينية –فهو أمر يف غاية الوضوح 
بل وأكثر من قديس، وذلك على أساس ما قد صنعه اهللا من الفداء بدم . قديس
 بالروح ألن اهللا قد ومسكن اهللا. فهو قديس متحد باملسيح عن ميني اهللا. املسيح

وسفك الدم .  إذ أنه بعد أن مت العمل الكفاري–استطاع حينئذ أن يسكن فيه 
كيف : وإن قال قائل.  وفعالً مت ذلك–استطاع اهللا أن يسكن هناك . ورش

قد يتمتع البعض . أعلم ذلك؟ فاجلواب هو أن اهللا قد أخربنا به يف كلمته
 غري أن التمتع باحلق – وهذا أمر آخر –باألسف متتعاً ضئيالً ذه احلقيقة 

ومع ذلك فإذا مل حنكم على . يتوقف على مبلغ استناد نفوسنا عليه باإلميان
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اجلسد، الذي يعوق إدراك هذا احلق والتأكد منه، فال نستطيع أن نتمتع به وقتاً 
  .طويالً وبدرجة سامية

منني وصريورم وقد بني اهللا يف كلمته أن الكنيسة هي عبارة عن احتاد املؤ
.  بعد أن مات وقام وارتفع إىل السموات– بالروح القدس –واحداً مع املسيح 

والنتيجة هي أنه ينبغي لنا أن نفكر يف ما يتطلبه اهللا من أعضاء ذلك اجلسد ما 
دمنا نرغب يف معرفة كيفية سلوكنا، وعبادتنا، وخدمتنا وشعورنا حنو سائر 

  ".بيت اهللا"أعضاء املسيح، وكيف نتصرف يف 

ألنه . والعهد اجلديد مشحون ذه املواضيع وعلى األخص رسائل بولس
قد ) أي األناجيل(مل ميكن أن تتكلم األناجيل عنها بصفة رمسية واضحة، إذ هي 

ختصصت يف معظمها للكالم عن مسيح حي، وختمت حبقائق موته وقيامته 
بدون أية (ادة العتيدة وقد جند فيها استعدادات العمل اجلديد، والشه. وصعوده

ولكن مجيعها تظهر أن بناء الكنيسة مل يبدأ فيه إذ ) إشارة ملا كان مزمعاً أن يتم
أما يف الرسائل فنجد إعالنات مؤسسة كلها على ذلك احلق السامي وهو . ذاك

أرجو أن أفيض (الحظوا نقطة أخرى . أن البناء يأخذ جمراه واجلسد يتكون اآلن
وهي أن حق جسد املسيح يرتبط به حق آخر وهو ) اينفيها يف اخلطاب الث

وإنين أشري هنا إىل هذه احلقيقة . حضور الروح القدس الذي نزل من السماء
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أي حقيقة اجلسد الواحد على أننا . ألظهر العالقة الكائنة بينها وبني سابقتها
والذين مل يتصفحوا جيداً شهادة الكتاب املقدس . سنرى خطورا فيما بعد

عرون بأمهية وقيمة التعليم الذي يلقيه علينا حينما يبسط هلم هذا املوضوع يش
آخر وهو مع أن الكنيسة شيء جديد، وهناك أيضاً حق بسيط . بأكثر وضوح

منفصل كل االنفصال عن كل ما صنعه اهللا قدمياً، غري أنه توجد لدى اهللا مبادئ 
ففي .  العهد اجلديد أم القدميأدبية سامية ثابتة يعمل اهللا تعاىل مبقتضاها سواء يف

كل جزء من أجزاء الكتاب املقدس حيث يتكلم الروح القدس فيها عن أزمنة 
ما قبل الناموس، وأزمنة الناموس، كما أيضاً عن زمان اإلجنيل، نرى أن اهللا يف 
هذه التدابري املختلفة يظل هو اإلله البار، القدوس القدير، الصفات مجيعها 

ن يف التدبري احلاضر وتثبت إعالن اهللا، فضالً عن املعامالت تضيء بأكثر ملعا
ويا له من نور باهر . اجلديدة وأعمال النعمة اليت مل ميكن إعالا قبل هذا التدبري
 وما أفصح –أجل ! ظهر لناس عندما أضاء املسيح الذي هو النور احلقيقي

 الصليب وموت ويعوزنا الوقت والكالم يف! إعالن اهللا نفسه يف شخص املسيح
  !!احلبيب وقيامته ومتجيده، كإعالن اهللا

أفال . اجلديدفال شك إذن أن كل جمد اهللا األديب يقوم يف هذا اإلنسان 
يليق إزاء هذه اإلعالنات الكاملة، وإزاء إمتام الفداء األزيل، أن يكون ملا يعمله 

عا اهللا إله وأبو ربنا يسوع صدى يف أفكار وقلوب وسلوك أوالد اهللا؟ إذا د
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. شخصاً ليكون خادماً أو عبداً له فهناك مسئوليات خاصة متعلقة بذلك اخلادم
وانتهى به احلال إىل . ولكن لنفرض أن ذلك اخلادم انقلب متاماً فصار غري أمني

ال أعود استخدم هذا اخلادم وأمثاله بل سأخلق عائلة : العصيان ولذلك قال اهللا
 من احلالة القدمية إىل هذا املركز اجلديد وأتبىن لنفسي أوالداً، وآيت بشعب

لنفرض أن هذا حصل، فماذا إذن؟ من الواضح أن . حسب مسريت الفائقة
فال شك أن هذا ) ولو بكل أمانة(هؤالء البنني إذا رجعوا ليشغلوا مركز العبيد 

هو منتهى الضالل بعد أن أصبحت املسألة مسألة بنني وليست مسألة عبيد، 
  .ن ذلكوأي ضالل أردأ م

وعلى هذا األساس املغلوط يشترك النصارى مع العامل ويشغلون أنفسهم 
أما اهللا فقد عمل على . باألمور اليت ترضي اجلسد وتسره وتعطي اإلنسان أمهية

أساس آخر، فقد أعطى لنا ذلك احلق ايد القائل بأنه ليس عنده تعاىل سوى 
). ومات ودفن يف قرب املسيحإذ قد انتهى آدم األول وأعلن خرابه (رجل واحد 

وإذا قيل ) ١٥ كو ١(الرب من السماء . وحنن املسيحيني خنص اإلنسان الثاين
فليس هذا باملباينة مع االمتيازات القدمية بل هو تعبري عن " إنسان واحد جديد"

 هو جسد اإلنسان الثاين –توحيد قديسي اليهود واألمم مجيعها يف جسد واحد 
  .٢لن لنا حق اإلنسان اجلديد هذا يف أفسس وعلى هذا األساس يع



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٥٠

   :تعاليم جديدة

وقد .  إزاء هذه احلالة اجلديدة، حنتاج إىل إعالن جديد–إذن أصبحنا 
. أعطانا اهللا ذلك اإلعالن، فأعطانا تعاليم جديدة مل يكن هلا مكان من ذي قبل

يكون يف ا ولو فرضنا أن العهد اجلديد كان موجوداً يف أزمنة العهد القدمي فماذ
ألن اليهودي مل يكن . أثره حينذاك؟ ال شك أنه كان حيدث ارتباكاً كبرياً

قد جيوز أن ما يف العهد اجلديد من حكمة ومجال . يعرف كيف يتصرف فيه
 غري أنه كان من احملال عليه أن –وقداسة وحمبة تستوقف اليهودي وتدهشه 

لشريعة املعطاة هلم عن يعرف كيف يتصرف مبقتضاه، أو كيف يوفق بينه وبني ا
إذ يرى أن العهد القدمي كان يأمره االنفصال عن األمم بينما العهد . يد موسى

وإم مجيعاً واحد يف . اجلديد خيربه أن اليهود واألمم يكونون جسداً واحداً
فما كان يف مقدوره أن يوفق . وهلم مجيعاً قدوم بروح واحد إىل اآلب. املسيح

فكل . وال غرابة إذا قلنا أنه مل يكن مقصوداً أن يتوافقا معاً –بني هذين األمرين 
أما اخللط بني . منهما لزمان خاص، وحالة ختتلف كل االختالف عن األخرى

ويا . هذين العهدين فهو إحدى وسائل الشيطان اليت جنح ا يف الكنيسة االمسية
 فبينما كان لألسف فإن هذا هو عني ما حدث يف زمان معامالت اهللا مع اليهود

وبينما كان سبحانه وتعاىل . اهللا يثبت شريعته كان من الشعب أو كسروها
األوثان وذهبوا وراء آهلة األمم يتمسك بوحدة الالهوت اندفع الشعب إىل 
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على أنين أعتقد أن اليهودي على ما . فكانوا غري أمناء على اإلطالق لشهادم
كان يرى أن تعاليم العهد اجلديد ال كان عليه من ظالم وقلة دراية لفكر اهللا، 

ولكن اهللا ما كان ليعطي العهد اجلديد ذه الكيفية، بل بعد أن . تتفق مع دعوته
. أكمل العمل الكفاري فوق الصليب، أبرز اهللا هذه اإلعالنات اجلديدة تدرجيياً

 مل تكن –" إنسان واحد جديد "–وملاذا يا ترى؟ ألنه قد وجدت حالة جديدة 
 وإزاء هذه احلالة اجلديدة أعطى اهللا كالماً جديداً يتفق مع إعالن النسبة .قبالً

اليت صارت للمسيحيني بعضهم حنو بعض، ومع عمل اهللا يف الكنيسة اليت هي 
  .جسد املسيح

  :وحدانية الروح

ذكر باختصار النتيجة العملية هلذه احلالة اجلديدة وقبل أن أختم تأملي، أ
ويا له " ن أن حتفظوا وحدانية الروح برباط السالمجمتهدي"وهي قول الرسول 

!! من ربح جزيل كنا حنصله لو أننا طبقنا هذا القول بصفة فعلية إزاء انقساماتنا
وتأمل أيها القارئ قليالً يف حالة شخص مسيحي قد أقيم من حالة املوت 

ا ويف احلقيقة كم حتري كثريون من. ووجد سالماً ولكنه يسأل عما جيب أن يعمل
قد ال نفهم سوى القليل جداً من كلمة اهللا ومع ذلك ال ! يف مثل هذه الظروف

نزال نرى صعوبة يف التوفيق بني الكلمة وبني ما حييط بنا السيما من جهة 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٥٢

ويف احلقيقة إن هذه السبل واضحة " جمتهدين أن حتفظوا وحدانية الروح"القول 
حدود هلا أو االشتراك مع وهادئة، فلست مكلفاً بصنع الوحدانية، وال بصنع 

نعم ال هذا وال ذاك، بل على أن اجتهد يف حفظ وحدانية . اآلخرين يف ذلك
الروح، وبعبارة أخرى إن اهللا الروح القدس قد صنع وحدانية، ومشغولية 

وكم للنفس املتواضعة من . كمؤمن هي مالحظة هذه الوحدانية لكي أحفظها
خطأ، وخلطر السقوط يف الرخاوة من راحة عجيبة عندما تشعر بأا عرضة لل

  .جهة أو ضيق الفكر من جهة أخرى

ما هي وحدانية الروح؟ أين بدايتها وإىل أين تنتهي؟ وما : ولسائل يقول
هي طبيعتها وصفاا؟ الكتاب خيربنا أن الروح قد أقام وحدانية بني الناس، وأن 

ب على هذا فما هي إذن؟ اجلوا. هذه الوحدانية منفصلة عنهم وهي فوقهم
. السؤال هو أن الوحدة موجودة يف الكنيسة اليت قد جعلها اهللا جسد املسيح

وكم يستريح املؤمن عندما يعرف أن واجبه هو أن مييز ببساطة وبواسطة كلمة 
كيف هذا؟ إنين أدخل بعض : اهللا مكان وحدانية الروح هذه؟ قد يقول قائل

انية روح اهللا، وال كيف كنائس املسيحيني ولكنين ال أعرف أين أجد وحد
 أفتش –أدركها؟ اجلواب هو أن اهللا قد أعطى لنا يف الكلمة أدلة واضحة نرية 

فيها فأرى أنه آخذ يف مجع أبناء اهللا املتفرقني إىل واحد، فيجمعهم حول اسم 
واعلم أيها . مؤكداً هلم أم حيثما اجتمعوا ذه الصفة فهو يف وسطهماملسيح 
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فإذا كنت تنتظر .  حالً لكل معضلة روحية بعيداً عن املسيحالقارئ أنك لن جتد
جمرد احتاد بني املسيحيني، فمن الوهم واخلطر أن تنتظره بدون أن يكون املسيح 

فمن جهة املسيحيني ليس مكان خيلو منهم، ومن الناحية األخرى ما . مركزه
أفتش عن فإذا شئت أن . من وهدة للضاللة ال جتد فيها بعضاً من أوالد اهللا

فقد أراهم . من حمبة العاملأوالد اهللا فإنين بسهولة أجدهم حتت أشكال متنوعة 
أجل . يف هذه الناحية غري مرتبطني، وقد أراهم يف األخرى ملتصقني ومتعصبني

 قد أراهم جمتمعني معاً مبوجب قوانني بشرية وألغراض تافهة جداً، وقد –
أو اآلراء . صيات، أو التعاليم اخلاصةأراهم جيهلون حمور احتادهم إما بعض الشخ

املستحسنة ولكن هل هذه هي وحدانية الروح؟ فإذا مل تكن هكذا فما هي إذن 
إن : وما هي كيفية حفظها؟ جوابنا على هذه األسئلة. يف معناها الصحيح

  .وحدانية الروح هي ما يكونه الروح د املسيح

إال أن حفظها ال . دةواملسيحيون هم الذين بالطبع تتألف منهم الوح
 ليس –يتوقف على جمرد كوم مسيحيني بل على كوم جمتمعني إىل املسيح 

ولو أم ال يرونه . إىل حضوره باجلسد، بل إىل امسه كمن هو اآلن يف السماء
فإذا . رؤى العني اردة ومع ذلك يعتمدون على حضوره إذ هو أمني لكلمته

فأكون غري مكترث بالغرض الذي مات كنت أفرز نفسي عن اجتماع كهذا، 
وإذا كنت أقدر قيمة . وناقضاً وحدانية الروح) ٥٢: ١١يو (املسيح ألجله 
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موت املسيح وأجتهد يف حفظ وحدانية الروح فسيكون اجتماعي على هذا 
الشك أن كثريين من أعضاء املسيح متفرقون اآلن يف . األساس ال على غريه

دوا مع الذين جيتمعون حقيقة حول اسم كل مكان بينما كان جيب أن يوج
 أن أتنحى ناحية – كشخص يعرف إرادة سيده – ولكن هل واجيب .املسيح

وحىت إذا عرفوها فإم . قاصية بدعوى أن اآلخرين ال يعرفون إرادة السيد
يظهرون عدم األمانة يف إمتامها؟ وهل من واجيب أن أقول إن مشيئته ال ميكن أن 

  !!تتم

 من علل خراب املسيحية، كما جند احلقيقة املؤملة وهي أن وهنا جند علة
الشيء الذي ألجله مات املسيح قد وجه الشيطان كل جهوده يف مقاومته وقد 

ولكن ال تتعجب أيها القارئ، فإن كل أمر يشرع فيه اهللا . أمثرت تلك اجلهود
ولكن . ةيضعه أوالً بني يدي اإلنسان ألنه مسئول أو يستعمله د ذاته الكرمي

فإنه ال توجد سوى نتيجة واحدة هلذا العمل وهي خراب اإلنسان !! لألسف
ولذلك ال تعود الرواية تتكرر مرة أخرى حىت يظهر إذا كان . خراباً تاماً

على أن اية األلف سنة ستكون . يستخدم فرصة جميء يسوع وملكوته د اهللا
ن قد وجد يف كل األزمنة برهاناً على أن ما حدث قدمياً سيحدث حينئذ، ولك

فانظر أيها القارئ أن تكون متمسكاً باحلق متاماً، وال . أن اإلميان يتغلب وينتصر
. تدع أحد حيرمك من الربكة اليت أعطاها لك اهللا، واليت دعاك ألن تتمتع ا
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وما أحلى أن حنفظ يف بالنا أن الكنيسة املؤسسة على الصليب، واملتحدة 
  . هي الثمرة الغالية لنعمة اهللا–ح واملنتظرة جميئه باملسيح بواسطة الرو

وبعد أن حاد شعبه عن القوة، وأمهلوا حىت جمرد صورة هذا احلق السامي، 
ولست أرتاب يف أن اهللا قصد إعادة هذا . قد عاد ووضعه أمامهم من جديد
حسب "و إال فبماذا نعلل دعوة اهللا للكنيسة . احلق بالنظر إىل سرعة جميء الرب

لتعد نفسها للعريس، باعثاً من جديد تلك الشهادة السماوية اليت كانت " رتهمس
وما أسعد النفس اليت ليست فقط تنحين ! يوماً ما حمتقرة ومهجورة ومهملة

نعم أيها القارئ ما ! إجالالً فتقبل نعمة اهللا املوجودة فيها بل حتفظ الكرت بأمانة
 وتأكد أننا "يأخذ أحد إكليلكك مبا عندك لئال متس"أسعد تلك النفس لذلك 
 خلطر إمهال ما أعطاه اهللا لنا، وأن كل آلة يستطيع –معرضون كالذين سبقونا 

الشيطان أن خيترعها ليبعدنا ا عن الرب، كأن يستخدم فرصة اإلمهال، أو 
 نقول أن كل –مصاعب احلياة، أو التجارب، أو أي شيء يستغلنا ألكرب درجة 

ه سيصورها ضدنا ألنه ال يبغضنا حنن فقط بل أيضاً آلة من هذا النوع وغري
  .شخص املسيح وحقه اإلهلي

ولكن مبا أن الرب قد سر بأن يقيم ثانية شهادة لشخص الكرمي ولعمله 
وجمده السماوي، فإنين أرجو قرائي وأتوسل إليهم أن حيترسوا لئال يقودهم 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٥٦

يف وسط تالطم الشيطان خبداعه إىل االحنراف عن الصخرة اإلهلية الوطيدة 
أمواج االرتداد، والسيما األحداث واحلدثات منهم، وكل من مل يشعر بقوة 
تلك الشهادة وأمهيتها ممن تدربوا على مبادئ احلق وتربوا فيها ومل يتكلفوا 
الكثري يف سبيل تعلمها، ومل خيتربوا نقض عالقات القرىب والصداقة يف تدريب 

وأنين أسلم متام التسليم بأن كل من . ةعميق مدركني تدرجيياً حالة النصراني
 ينبغي أن يسلك يف طريق – أي جسد املسيح –وصل إىل هذا املركز اجلديد 

وأنه ملن العار الفاضح أن يكون التكريس الصحيح يف . تتفق مع ذلك املركز
أقل منه يف ذلك الزمان الذي مل يكن قد أشرق فيه هذا احلق السامي يومنا هذا 

عار علينا، ومانع خطري للحق، ودراية لنعمة اهللا اليت أعلنت . اكما أشرق علين
ذلك احلق أوصلت نفوسنا إليه، نعم عار وفضيحة أنه بعد كل هذا ال يظهر 

فكيف ترى نتصرف فيه؟ هل نزدريه ونرتاب !! لذلك احلق سوى سطوة قليلة
ا من أجل فيه؟ وهل لعدم أمانتنا نطرح جانباً كلمة اهللا الواضحة اليت حتكم علين

األساس الواطئ الذي أصبحنا نستريح عليه وادعني قانعني؟ وهل ترى نستسلم 
لالستحسان البشري وخنترع حمور وحدة غري املسيح وخدمته غري خدمة 

 وهل يسوع لنا أن نترك املكان الوحيد واملبدأ الواحد الذي –الروح؟ أجل 
مبقتضى لتصرف  حبجة أن ا–يسمح به العهد اجلديد ألعضاء جسد املسيح 

النور السماوي املعلن لنا أمر غري مستطاع يف عامل كهذا؟ ال شك يف أن هناك 
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 –صعوبات كثرية ومعطالت متنوعة تعترضنا يف سبيل احملافظة على ذلك احلق 
  .أما إذا أردنا أن نسري مع اهللا فنحتاج باستمرار أن ننكر ذواتنا عملياً

  :آلمة اهللا للتمييز

أن حنكم ومنيز إذا مل نستخدم كلمة اهللا؟ وهل حنن ولكن كيف نستطيع 
حلكمنا الصحيح؟ وبينما مستعدون ألن نكتفي بتلك الكلمة باعتبارها مقياساً 

تقصريات أولئك الذين نالوا من اله تلك االمتيازات " بالطبع"كلمة اهللا تدين 
قد  بل –العجيبة، والذين مل يدخلوا فقط يف وحدانية الروح كسائر القديسني 

مهما (عرفوا وآمنوا بتلك الوحدانية كحقيقة، وبينما يكون تقصريهم وفشلهم 
 إال أم بواسطة –بال عذر أكثر من سواهم ) كانت درجة ذلك التقصري

الكلمة يربرون اهللا وكلمته والروح القدس حاكمني على أنفسهم بانكسار 
 التأمل أننا قد فسوف جند مبزيد" أن من افتخر بالرب"أساسنا وتذلل وإذ يكون 

جئنا إىل هذا املركز لكي نتعلم أغالطنا بكيفية مل نر مثلها من قبل وعجز 
قد ندهش من السقطات والتجارب املضاعفة . اآلخرين بدرجة مل نكن نظنها

واملهارب الضيقة وأسباب العار واخلجل الكثرية، ولكن كيف استطعنا أن نرى 
الكنيسة أمر غري منتظر؟ بل ألا هذه كلها ونشعر ا؟ هل ألن وقوعها يف 

ومما يعزى إمياننا فيما يسبب احلرية واالرتباك أننا نعلم قيمة الكتاب . كذلك
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ولو تأملنا يف كل معامالت اهللا التأديبية لوجدنا . املقدس بكيفية مل خنتربها قبالً
 ولكن عندما أخذنا. أنه مل ميكن تطبيقها حينما كنا خمتلطني بالكنيسة االمسية

حلفظ وحدانية الروح قد وجدنا أن تلك املعامالت مثينة وغالية ونافعة نسعى 
وال تسل أيها القارئ عن التحذيرات اليت وجهت لنا . وال ميكن االستغناء عنها

و إال أفال تسمع . ضد حمبة العامل فإننا باجلهد نعرف ما هو ذلك العامل
 جوام على هذا املسيحيني يف كل حني يتساءلون عما هو؟ أو أليس يف

التساؤل أيضاً دليل على أن العامل قد أثر عليهم فأعمى أبصارهم؟ قد تراهم 
ولكن حاملا ". العامل"يتجنبون بعض األمور فال يعملوا وهذه هي ما يسمونه 

الذين من "مبعىن أننا إذا حتققنا من حالة : منيز جسد املسيح يتضح لنا معىن العامل
  .ال تكون يف نظرنا مبهمة وغامضة" ين هم من خارجالذ"فإن مسألة " داخل

فال خنشى إذن من أن نترك كل شيء د اهللا يف هذا العامل، ولننتظر منه 
قد ال يوجد إال اثنان . نعمة تعيننا على حتمل كل الصعاب بدالً من إمهال جمده

امل أو ثالثة ولكن إذا اعتربوا حقيقة جسد املسيح، وانفصلوا حبسب مشيئته يف ع
و نتساهل ولست أقصد أننا نصادق على من جيدف على املسيح أ. الذات هذا

يف "فإن واجبنا أن نقول ! كال) إن مل يكن يف أقواهلم(مع ادفني يف أعماهلم 
ومن العبث أن نتناقش يف " جملسهم ال تدخل نفسي مبجمعهم ال تتحد كراميت

نعلم ما يصنعه الشيطان مع أن وحدانية الروح تعود باد لشخص املسيح، حنن 
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الذي حيب الرب من القلب، وكيف أنه يوقعه يف شرك إنكار سيده، وإنكاره 
ولكن من ذا الذي يتماحك يف تربير خطية كهذه ويف الشركة مع . بقسم أيضاً

  صاحبها حال وجود تلك اخلطية؟

 حيفظوا وحدانية"أنه إذا وجد اثنان أو ثالثة واجتهدوا أن : وأكرر ما قلته
نعم إنه . فينبغي علي كمسيحي أن أختذ مكاين معهم" الروح يف رباط السالم

من واجيب أن أسكب قليب يف الشفاعة ألجل كل مسيحي مهما كانت ظروفه، 
 ال –سواء كان من الطوائف املنشقة أو البابوية بغض النظر عن األغالط والشر 

 ولكن هل معىن –ط بل وجيب أن ينسكب قليب ألجله السيما إزاء هذه األغال
هذا أنين أتراخى يف حفظ وحدانية الروح، وهل أصادق شخصاً كهذا واشترك 
معه يف ما أعلم أنه ليس موافقاً للكتاب وأنه إمث وخطية حبجة وجود بعض 
املسيحيني احلقيقيني يف تلك احلالة؟ كال، بل ينبغي أن أحرضه على االنفصال 

 انغماسي يف الطني بل باألحرى على أن ذلك ال يتم بواسطة. ألجل الرب
بواسطة خروجي منه ووقويف على الصخرة خارجاً، وهناك يقف املسيحي 
احلقيقي مستمداً من اهللا نعمة حىت بواسطة إظهار احلق لضمريه، واحتمال نور 

التصرف كأحد أعضاء جسد املسيح الساطع يف كلمته، والتشديد يف مسئولية 
ل طريقه، وجيب أال أنكر على أمثال هذا املسيح، يستطيع أن يرجع عن ضال

أم أعضاء يف جسد املسيح بل باحلري أذكرهم بتلك احلقيقة الغالية اخلطرية 
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أعضاء يف جسد املسيح حىت ال يعودون ويعتربون جسداً آخر ) فعالً(وهي أم 
فلماذا ال يعترفون به دائماً " اجلسد الواحد"فإذا كانوا أعضاء يف ذلك . غريه
ون ما عداه؟ وإذا كانوا تابعني لوحدانية الروح فلماذا ال حيفظوا واهللا ال وينكر

يقيم الدعوى ليس ضد البابوية والربوتستانتية بل ضد إنكار املسيحية االمسية 
ومهنا اآلن جيب أال ينصرف إىل تأسيس . للكنيسة اليت هي جسد املسيح

لكنيسة اليت قد صنعها اهللا الكنيسة يف احلاضر أو املستقبل بل إىل االلتصاق با
 لنرفضها مجيعاً وخنرج منها ولنطرد كل اختراع –واالعتراف خبطية املنافسات 

إن كلمة اهللا يف كل زمان تدعو . بشري يف أمور اهللا وحنفظ أنفسنا من األصنام
إن كان . أوالده للخضوع له وملشيئته تعاىل فهل نتصرف هكذا أيها القارئ

إن من يعرف أن "و إال فاعلم "  هذا فطوباك إن فعلتهفإن علمت"نعم : جوابك
وال شك أنه إذا وجد شيء تتضح فيه " يعمل حسناً وال يعمل فهذا خطية له

خطية اإلرادة البشرية أكثر من سواه فهو ذلك املكان الذي يعظم اهللا فيه السيد 
املسيح، وقد سبق أن أرسل فيه الروح القدس ليكون ينبوع القوة يف طاعة 

  .عبهش

ولذلك ال أستطيع اإلتيان جبميع (ولو أن هذه احملاضرة هي جمرد مقدمة 
 ملواضيع اليت وكل ما حصل أنين وضعت أساساً. الرباهني اليت تثبت ما قلته فيها

 إال أنين أثق أن ما ورد يف هذه احملاضرة كاف ألن أبني للقارئ )أرجو متابعتها
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لتقدم إىل اهللا حىت يعطيه يف  خطورة ا– مهما كانت درجة نضوج إدراكه –
رمحته وحنانه أن يدرك أنه ليس فقط قديساً بل مسيحياً، مستنداً على الفداء، 
متحداً باملسيح، مسئوالً ألن يتصرف كعضو يف جسده، وجيتهد حفظ وحدانية 

وهذا التزام إهلي يتسامى على تغيريات حالة . الروح دون أي أمر يف العامل
وال عربة بكثرة العدد، بل هو واجب حتمي ولو مل . ضالكنيسة هنا على األر

  .يوجد سوى اثنني أو ثالثة أدركوا احلق
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  هوامش المحاضرة األولى

إنين ال أريد أن أدخل يف التفاصيل بل كل غرضي أن أجيء  )١
 .على الفكرة العامة للمعامالت اإلهلية إيضاحاً ملوضوعي

مزان للفداء ليالحظ القارئ أن الفصح وعبور البحر األمحر ر )٢
وذين األمرين مت . فاألول يرمز إىل سفك دم املسيح، والثاين إىل موته وقيامته

 .الفداء املرموز بفداء إسرائيل

 .وال أتكلم هنا عن قيمته على فرض وجوده يف ذلك التدبري )٣
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  خالصة المحاضرة الثانية

  )روح واحد(

. ٣ السابقة عمل الروح القدس يف التدابري. ٢شخصية الروح القدس . ١
حقيقة إرسال . ٥خيبة اآلمال اليهودية . ٤أفكار اليهودي واألممي عن املسيح 

الروح القدس من السماء هي احلق الرئيسي للعهد اجلديد وله املرتلة األوىل بعد 
الروح القدس . ٧التالميذ يعدون حلقيقة الروح . ٦ما للمسيح من مرتلة فيه 

. ٩معروفاً للعامل ا ال يكون الروح القدس ملاذ. ٨ليس جمرد قوة بل هو شخص 
. ١٠الروح القدس مرسل من اآلب باسم املسيح، ومرسل باملسيح من اآلب 

شجاعة بطرس . ١٢بر اهللا . ١١اهللا ممجداً يف تعظيم اإلنسان يسوع املسيح 
. ١٤التفاوت يف أقانيم الثالوث ليس كتابياً . ١٣الناشئة من الضمري املطهر 

توصيل . ١٥وجة اليت للروح القدس أي عالقته بالعامل وبالقديسني العالقة املزد
حضور الروح القدس على األرض يف غياب . ١٦حياة القيامة بالروح القدس 

. ١٨العالمات املعجزية حلضور الروح القدس يف بداية املسيحية . ١٧املسيح 
عليم ت. ٢٠شهادة سفر األعمال لعمل الروح القدس . ١٩إحزان الروح القدس 

مفتتح الرسالة األوىل . ٢١الرسائل عن حضوره يف األفراد ويف الكنيسة 
لكورنتوس تظهر دوام عمل الروح القدس يف الكنيسة طاملا كانت موجودة 
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حكمة اهللا يف منعها . ٢٣السبب يف عدم استمرار املعجزات . ٢٢على األرض 
يح للروح القدس قبول املس. ٢٥الوح عالمة مسرة اهللا يف عمل ابنه . ٢٤اآلن 

كيف يعمل الروح القدس يف . ٢٧األمهية العملية هلذه احلقائق . ٢٦مرتني 
. ٢٩واجب املسيحي يف أن يوجد حيث يعترف بالروح القدس . ٢٨اجلماعة 

االعتراف بالروح القدس ال يعطل . ٣٠ما هي علة ضعف الكنيسة هلذا احلد 
. ٣٢إرضاء الرب يسوع السبب احلقيقي لالجتماع هو . ٣١اخلدمة الفردية 

ملاذا أطلب من الغري أن حيضر معي اجتماعاتنا بينما . ٣٣حتليل فكرة التعصب 
. ٣٥فتش كلمة اهللا أيها القارئ لنفسك . ٣٤أنا ال أذهب معه إىل اجتماعاته؟ 

  .ختام الفصل
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  المحاضرة الثانية 

  )روح واحد(

  )١٣ - ١: ١٢ آو ١(

  :تثبيت حقوق روح اهللا

" تثبيت حقوق روح اهللا يف كنيسة اهللا"ذه احملاضرة هي إن مهميت يف ه
وإنين موقن أن هذه املهمة ينبغي أن تكون شغل املسيحي الشاغل ليس بالكالم 

ألنين أفترض هنا " تثبيت حقوق روح اهللا"وأقول . فقط بل بالعمل واحلق
شخصيته، إذ ال داعي إليراد الرباهني عليها كما أنه من باب أوىل ال داعي 

ليس لعدم توفر األدلة عليهما يف كلمة اهللا بل ألما  –يرادها على الهوته إل
أما . ليسا ضمن موضوعي، هذا فضالً عن كوما حقيقتني مسلماً ما

موضوعي اآلن فهو حقوق الروح القدس وعمله السامي يف الكنيسة، ذلك 
اهللا وكثريون حىت من أوالد . العمل الصادر من حضوره كمرسل من السماء

جيهلون هذا املوضوع وجيدون فيه صعوبات وغموضاً، ال بل وحىت البعض ممن 
حصلوا على بركات جزيلة، وعمل الروح القدس بقوته فيهم وم خلري 

وما مل نتعلم هذا احلق من اهللا، وما مل . النفوس، يرون هذه الصعوبات عينها
إخضاعنا عملياً فإننا نقبله كأمر إهلي مؤكد، فواضح أنه مهما عملت النعمة يف 
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خنسر خسارة كربى إذا مل نعرف الطرق اخلاصة اليت تشاء إرادة اهللا أن يكرم 
وقد قصدت أن أدخل يف هذا . الروح القدس ا يف األفراد ويف الكنيسة

  .املوضوع ولو أنه واسع واال ضيق

 –" اجلسد الواحد" كما بينت يف معاجليت ملوضوع –وسأبني هنا أيضاً 
لمة اهللا ما كان يصدق دائماً على الروح القدس، وما ليس له عالقة من ك

خاصة بالوقت احلاضر، حىت نستطيع أن منيز جيداً الوسائل اليت بواسطتها يظهر 
اهللا نفسه يف زماننا هذا، وكيف أن املسيحيني عرضة للخطأ يف هذا األمر الذي 

وإن كنا . قرار بإقنوم إهلييعترب اخلطأ فيه خطرياً جداً ألنه مسألة متس صحة اإل
حنافظ على حق الروح القدس يف أن يعمل يف الكنيسة حسب إرادته، ففي هذه 

وكل .  العمل الذي ميارسه من البداية–احلالة ال نعترض على عمله يف النفوس 
من له إملام وإدراك للكتاب املقدس ال يرتاب يف هذه احلقيقة وال يف أمهيتها، وال 

فالروح القدس كان . كر أو رغبة أو باعث لالرتياب يف شأايوجد عنده أقل ف
فلو نظرنا إىل اآلباء . على الدوام هو العامل األصلي فيما قصد اهللا أن جيريه

الذين اشتهروا باإلميان فإننا لسنا نظن أن مؤمناً ما يرتاب حلظة واحدة يف أنه 
فهو الذي عمل . بواسطة عمل الروح القدس فقط آمن اإلنسان قدمياً وحديثاً

. هابيل وأخنوخ ونوح وباقي القديسني الذين يشهد هلم الكتاب املقدسيف 
وحينما خطب اهللا شعبه إسرائيل، فإن كان قد عمل بكيفية خاصة تناسب 
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إظهار جمده يف وسطهم فقد كان الروح القدس هو القوة العاملة خارجاً 
 بصلئيل ويف مششون فهو الذي كان قد عمل يف موسى ومن بعده حىت. وداخالً

وإذا ما جئنا إىل األنبياء فال حاجة بنا للقول بأم كأناس . ومن تعقبه حىت داود
اهللا القديسني إمنا تكلموا مسوقني بقوة الروح القدس، وإن روح املسيح سبق 

ولو أم مل يفهموا عن تلك (فشهد فيهم باآلالم اليت له واألجماد اليت بعدها 
أي (ولذلك فكل الذين يدافعون عن االمتيازات احلالية ) اآلالم سوى القليل
ال يوجد لديهم أي ميل ألن جيعلوا هذا املوضوع غامضاً ) حضور الروح الواحد

بل على العكس هم يقدرون كل التقدير مجيع ما عمله الروح القدس قدمياً إذ 
  .باحلقيقة ما من أمر كان من اهللا إال وعمل الروح القدس

  :م يتوقعه اليهود ما ل:مفارقة

فقد رأينا من . إال أننا عندما نأيت إىل العهد اجلديد يعرض لنا أمر جديد
أن اخلرب عن ابن اإلنسان حمتقر مصلوب مفارق للعامل كان ) ٣٤: ١٢يو (

غريباً على مسامع اليهود الذين يرجون أن املسيح يبقى إىل األبد وميلك على 
ضه اإلنسان، وإسرائيل على األخص، برز ولكن حاملا رف. األرض باد وبالرب

 أن يفارق  قائالً أن مسيا وابن اهللا كان عتيداً– الذي أدهش اليهود –هذا احلق 
ال يفكرون يف هذا إال قليالً ولكن هل ) كما أعتقد(وإن كان األمم . األرض
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أظهروا هم يف دورهم حكمة أعظم من أولئك اليهود؟ لقد كان ذلك اإلعالن 
 إذ أم كانوا –ألول وهلة مع الناموس واألنبياء  لليهود وال يتفق مدهشاً جداً

يرجون مسيا الشخص املوعود به الذي كانت مسرة قلوم يف حضوره، والذي 
كان يشتاق إليه امللوك واألنبياء من األعماق ألن اهللا وضع يف نفوسهم ذلك 

رقهم، ويغوص يف ولكن الذي ظنوه متمماً آلماهلم إذا به عتيد أن يفا. الشوق
 موت الصليب، حتت يد اإلنسان ال بل حتت يد – احلزن والعار واملوت ةجل
 فبدالً من أن –وليس ذلك فقط بل حىت بعد أن قام من بني األموات !! اهللا

حيافظ على جمده يف كرسي داود أبيه وميأل األرض بالربكة اليت تنبأ عنها األنبياء، 
 كانت قلوم تصبو إليه لكي يشرق ويضيء  بدالً من أن يتمم هلم ما–أجل 

 وإذا به مزمع أن يترك العامل يف ظالمه ويرجع إىل السماء من –العامل إىل األبد 
فقد نزل كنب اهللا : على أن صعوده إىل األعايل ليس كرتوله منها. حيث أتى

، أما اآلن فكإنسان "والكلمة صار جسداً"لكي يصري إنساناً كما هو مكتوب 
.  بني األموات كان مزمعاً أن يترك العامل لكي يأخذ مكانه عن ميني اهللاقام من

ويف حال وجوده هناك وعد أن يرسل الروح القدس بكيفية مل تكن معروفة 
. كانت مهمة العهد القدمي أن يعد قلوب اليهود للمسيا على األرضلقد . قبالً

الذي طرده، ويدخل  يغيب عن نظر العامل – بعد موته وقيامته –أما كون مسيا 
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يف مشهد جديد مساوي، وإرسال الروح القدس شخصياً ليحل حمل املسيح أثناء 
  .غيابه عن العامل، كل هذا مل يكن ينتظره اليهود مطلقاً

. هذا هو احلق الرئيسي الذي يعلنه العهد اجلديد بعد إعالنه شخص املسيح
قتضاه كاألساس الراسخ ولكن املسيحيني قد تباعدوا يف هذه األيام عن السري مب

 أفكارهم عن مستواه الصحيح حىت لقد اقتصروا على وقد احنط هذا احلق يف
وقد . االعتقاد مبجرد استمرار التأثري الذي كان حيدثه الروح القدس على الدوام

نتج عن ذلك أن كل من يرفض حضوره على األرض بكيفية خاصة وبصفة 
ق إىل طرق حمزنة لكي يتخلص من  فإن مثل هذا ينساشخصية كنتيجة للفداء

وأستطيع أن أذكر هنا مثاالً واحداً قد يثري . األقوال الكتابية الواضحة والبسيطة
الدهشة يف البعض عندما يسمعون مثل هذه التصرحيات السيما من شخص له 

أن عدم اإلميان ذا وسنرى من هذا املثال . شهرة واسعة يف املعرفة الروحية
)  حق حضور الروح القدس فعالً بكيفية مل تكن معروفة قبالًأي(احلق السامي 

ففي . هو العالمة اليت تظهر أولئك الذين يقاومون هذا احلق بواسطة أنظمتهم
املعزي نراهم يدعون بأن الروح القدس كان يعطي قبالً وأنه قد فارق األرض 

من و. حال وجود الرب عليها حىت يسكبه مرة أخرى عند صعوده إىل السماء
مث فإن فترة حضور املخلص على األرض مل تكن فترة عيد مبهج بل باألحرى 

  !فترة موحشة ألن الروح القدس مل يكن موجوداً إذ ذاك
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  مبلغ التهور الذي من شأنوقد ذكرت للقارئ جمرد الفكرة حىت أبني له
ول وهل أراين حباجة إىل أن أق. عدم اإلميان أن يقود إليه حىت رجال اهللا العقالء

العكس أن الذين احتاطوا باملخلص واغتبطوا بتعاليمه متتعوا بكل ما كان يتمتع 
به قديسو العهد القدمي وأكثر؟ فقد أيقظ الروح القدس نفوسهم كما أجدادهم 

ذلك فإن التالميذ يف يومهم فازوا حبضور وفوق . بإعطائهم اإلميان باملسيح
الشك أنه .  كالمه وتصرفاتهاملسيا يف وسطهم، وبإعالن النعمة واحلق به يف

كانت لدى الرب أمور كثرية مل يستطيعوا أن حيتملوها حينئذ كما قال السي له 
واحلقيقة أن حماجة . اد، ومع كل فقد كانوا مؤمنني حقيقيني كالذين سبقوهم

  .كهذه هلي جمهود ضائع يبذله اإلنسان يف طريق اهلروب من حق اهللا اخلطري

  : في المسيحإعالن النعمة والحق

فنرى فيه أن ربنا له اد قد : والعهد اجلديد واضح جداً يف هذا املوضوع
أعلن أول كل شيء التعليم عن الروح القدس وذلك لضرورة هذا األقنوم اإلهلي 
لتسديد حاجة اإلنسان لكي يولد من الروح وأن حيصل عليه حىت يستطيع أن 

 الروح القدس هو الذي كان يسجد لآلب بالروح واحلق وأكثر من ذلك فإن
وإزاء شدة احلاجة إليه . سيعد التالميذ للعمل العظيم وهو نشر احلق ونعمة اهللا

يف هذه النواحي فقد ذكر لنا الرب التعليم اخلاص به يف إصحاح ال مفر منه 
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فقوله أن من يؤمن . وقد وضع الرب ذلك التعليم يف قالب الرمز) ٧يو (وهو 
الذي مل يكن يعطى (عن الروح "ر ماء حي كان هذا به جتري من بطنه أا

كان املؤمنون به ) لشخص حىت جيعله يؤمن باملسيح بل باحلري هو الذي
ألن يسوع مل . ألن الروح القدس مل يكن قد أعطي بعد. مزمعني أن يقبلوه
والشك أن كثرة األخذ والرد يف آيات صرحية كهذه يعد " يكن قد جمد بعد
 نعم إننا إذا وجدنا غموضاً يف دراستنا فنجتهد يف التوضيح، .إهانة لكلمة اهللا

أما إذا وجدنا أن عبارات الوحي أسهل من أية لغة تقوم مقامها فاعتقد أنه يليق 
  .بأقوال الكتاب اجلزلة السلسة أن تنطبع يف ذهن القارئ

ويف اإلصحاحات األخرية من إجنيل يوحنا نرى أن ربنا له اد خيربنا 
افية وحمددة ليس فقط عن أن الروح القدس سيعطى بعد متجيده بكيفية بطريقة و

مل تكن قبالً بل أننا أيضاً سنفوز بعمله الشخصي حينما يرسل إلينا ويأيت إىل 
عن الروح القدس ) ١٤يو (أرضنا ولذلك نرى أن شخص ربنا املعبود يتكلم يف 

يف كون الروح فقد نتجادل : وأرجو أن يالحظ القارئ أمهية هذا. كاملعزي
القدس قد أعطي كمجرد قوة روحية ال أكثر، ولكننا ال نقدر أن خنفض من 

 ألنه من هو املعزي إال الروح القدس نفسه؟ كما –قيمة املعزي الذي قد أرسل 
يقصد به معجزة لسان أو أي عمل من " املعزي"أنه ال يقدر واحد أن يقول أن 

تنوعة ولكن جيب أن نتذكر أن الشك أنه يعمل يف هذه الطرق امل. األعمال
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وجمرد قراءة بعض . الذي حل حمل املسيا بعد تركه األرض هو شخص حقيقي
وأنا أطلب من اآلب "وما أسهل القول . جتعل القضية سهلة) ١٤يو (أعداد من 

فليس الكالم عن املعجزات أو " فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إىل األبد
والنبوات . ن حتدث وتنتهي كما انتهت األلسنةغريها فاملعجزات كان ال بد أ

تبطل، والعلم أيضاً يبطل، بل باألحرى الكالم هنا عن شخص إهلي ميكث مع 
روح احلق الذي ال يستطيع العامل أن يقبله ألنه ال يراه وال "القديس إىل األبد 

لقد كان العامل حتت " وأما أنتم فتعرفونه ألنه ماكث معكم ويكون فيكم. يعرفه
 شخص ربنا يسوع ألنه رآه بصورة بارزة، أما الروح القدس التزام أن يقبل

إنين أسلم بالطبع أن العامل ال . فألنه مل يتجسد لذلك مل ميكن لعني العامل أن تراه
يقبل فعالً شخص ربنا يسوع بطريقة روحية أكثر من قبوله للروح القدس، ومع 

ح القدس هنا على األرض، ذلك توجد إشارات واضحة إىل كيفية حضور الرو
  .كيفية ال تترك جماالً للعامل ليفكر يف إدراكه بواسطة العني أو املعرفة

وأما املعزي الروح القدس الذي سريسله ) "٢٦: ١٤يو (وقيل أيضاً يف 
ون هذا نفهم " اآلب بامسي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم

جمرد تأثري بل باألحرى هو ذات فعلية أن الروح القدس ليس موهبة أو قوة أو 
ومن مث نقرأ . قد أرسلت، وشخص يعلم كل شيء ويذكرنا بكل أقوال الرب

 "ومىت أرسل املعزي"وهنا ال يقول سيدنا " ومىت جاء املعزي) "٢٦: ١٥يو (يف 
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ومىت جاء املعزي  "–نعم " مىت جاء"بل ) ألنه قد يقول البعض بإرسال تأثريه(
وما أشد حرص الرب على هذا (إليكم من اآلب روح احلق الذي سأرسله أنا 

. الذي من عند الرب ينبثق فهو يشهد يل) املوضوع وما أعظم صيانته له
وما أكثر خطورة ووضوح قضية " وتشهدون أنتم أيضاً ألنكم معي من االبتداء
أن اآلب ) ١٤يو (فقد رأينا يف . جميء الروح القدس كما نراه يف هذه الفصول

رأينا أن املسيح يرسله من عند ) ١٥يو (الروح القدس باسم املسيح ويف يرسل 
ويف املرة األوىل يقال عنه أنه ذكر التالميذ بكل ما قاله هلم املسيح ويف . اآلب

لقد كان التالميذ معاشرين . املرة الثانية يقال أنه مرسل من االبن ويشهد له
وها هو . وا ملا رأواللمسيح وهو على األرض لذلك كان عليهم أن يشهد

الروح القدس عتيد أن يرتل من اآلب الذي يف السماء لكي يكون لربنا يسوع 
  .املسيح شهود متحدون

يستمر معلناً احلق ذاته بأكثر قوة إذ نه ) ١٦يو (وعلى أننا ال نزال جند أن 
رأينا يف اإلصحاح الرابع عشر أن الرب . يف احلقيقة موضوع خطري وهام جداً

تالميذ بأنه ينبغي هلم أن يفرحوا ألنه كان ماضياً إىل اآلب وكان عازماً أخرب ال
ولو . أن يترك مشهد االتضاع واآلالم لكي يكون يف بيت حمبة اآلب وجمد اآلب

كانت حمبتهم بسيطة، وكانوا يفكرون يف سيدهم ال يف أنفسهم، لكانوا 
ح السادس عشر أما يف اإلصحا. يفرحون ألنه كان مزمعاً أن ميضي إىل اآلب



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٧٤

) وليس يل فقط(خري لكم "فيقول له اد . فإنه يضع هذا احلق بصورة أخرى
املساكني الضعاف هل هذا خري ألولئك التالميذ !! يا للعجب" أن أنطلق

الكثريي اخلوف والرعب، الذين كان يعتين م شخص الرب أمام وجه كل 
نه كان جيمع أولئك إسرائيل الذي رذله ومل يرض أن جيتمع إليه؟ ال شك أ

أما . األصاغر ويظللهم حتت جناحيه، وحىت يف ساعة رفضه بسط يديه إليهم
: وقائل يقول. اآلن فينبغي أن يتركهم وقد كان خرياً هلم أن ميضي إىل اآلب

كيف يكون ذهاب السيد إىل اآلب خرياً للتالميذ؟ لنا من فم ربنا يسوع 
.  خرياً بالنسبة إىل ما كان يف فكرهفقد كان ذهابه لآلب: جواب ال منلك سواه

نعم إن حضوره كمسيا كان سبب غبطة ولكن نظراً ألنه كان على األرض 
 إذ مل –إنساناً حماطاً جبمع من التالميذ لذلك كان حضوره حمدوداً بالضرورة 

أما الروح القدس فلم تتحد . يكن مستطاعاً أنه حيضر يف كل مكان كإنسان
وفضالً عن ذلك فقد . صه اإلهلي مثل االبن املباركالطبيعة اإلنسانية بشخ

بعد إمتام الفداء أن يوصل إىل قلوب التالميذ بكيفية استطاع الروح القدس 
 املسيح املرتفع للسماء واملكرم من اهللا –دقيقة قيمة شخص املسيح وعمله 

  .اآلب

فالرب يسوع مل يكن ليترك العامل أو . وهكذا قد وضعت أسس احلق
 اآلب إال بعد أن يسوي إىل األبد كل املسائل اليت كانت بني اهللا وبني ميضي إىل
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وملا أبطلت اخلطية بذبيحة نفسه فوق الصليب، وتثبت الرب يف . اإلنسان اخلاطئ
املسيح املقام من بني األموات واملرتفع إىل األعايل، مل تصبح املسألة جمرد نعمة 

فقد . اهللا بعمل املخلصخالصة كذب قبل بل باألحرى أصبحت مسألة بر 
 ألن اإلنسان –رجحت كفة امليزان خلري اإلنسان اخلاطئ حبق فاعلية دم احلبيب 

الشك أنه . يسوع املسيح هو الذي جمد اهللا من جهة اخلطية بواسطة سفك دمه
 وهنا ال يستطيع اإلنسان أن –كان ابنه احلبيب وعطية نعمته اليت ال يعرب عنها 

ومع كل ال ننسى أن ! ذي رذل االبن وأبغضه بال سببيفخر بشيء ألنه هو ال
: اهللا تطلع إىل األرض، والسيما الصليب، لريى ذلك فبدت مسألة جديدة وهي

ماذا يفعل اهللا هلذا اإلنسان املبارك؟ ولكن هل ألنه كان ابنه العزيز لذلك أحبه 
نسان ورفعه أقل من كونه اإلنسان الذي جمده فوق الصليب؟ لقد أقام اهللا اإل

ومل يكن هذا العمل تكرمياً لشخص املسيح . يسوع من القرب وأجلسه عن ميينه
وما كان . وحده ب هو مقياس قبول املؤمنني بفضل املسيح يف فرط نعمة اهللا

أكثر دهشة السموات وأعلى مدحيها وتسبيحها عندما رأت اإلنسان الذي 
ل رياسة وسلطان وضع قليالً عن املالئكة قد ارتفع يف شخص املسيح فوق ك

ليلجلس على عرش اهللا؟ ال بل ومن تلك اللحظة قد أصبحت مشغولية اهللا 
 لذلك اإلنسان الذي بالرغم من اخلطية نفسه، ومسرته تعاىل، أن يظهر تقديره

واملوت والشيطان والدينونة اإلهلية قد استرجع هللا حقوقه وحصل جمداً المسه 
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وقبل هذا . اية إذ قد احتمل اآلالم ألجلهالكرمي بواسطة إنقاذ اخلاطئ إىل النه
وما كان تعاىل ليلحقه . كان اإلنسان هو اآللة الفعالة على الدوام يف إهانة اهللا

! أي استخفاف أو إهانة أو افتراء من كل اخلليقة مثل الذي حلقه من اإلنسان
 لشيطان ملا ترك حالته األوىل أضاع إىل األبد مركزه وفوق ذلك فالدينونةإن ا

املروعة تنتظره، إذ ال توجد ذرة من الرمحة أو أشعة من األمل تتخلل تلك 
أما اآلن فبعد أن . الظلمة احلالكة اليت أغرقت اخلطية فيها ذلك املالك الساقط

أحب اإلنسان الظلمة أكثر من النور، وبعد أن جرى شوطاً بعيداً يف طريقه 
  .ح الرب وبواسطة عملهفقد حتولت الدفة يف موت املسي! العدائي ضد اهللا

  :بر اهللا

. وميأل به كتاباته" بر اهللا"وعلى هذا األساس يتغىن الرسول بولس بالقول 
فإن كان قد ثبت اآلن أكثر من قبل أن اإلنسان هالك فإن اهللا من اجلهة 
األخرى عليه دين يفيه، وكجزء من وفاء ذلك الدين قد أجلس الرب يسوع 

من به تربيراً جمانياً وإىل النهاية وأرسل الروح كإنسان عن ميينه، وبرر من يؤ
القدس حىت يكون حلقة اتصال إهلية بني ذلك اإلنسان املبارك وهو يف اد 

ويا له من . وبني الذين يؤمنون به حىت أولئك الذين فزعوا لفكرة رحيله عنهم
فلم ينل التالميذ واملؤمنون من بعدهم ! تغيري عجيب حدث بعد ذهاب السيد



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٧٧

 فبطرس الذي كان قد أنكر الرب استطاع .ة أيضاًَونة روحية فقط بل نالوا قفط
ولكن أنتم أنكرمت "بعد ذلك التغيري أن يقف جبرأة وخياطب اليهود قائالً 

أما نكرانه فقد نسي . وأمام هذا القول صمت اجلميع وما أجابوا" القدوس البار
فقد . من قبل ذلك النكرانإىل التمام، وأجتاسر وأقول أنه قد جمد الرب أكثر 

اتقدت نفسه قوة فعالة، وامتألت نصرة عجيبة، وفاز مبعرفة سامية ال عن ضعفه 
وعدم استحقاقه فقط بل عن اهللا والقيامة وعن نعمته، وحصل على إدراك 

الشك .  ذلك النصيب الذي زاد على ما كان يدركه قبالً–نصيبه يف املسيح 
ا عمله بطرس ألن أنكر سيده جهراً يف دار أن اليهود كانوا يعرفون جيداً م

مستعد ألن يالحظ أغالط أحد تالميذ املسيح، ومع شعب وأمام رئيس الكهنة 
ذلك فقد وقف ذلك الشخص الذي أنكر سيده ثالث مرات وبفيض النعمة 

" أنكروا القدوس البار"أم هم الذين جابه اليهود خمرباً إياهم مبلء الشجاعة 
" ١٠عب  "–مريه ومل يكن له فيما بعد ضمري خطايا  فقد تطهر ض–أجل 

  .وكل ما كان عليه أمام اهللا قد أحمي ال بل وقد تربأ من كل أمر

هذه مثرة واحدة كرمية ومثينة ولكن من أين جاءت؟ لقد كان بطرس مؤمناً 
ومولوداً والدة جديدة من قبل، فما الذي أحدث هذا التغيري يا ترى؟ لقد كان 

ناحية واحدة من نواحي عقىب اخلالص العظيم، متت بقوة روح اهللا لذلك التغيري 
والشك أنه سبق . الذي أتى من السماء وقد عمل يف بطرس من هذه الناحية
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ذلك تدريب أديب يف بطرس وتوبة عميقة عن خطاياه ورد لنفسه، غري أن الذي 
وته فلقد حصل على عطية الروح القدس وعلى ق: ناله بعدئذ أكثر من هذا كله

ومل ! وهنا أيها القارئ تظهر الكنيسة ضعفها بواسطة عدم اإلميان. اإلهلية الفعالة
تصبح املسألة لدى املؤمن جمرد قضية سلبية بل باألحرى مسألة قوة فعلية 
حاضرة كما قيل لتيموتاوس الذي احتاج األمر أن يذكره الرسول حبقيقة تلك 

  .واحملبة والنصحالقوة أنه مل يعط روح الفشل بل روح القوة 

   "البارقليط"الروح القدس 

) ١٦ و ١٥ و ١٤يو (لقد رأينا يف . واآلن لنرجع إىل ذلك احلق السامي
أن ربنا يسوع يعلن عمن سيخلفه يف حضوره الشخصي على األرض، وهو 

وذه املناسبة أقول أنين . إهلي حقيقي ندعوه األقنوم الثالث األقدس" بارقليط"
نوم ثاين أو ثالث، ألن ذلك يفهم منه وجود تفاوت يف ال أحبذ كلمة، أق

ندخل التشبيه اإلنساين يف إننا قد . الالهوت األمر الذي ال يقول به الكتاب
املوضوع ونتكلم عن ابن وعن كيفية خضوعه ألبيه ولكن مثل هذا التشبيه 
رينا خيفى حتت طياته خطراً جامثاً عظيماً طاملا استغله إبليس، فالكتاب املقدس ي

 وأم إله واحد متساوون أن اآلب هو اهللا واالبن هو اهللا والروح القدس هو اهللا
فإدخال التفاوت يف الالهوت إمنا هو آلة هلدم الالهوت اخلاص . يف كل شيء
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على أن فكرة التفاوت تصح عندما نتأمل يف املركز . باالبن وبالروح القدس
لوظيفة اليت يشغلها الروح القدس اإلنساين الذي تنازل االبن وأخذه، أو يف ا

اآلن د االبن، على مثال ما عمله االبن، إذ خدم اهللا اآلب وسيملك على 
  .األرض ده تعاىل

ولكن لنرجع أيضاً إىل تلك اإلصحاحات العجيبة من إجنيل يوحنا حيث 
 خيربنا ربنا يسوع يف واحد منها أنه كان خرياً أن ميضي إىل اآلب فيقول له اد

ومىت جاء ذاك . ألنه إن مل أنطلق ال يأتيكم املعزي ولكن إن ذهبت أسله إليكم"
أما على خطية فألم ال . يبكت العامل على خطية وعلى بر وعلى دينونة

وأما على دينونة . وأما على بر فألين ذاهب إىل أيب وال ترونين أيضاً. يؤمنون يب
ن أذكر أية مالحظة عن هذه ولست أقصد أ". فألن رئيس هذا العامل قد دين

ومنها ندرك الغرضني اللذين ألجلهما . اآليات بل قصدت إيراد احلق بوجه عام
فقد أثبت أن العامل حتت اخلطية وأنه ال يوجد أي بر إال يف . جاء الروح القدس

 ولو –ذلك الشخص الكامل املوجود مع اآلب وأن رئيس هذا العامل قد دين 
لقد كان للعامل رجاء بواسطة . ه فعالً إال أنه قد دينأن الدينونة مل تنفذ في

اليهود أما اآلن فبالنظر إىل ما صرح به شخص ربنا للتالميذ عن انطالقه وعن 
جميء الروح القدس فواضح أن العامل قد هلك وأن الروح القدس قد صار موخباً 

ق ويأخذ مث أن الروح القدس هو الذي كان عتيداً أن يرشد التالميذ إىل احل. له
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ومن هنا يتضح لنا أنه توجد عالقة مزدوجة . مما للمسيح وخيربهم ممجداً إياه
وثانيها القديسون . للروح القدس، أوهلا العامل كنظام خارجي وهذا قد دين

الذين سريشدهم وخيربهم عن أمور عتيدة ال بل وعن كل ما خيتص باملسيح 
الذي يكتبه لنا الرسول يوحنا هذا هو التعليم الواضح السهل . ومبجده العظيم

  .عن الروح القدس

  :إتمام مواعيد الرب

وهيا بنا ندخل يف سفر أعمال الرسل لعلنا جند فيه ما يفيد إمتام مواعيد 
 من ذلك السفر نرى أن ففي اإلصحاح األول. الرب، والشك أننا واجدون

ئاً فيما هنيالتالميذ كانوا موجودين مع الرب وكانوا يشتركون معه اشتراكاً 
فقد كانوا يرقبون ملكوتاً يفوق بالكثري على العامل . كان ميأل قلبه قبل انطالقه

وإن مل تكن أفكارهم قد احنطت بدرجة احنطاط أفكار . وعلى إسرائيل
املسيحيني الذين يقولون اليوم مبلك ألف سنة بال مسيح، األمر املخجل هلم وهم 

 إال أن أفكار التالميذ يف يومهم مل تكن –يرفعون عقريم بيننا تفاخرا وإعجاباً 
كما أم مل يكونوا قد فهموا وقتئذ الرجاء . أمسى من أفكار اليهود العاديني

املسيحي الثمني ذلك ألن أفكار املسيحيني هي أفكار السماء مبوجب إخبار 
 يف الروح القدس هلم، اإلخبار الذي الق باآلب إذ أن ذلك كله كان مرتكزاً
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ال يف شركة ! يف تلك الشركة قد دخلنا أيها القارئ.  جمده السماوياالبن ويف
مع "مع األنبياء يف الرؤى املباركة اليت رأوها عن جمد عتيد أن ميأل األرض بل 

فإن التالميذ مل يكونوا ) ١أعمال (أما يف حادثة ". اآلب ومع ابنه يسوع املسيح
كن جاء شخصياً مع أم قد حصلوا على قوة اإلدراك ألن الروح القدس مل ي

ففي نفس اليوم كانوا حاصلني وقتئذ ال على حياة فقط بل على حياة يف القيامة 
اقبلوا "الذي قام فيه شخص الرب من بني األموات نفخ فيهم فعالً وقال هلم 

على أن هذا مل يكن بالطبع نوال عطية املعزي، ذلك الشخص " الروح القدس
 عتيداً أن يقوم املسيح على األرض بل باألحرى اإلهلي املوعود به والذي كان

. كان هذا عبارة عن توصيل حياة املسيح بعد القيامة بواسطة الروح القدس
لذلك أعتقد أن نفخ السيد يف التالميذ كان فيه إشارة إىل نفخ الرب اإلله يف 

آلدم فقدمياً كانت النفخة لقبول احلياة الطبيعية . غري أن بني العملني فرقاً. آدم
) كما اعترف توما(أما اآلن فقد وجد على األرض شخص إهلي كان رباً وإهلاً 

ويف نفس الوقت كان اإلنسان املقام أو آدم األخري الروح احمليي لذلك هو يعطي 
ألجل ) ألن احلياة البد من إعطائها بواسطته(هذه احلياة بواسطة الروح القدس 

أن الروح ) ١أعمال (فإننا نتعلم من ومع كل ". اقبلوا الروح القدس"هذا قيل 
القدس الذي هو املعزي مل يكن قد جاء حينئذ ونستنتج هذا من حق بسيط 

إن مل أنطلق ال يأتيكم "وهو أن الرب مل يكن قد انطلق بعد كما قال له اد 
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فكان حىت ذلك الوقت موجوداً مع التالميذ وأوصاهم أن ال يربحوا من " املعزي
ومهما كانت الربكة اليت فازوا ا يوم القيامة . روا موعد اآلبأورشليم بل ينتظ

  .إال أا مع ذلك مل تكن هي إمتام موعد اآلب

أما اإلصحاح الثاين من هذا السفر فإنه يرينا الروح القدس عامالً على   
فيخربنا ذلك اإلصحاح عن مظاهر غري . األرض يف غياب املسيح بطرق متنوعة

ية بدت يف موهبة األلسن اليت مست على التشويش الذي جلبته عادية للنعمة اإلهل
خطية اإلنسان والقضاء اإلهلي إىل العامل يف اختالف الشعوب واألجناس 

وها .  األمر الذي ظل موجوداً منذ أيام بابل حىت عصرنا احلاضر–واأللسن 
حنن أوالء نرى الروح القدس يذيع أخبار عجائب نعمة اهللا للجميع، وكأا 

ولكن جيب أال ننسى . تثبت أنه حيثما كثرت اخلطية ازدادت النعمة جداً
 ولو أا كانت –األلسنة اجلديدة مل تكن هي حضور الروح القدس بالذات 

 بل كانت نتيجة وعالمة واضحة للرب الذي مرة –مثرة عجيبة لعمله اإلهلي 
. ة مع الناموسصلب واآلن هو مرتفع ممجد وشهادة عامة لبشارة النعمة باملقابل

وهذا احلق يف غاية . ومع ذلك فلم تكن هي بالذات عطية الروح القدس نفسه
اخلطورة ألن عدم إميان البعض قد جعلهم يتوغلون يف االعتقاد والقول بأنه إذا 

وكم يف . مل تكن األلسنة موجودة اآلن فإن الروح القدس ليس موجوداً كذلك
! ونكران للمسيحية وللكنيسة! القدسمن حتقري حلضور الروح هذا االعتقاد 
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فاحلقيقة هي أن األلسنة وسائر القوات اليت سر الروح القدس حينئذ أن جيريها 
مل تكن كلها سوى عالمات معجزية تتناسب مع حضوره ومع إعالنه اإلجنيل 

وقد كانت هذه احلالة جديدة على اإلطالق ومل يسبق هلا . وتأسيسه الكنيسة
عجزات تتبع خطوات االبن يف حال وجوده على األرض لقد كانت امل. نظري

فإذ قد . وترافق كلمته ألن ذلك كان يليق به وقد ناسب يف وقته إمتام النبوات
جاء شخص إهلي آخر أفلم يكن من الالئق وجود براهني تثبت حضوره السيما 
 وأن ذلك الشخص اإلهلي مل يتخذ هيئة ثابتة تظهره للعيان نظري ابن اهللا؟ ألجل
ذلك كانت احلاجة ماسة جداً لوجود آثار واضحة وعالمات تسترعي االلتفات 

 ليس فقط كما ظهر يف –وتدعو قلب اإلنسان ألن يزن ما هو اهللا وماذا يعمل 
  .االبن بل كما شهد الروح القدس احلاضر على األرض

هذا هو احلق األساسي الذي تقوم عليه كل احلقائق اليت نراها يف طول 
فقد اصطدم الناس وقتئذ حبقيقة مل يكن هلا نظري جيهلها . ديد وعرضهالعهد اجل

العامل كل اجلهل إذا مل تقل أا أدهشت حىت أولئك الذين تعلموا من الرب 
 تلك هي حقيقة حضور الروح القدس بالذات –نفسه أن ينتظروا حدوثها 

ضوح وبكل ليعلمه الناس ويقرأوه بووإشهاره ذلك احلضور خبتم القوة ايدة 
ولذلك إذا ما تصفحنا سفر األعمال كله فإننا نواجه ألول مرة شهادة . جالء

واضحة ال عن عمله ومنتجات ذلك العمل وحسب بل عن احلق ايد، حق 
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وتأمل أيها القارئ يف احلادثة املدونة يف . وجوده شخصياً يف ذلك الزمان
لديين وتأمل يف جواب الروح اليت انفجر فيها ألول مرة عداء العامل ا) ٤أعمال (

وخذ أيضاً تلك اخلطية . ٣١القدس عن تلك احلادثة كما هو مذكور يف عدد 
األوىل والفضيحة املشهورة اليت نرى فيها أن حنانيا وسفريه قد حكم عليهما يف 

وسل أيها القارئ عن . حال خطيتهما بأما مل يكذبا على الناس بل على اهللا
أما كذبا على الروح القدس الذي كان موجوداً : واباجل!! كيفية إثبات ذلك

وكان قياس احلكم عليهما ذلك الشخص الذي أهاناه والذي كان . حينذاك
ودعين أقل أيها القارئ أن مقياس اخلطية هذا صحيح يف . موجوداً يف وسطهما

: ٤أف (ومن مث نرى أن الرسول يف . احلاالت الفردية كما يف الكنيسة أيضاً
وال حتزنوا " حيذرنا من جمرد كسر وصية أو أخرى بل يوصينا قائالً ال) ٣٠

وما أحرانا أيها العزيز أن منعن ". روح اهللا القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء
  !!التأمل يف هذا القول

وعندي، أنه كلما تأمل أوالد اهللا يف هذه القضية كلما شعروا خبطورا 
حداً ممن نعزهم، ونسر م، حضر معنا، أفال فلو فرضنا مثالً أن وا. وأمهيتها

يكون حضور ذلك العزيز مؤثراً على طرقنا وكلماتنا مبا يناسب تقديرنا وحمبتنا 
حلضوره معنا؟ قد أكون يف حيايت العادية يف سكون وهدوء ولكن إذا مكث 
معي حبيب جيذب تكرميي وتقديري له فال شك أنين أحس وجوده إحساساً 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٨٥

وعلى كل حال ففي وجود ذلك احلبيب معي ال شك . نين مجادعميقاً و إال فإ
أنين أفتكر يف كل ما جيلب له السرور، وأحاذر مما جيرح إحساساته، وقليب 

هذا مثال أردنا . يكون يقظاً ونشيطاً فرحاً يف أن يعمل ما يرضي ذلك احلبيب
د أتى أن ندلل به عما جيب أن نعمله للروح القدس الذي مبجرد إمتام الفداء ق

إلينا إذ قد حمي عن كل مؤمن ما كان اهللا يغتاظ منه وأصبح كل قديس يقف 
فكيف إذن يغيب .  وكل ذلك قد صار له يف املسيح–بالرب اإلهلي أمام اهللا 

الروح القدس؟ إذ ينبغي له أن يقوم بنصيبه يف العمل بعد أن صنع كل ما هو 
 أغراضه يف االبن وباالبن فهل كرمي يف عيين اهللا واإلنسان وإذا كان اآلب قد أمت

جيوز أن يكون الروح القدس غائباً فال يعمل؟ واآلن وقد أكمل اهللا عمله 
العظيم، أي عمل املسيح الكفاري، وحيث قد وجد دم الذبيحة املقبولة استطاع 

ألنه إذ دخل املسيح بدمه . الروح القدس ال أن يعمل فقط بل أن يسكن أيضاً
ة فوجد فداء أبدياً فإن الروح القدس قد أتى ليمكث إىل األقداس مرة واحد

وعليه، فإن سفر األعمال هو . هذا هو األساس والقياس لكل أمر: معنا إىل األبد
 سفر أعمال الروح القدس ال أعمال الرسل ولو أم كانوا أواين مهمة باألحرى

ه أن لقد رأينا يف حادثة حنانيا وسفري. يف يده ومع ذلك فلم يعملوا وحدهم
الروح القدس قد حكم يف القضية حبضوره وتصرف مبقتضى ذلك، ورأينا أيضاً 
حينما كان التالميذ يف خطر الفزع من ديدات الناس أن الروح القدس تنازل 
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فلم تكن املسألة جمرد وجود . فأثبت حضوره العظيم بربهان مشجع مبهج
جمتمعني فيه قد تزعزع بطرس أو يوحنا أو من سوامها بل أن املكان الذي كانوا 

ومن ذا الذي حضوره أحدث تلك الزعزعة يا ترى؟ ويف . يف ذلك الوقت
 ليس يف فرد من األفراد أو غريه بل  وسط من حدثت؟ إنه حضور الروح القدس

أن الروح القدس ) ١٣أعمال (وأكثر من ذلك فإننا نرى من . يف مجاعة اهللا
أفرزوا يل برنابا "ا للعمل كما قال أخذ مركز العمل البارز وأرسل بولس وبرناب

وهذا إذ أرسال من الروح القدس احندرا إىل " "وشاول للعمل الذي دعوما إليه
وأشري هنا فقط إىل احلادثة ألبني أن املسألة ليست مسألة ... " سلوكية

معجزات وألسنة وقوات بل مسألة شخص إهلي حقيقي كان الفاعل الرئيسي 
 وأن حضور الروح القدس شخصياً يف اإلنسان كان كموجود يف كنيسة اهللا،

قارن أيضاً أعمال (شيئاً جديداً ومل يكن له مثال يف معامالت اهللا وطرقه قدمياً 
  ).١١: ٢١، ص ٢٣: ٢٠، ص ٧: ١٦، ص ٢٨: ١٥، ص ٣٩ و ٢٩: ٨

  : في األفراد وفي الكنيسة:حضور الروح القدس

ئل متجاوزين الفصول  أيها القارئ لندخل سوياً يف الرساوتعال معي
ولو أن حضوره يف األفراد . الكتابية اليت تشهد حبضور الروح القدس يف األفراد

عن حضوره يف خطري ومهم جداً إال أنه ليس موضوعي، بل أنا أقصد أن أتكلم 
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الكنيسة ولذلك سأجتاوز رسالة رومية اليت تتكلم عن نسبتنا الفردية إىل اهللا، 
فهي ختربنا أننا قد انتقلنا من مركز املوت واخلطية . ىلوتعتربنا أوالداً له تعا

وصرنا أوالد اهللا وإن كنا أوالداً فإننا ورثة أيضاً والروح القدس يعطينا روح 
أما رسالتا كورنثوس فال تتكلمان عن . التبين وميأل قلوبنا برجاء املرياث العتيد

طاة والقديسني كما حالة اإلنسان وال عن إعالن الرب اإلهلي ونتيجتهما يف اخل
نرى يف رومية، بل باألحرى موضوعهما كنيسة اهللا يف حالة اخلطأ احملزنة، حالة 

وإذ ذاك نرى !!  ومع ذلك فال تزال هي كنيسة اهللا–العار وعدم الترتيب 
التعليم عن الروح القدس موضحاً فيهما يف مكانه الالئق باعتبار الروح القدس 

) ١٣ - ١: ١٢ كو ١(ذي جعلناه حمور تأملنا والنص ال. موجود يف الكنيسة
فهي تتكلم عن . يظهر لنا عمله يف الكنيسة وما أسهل وأوضح هذه األقوال

الروح القدس كشخص حقيقي حاضر وعامل يف مواهب وآيات خارجية كما 
ومهما تنوعت صور عمله فاحلق العظيم هو أنه كان . يف طريق لبنيان املؤمنني
وهل ترى كان هذا كله .  أفراد مجاعة اهللا الكثريينموجوداً بنفسه وعمل يف

مظهراً وقتياً أو أن حضور الروح القدس كان قوام هذا مجيعه؟ وهل كان هذا 
الذي نقرأه يف فصلنا املطروح أمامنا حمصوراً يف مجاعة حملية خاصة ولزمان 

 يف كل خاص مضى وراح أو أن لنا يف زماننا، ولكنيسة اهللا على وجه العموم
األزمنة، ما خيصنا وخيص كنيسة اهللا يف تلك األقوال؟ ال شك أننا نرتاب يف 
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أن ) ١٤يو (اجلواب ما دمنا خاضعني لكلمة اهللا فإن ربنا املبارك قد أخربنا يف 
  .روح احلق سيمكث مع تالميذه إىل األبد وهذا باملقابلة مع غيابه الوقيت عنهم

تح بدون أن جيعلها الروح وال ننسى أن رسالة كورنثوس األوىل مل تفت
القدس ذات تطبيق أوسع من دائرة كنيسة كورنثوس إذ نقرأ يف اإلصحاح 

إىل كنيسة اهللا اليت يف كورنثوس املقدسني يف املسيح "األول منها قول الرسول 
يسوع املدعوين قديسني مع مجيع الذين يدعون باسم ربنا يسوع املسيح يف كل 

 يرد يف الرسالة الثانية ويف احلقيقة لست أؤكد إذا وهذا القول مل" مكان هلم ولنا
فهل نعد ما جاء . كان قد ورد ما مياثله بالضبط يف مكان آخر من العهد اجلديد

خطأ؟ دعنا من كل من يأمث ذا الفكر وأرجو أال يكون بني ) ٢: ١ كو ١(يف 
ئي قارئي كتايب هذا من ال يعترف مبثل هذا الفكر وأرجو أال يكون بني قار

إذ هل نظن أن يف . كتايب هذا من ال يعترف مبثل هذا الفكر كخطية ضد اهللا
اخلاصة، وصالح كلمة اهللا خطأ؟ بالعكس فإنين أرى فيها حكمة الروح القدس 

ذلك األقنوم اإلهلي الذي سبق فرأى عدم إميان املسيحيني، وهو الذي عرف أن 
ا معناها اخلاص الذي هذه الرسالة سوف يعتربها املسيحيون كرسالة خاصة هل

كان ينطبق على زمان ومكان مضيا وراحا وأصبحت ال تصدق على كل الذين 
لقدس من أول وقد حرض الروح ا". هلم ولنا"يدعون باسم الرب يسوع املسيح 

أن مثل االعتراض املذكور إمنا هو مقاومة صرحية وضح األمر ضد فكر كهذا وأ
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ألة رأي شخصي فقد تكلم اهللا وكتب لنا وهكذا مل تعد املسألة مس. لكلمة اهللا
حىت نصدقه وهو الرسالة قد قصد ا أن تكون ذات معىن واسع ولذلك فكل 
شك يف عدم استمرار عمل الروح القدس يف اجلماعة طاملا كان الروح 

 جيب أن نعتربه خطية ال بل ورفضا صرحياً لكلمة اهللا –والكنيسة موجودين هنا 
ميان أيها القارئ هو الذي يقلل من قيمة حضور الروح أفليس عدم اإل. الواضحة

  القدس شخصياً يف الكنيسة؟

ومل نقصد مطلقاً أن نقول أن الروح القدس البد أن يعمل بالطرق الكثرية 
ويف األواخر . اليت كان يعمل ا قبالً، وعلى نفس قياس القوة يف ذلك الوقت

ذ أا كانت قليلة جداً وأخذت من العهد اجلديد ال نقرأ كثرياً عن املعجزات إ
حنن نعلم أن معاملة اهللا يف العهد اجلديد ختتلف عنها . تقل كثرياً على مر األزمنة

يف العهد القدمي ولذلك أمام هذه املعاملة اجلديدة يسهل علينا أن نعرف أن اهللا 
قد رضي يف صالحه تعاىل بوجود تلك األعمال العجيبة ومظاهر القوات 

أما وقد تثبت حق حضور الروح القدس، وكتبت . املتغافلنياظ العظيمة إليق
أخباره اجلديدة بالتدريج، وأصبح أمامنا ليس جمرد برهان عالمات خارجية بل 
 وحي صريح أودع ملسئولية اإلنسان، فإننا ندرك بسهولة أن الشهادات

ه يف وهو كما نعلم حمزون مما جيد(ن روح اهللا اخلارجية مل تعد مطلوبة اليوم وأ
 بل –استطاع أن يسحب تدرجيياً ال نفسه ) كثريين من املعترفني باسم املسيح
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مظاهر العالمات العظيمة، ورفض أن يضع زينة خارجية على ما أهان الرب 
  . يسوع

وواضح أننا ال نقرأ وال نسمع، حىت يف الكنائس السبع املذكورة يف سفر 
 أن هذا الترتيب إمنا هو من وال شك يف. الرؤيا، شيئاً عن قوات الدهر اآليت

وأفتكر أنه من . حكمة اهللا بالنظر إىل احلالة اليت كنا عتيدين أن نصل إليها
السهل علينا أن منيز ببصرية روحية السبب الذي جلله أصبح استمرار تلك 

ولنفرض جدالً أن اهللا أراد أن يعمل اآلن . القوات املعجزية غري الئق مبجد اهللا
:  فواضح أن هذه املعجزات تظهر بإحدى الطريقتني اآلتيتنيبواسطة املعجزات

فواحدة منها أن اهللا يعمل تلك املعجزات حيث يبشر باسم املسيح وحيث 
فمعىن هذا : ودعنا نتأمل أيها القارئ يف حدود هذه الناحية. يعرف هذا االسم

حصول معجزات يف رومية ويف كونتربري وبني املشيخيني واالستقالليني 
سليني واملعمدانيني والكلفنيني  واألرمن واللوثريني وبني الكنيسة اليونانية والو

وقد جيوز أن يكون بني أفراد تلك . وسائر املذاهب والطوائف املسيحية
وأعتقد أن . الطوائف من يبتهج مبنظر املعجزات على أنين شخصياً ال أحسدهم

هذا على كتلة من القارئ العزيز يشعر شعوراً عميقاً بشذوذ ختم ظاهري ك
ولو فرضنا أن اهللا سر بأن يقول أنه ال يستطيع أن يعطي . الفساد مثل هذه

عالمات قوته وجمده هذه حيث تعم الفوضى والعصيان وحيوطان بالكنيسة يف 
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ولذلك يقتضي أن يعني مجاعة واحدة فمن هي تلك اجلماعة؟ . الوقت احلاضر
 ينبغي أن حيصل وحاشا لنا أن طبعاً هذا من رابع املستحيالت أن حيصل وال

  !نتمناه واحلالة هكذا

ولكن دعنا نتصور أن الرب تطلع إىل أحد أوالد اهللا جمتمعاً يف مكان ما 
انظر إىل شعيب اخلاضع لكلميت وحيث أجد اثنني أو ثالثة جمتمعني يف أي "وقال 

 فماذا تكون النتيجة؟ إننا ال نعرف كيف" مكان بامسي فهناك أجري املعجزات
وحىت لو . نتصرف، ألننا ضعاف جداً وأغبياء ومعرضون لإلعجاب بذواتنا

حدثت املعجزات يف زماننا احلاضر فإننا مع ضعفنا املستمر، وعدائنا، وروح 
وال ننس فوق ذلك استخفافنا . االحتقار املوجود فينا، ال نقدر أن نضبط أنفسنا

 للروح القدس نظرينا بأولئك الذين نعترف أم حقيقة أعضاء للمسيح وهياكل
  .بالتمام

وإنين موقن أن هذا راجع إىل وجود نعمة كاملة وحكمة سامية يف طرق 
على أن احلق الذي قصدت أن . اهللا، وهو تعاىل ال يعمل باملعجزات فيما بعد

يكون موضوع خطايب هذا هو أن الروح القدس قد أعطي ليس كمجرد مظهر 
واهللا اآلب . ى تقدير اهللا لقيمة الصليبالقوة على األرض بل كعالمة ودليل عل

قد أعطى الروح القدس للمؤمنني كختم الفداء العدمي التغري، الكامل، املطلق يف 
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وأقول بكل وقار واحترام أنه إذا نزع الروح القدس من أضعف قديس . فاعليته
على األرض فال يكون هذا ذراية باملؤمن أكثر من كونه إهانة البن اهللا ولعمله 

وينتج من ذلك أن يقال بأن خراب الكنيسة قلل من كرامة دم . كفاريال
ولكن هل من عادة اهللا أن يؤيد الكذب؟ وهنا حصن اإلميان ومعقله، . املسيح

ليس فقط ألن الرب يسوع قد أوضح فكر . وهنا نستريح واثقني وادعني
وأغراض اهللا، بل أننا يف نعمته نستطيع إىل حد ما أن نفهم أساس تلك 

  .ألغراض وعلتها وصفاا وغايتها كما معناها أيضاًا

ونستطيع أن نقدر هذا كله ونتمتع به بواسطة اإلميان ألن اهللا قد أوضحه 
وإذا مل يكن املقصود من كلمة اهللا أننا نفهم فكره ونشعر مبحبته ونتأكد . لنا

من حقه وحكمته وصالحه فلماذا أعطاها لنا يا ترى؟ ومن مث حنن موقنون أن 
اهللا، بإرساله الروح القدس ليمكث دائماً مع املؤمنني مهما كانت حالتهم حمزنة 
فردياً أو اجتماعياً، مل يعط جمرد عالمة إلثبات موافقته عليهم، بل باحلري 

حنن نعلم أن الروح . كعنوان سروره يف العمل الذي قام به ابنه احملبوب شخصياً
ض بدون رش دم، ذلك ألن القدس حل على املسيح حينما كان على األر

املسيح كان على الدوام بال خطية، كامالً أدبياً كما هو اآلن يف السماء، 
وحنن ال ننسى بالطبع أن . وقداسته كإنسان ليست بأقل مطلقاً من قداسته كاهللا

املسيح كان عليه أن يتكمل مبعىن آخر لكي يصري رئيس اخلالص ولكي يتكرس 
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ح أنه كان لديه عمل ليعمله ومركز جمد رمسي  وواض–نعم . كاهناً مساوياً
ليحصل عليه ولكن مل يكن شيء من ذلك يستطيع أن يزيد على كماله األديب 

ولذلك استطاع أن يقبل الروح القدس لنفسه كإنسان مع عدم . ذرة واحدة
 قبل من اآلب موعد الروح القدس غري أنه بعد صعوده إىل األعايل. رش الدم

ولو فرض أن الروح ! ن تعزية وثقة وادعة وراحة هنيةوكم يف هذا احلق م
القدس أعطي لنا حنن رأساً لكان جائزاً أن نظن أننا إذا مل نتصرف كما ينبغي 
فإن الروح القدس يرتع منا، وال نعجب حينئذ إذا رأينا نفساً تضطرب حتت 

 ولكننا نشكر اهللا، فاآلب قد أعطى الروح القدس مرة ثانية. عامل هذا الفكر
إذ ملا صعد إىل األعايل قبل من اآلب موعد الروح القدس وسكب ما : للمسيح

فالعطية كانت بفضل املسيح . رآه ومسعه الذين كانوا حاضرين يف يوم اخلمسني
واألساس الراسخ األمني الذي . الذي بعد أن حما خطايانا قبلها كنتيجة لعمله

القديسني أفراداً ويف يقوم عليه أمام اهللا ودوام حضور الروح القدس يف 
هذا إذا مل (الكنيسة، هو حمبة اهللا للمسيح وتقديره لعمله الذي صار ألجلنا 

  ).نتكلم عن كلمته العدمية التغري

  :اجتماعات المسيحيين تشهد على حضور الروح
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وقبل أن أختم خطايب هذا أذكر بعض كلمات عملية وال أطيل فيها ألننا 
ودعين أسألك أيها . بيقاً ونتائج أخرى عليهاسنرى يف احملاضرات التالية تط

إذا وجد شخص إهلي على األرض يسكن يف القديسني : القارئ هذا السؤال
فردياً وفيهم باعتبارهم كنيسة اهللا فهل يعترب هذا أمراً ثانوياً؟ وهل هذا احلق 
ميكن أن يتأثر بالظروف؟ وهل هو من األمور اليت ميكن أن نقصيها عنا رغبة 

 إزعاج البعض منا؟ وهل يقدر أولئك الذين يفتكرون هذه األفكار يف عدم
ويتفوهون ا ويتصرفون مبقتضاها أن يؤمنوا بصحة حضور الروح القدس 
موجود فعالً يف الكنيسة على األرض؟ ولست أشري ذا السؤال األخري إىل جمد 

قيقية على الذي ميأل به كل األشياء ألن هذا من األمور احلالروح القدس اإلهلي 
فهو حقيقي قبل جميء املسيح وبعده، كما أن هذا احلق يصدق بالتمام . الدوام

ولكن كما أن االبن نزل من السماء وعاش . على أقانيم الثالوث املقدس
كإنسان نيفاً وثالثني سنة مث انطلق، هكذا قد أتى الروح القدس شخصياً 

لقد قلت أن . املسيحالً إال يف ليمكث معنا ويدوم فينا بطريقة مل تكن معروفة قب
تى ليمكث معنا ويدوم فينا شخصياً وكما كان املسيح هيكل الروح القدس أ

اهللا الوحيد احلقيقي هكذا أصبحت فعلية عملية وكامتياز أيضاً للقديس 
 وعلى ذلك، فإذا طبقنا هذا احلق على اجتماعات املسيحيني، فإن .وللكنيسة
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جتماعات جيب أن يسوسها حق وجود الروح مسئوليتهم تقوم يف أن تلك اال
  .القدس هناك

ولكن كيف يعمل الروح القدس عمله حيث يعترف : وإن قال قائل
حبضوره فإننا حنيله على الفصل املوضوع رأساً خلطابنا هذا فيجد فيه اجلواب 

أفال نعترف إذن . وهو أن الروح القدس يوزع على كل واحد مبفرده كما يشاء
هذا العمل؟ أال حنترم عمله ونقدره حق تقدير؟ وما الذي حبضوره؟ إزاء 

تصرفات املسيحيني يف هذا املوضوع؟ ) بكلمة اهللا(نكتشفه لو قصدنا أن منتحن 
ولو أنين لست أشاء أن أزعج أحداً وال أن أثري خصومة أو جدالً غري أنين أقول 

 إىل حد أنه توجد بعض حقائق ال جيوز التسامح يف التوفيق فيها ومساواا
 املعاندين ويف احلقيقة أن كل احلق اإلهلي يرفض مثل هذا التوفيق غري أغراض
 من املشاعر واإلميان واألمانة هلذا احلق املهم –وماذا لنا أيها القارئ . الالئق

للكنيسة، واجلوهري للتكرمي الصحيح لشخص الروح القدس وللرب نفسه؟ 
ت يف عدم النظام؟ وأي مسيحي وهل أنت ترتاب يف أن كنيسة اهللا قد أصبح

عاقل ذاك الذي ال يعترف ذا احلق الصادق مهما تفاوتت درجة اعترافه؟ وهل 
يوجد شخص روحي يدرك أن احلالة احلاضرة اليت صارت إليها الكنيسة تتفق 
مع ما نقرأه يف العهد اجلديد؟ أال أشعر خبطييت يف هذا األمر احملزن وخبطية 

ام اهللا ألجل تلك اخلطية؟ أال ينبغي على أن أسعى ألكون الكنيسة فيه وأتذلل أم
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 إذ –حيث يعترف حبضور الروح القدس؟ وال يهم مطلقاً أين كنت جبهالة قبالً 
أي مظهر من مظاهر االعتراف حبضور ال أشك أنين كنت يف مكان ليس فيه 

الروح القدس وبعمله حسب الكتب، وقد أكون اشتركت مع البعض يف 
كنه مل يأت وكأنه ليس (حىت يسكب الروح القدس مرة ثانية الصالة هللا 

فهل تدعو أيها القارئ مثل هذه الصالة اعترافاً ) موجوداً يف كنيسة اهللا
حبضوره؟ أما أنا فال أتصور أن هناك أكثر وأوضح جهالً حبق حضور الروح 

وح ولكن لو صلينا أال حيزن ر. القدس يف الكنيسة من تلك الصالة غري الكتابية
وماذا كنت . هذه كتابيةاهللا فينا، أو أن القديسني ميتلئون به لكانت صالتنا 

تقول يف تلميذ موجود مع ربنا يسوع أثناء حياته على األرض يصلي طالباً من 
اآلب أن يرسل ابنه؟ وأن يقيم املسيا بينما املسيا كان فعالً موجوداً على 

تطيع أن يقبل الروح القدس األرض؟ أفليس روح العامل فقط هو الذي ال يس
  .ألنه يراه وال يعرفه؟ أما حنن فنعرفه أو على األقل ينبغي أن نعرفه

وإذا كنا نعرف حقيقة أن الروح القدس موجود فهل هو أمر هني إذا 
 الكنيسة؟ عبثاً أقول إنين أعترف حبق حضوره، إذا خضعنا أم مل خنضع لعمله يف

هد بأن الروح القدس يعمل د كنت غري خاضع للكتاب املقدس الذي يش
فمجرد الكالم ال يكفي ألن اهللا ينتظر األمانة لكلمته . املسيح حقاً ما أردأ ذلك

  .واخلضوع لسلطاا واالعتراف العملي حبضور الروح القدس
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حنن جنتمع معاً وقد نكون قليلي العدد أي شيء نستند يف اجتماعنا نعم 
 من يعرف كل شيء ومن هو حنن ضعاف وجهال ولكن يوجد يف وسطنا

فهل حنن قانعون به؟ وهل نعتمد عليه بالرغم من املخاطر . مصدر لكل قوة
والصعوبات؟ وملاذا قد وصلت الكنيسة إىل الضعف؟ ملاذا نلمس العوز إىل القوة 
والغبطة والسالم والتعزية بني أوالد اهللا؟ وهل ندهش من هذه الظواهر؟ أما أنا 

ري من رمحة اهللا وإمهاله وطول أناته وبركته اليت يرسلها فال أدهش منها بل باحل
إليهم بالرغم من شكوكهم وعدم إميام؟؟ وهل تظن أيها القارئ أن هذا أمر ال 
يكترث به اهللا؟ أفال يطلب مين إمتام إرادته بال تردد بأن أعترف حبضور روحه 

 أنه بفضل وحبرية عمله؟ وكم جيب أن تنحين إجالالً هلذا احلق السامي وهو
الفداء إكراماً لشخص الرب يسوع قد أتى الروح القدس شخصياًً وهو اآلن 

إنه حق ميتحن النفس وفعالً هو أعظم امتحان ! موجود يف الكنيسة على األرض
ال شك أن املسيح يبقى إىل األبد احملك العملي لكل أمر ولكل . للمسيحيني

طريق واحلق واحلياة أفال شخص ومع ذلك فإذا كانت نفسي تعرفه وتعتربه ال
يهمه أن تكون تصرفايت يف كنيسة اهللا قائمة على األساس الذي وضعه يل وهو 
اإلميان حبضور الروح القدس املوعود به؟ أفليس هذا هو احلق الذي قد عينه اهللا 

  نفسه ليكون حياة الكنيسة ونبع نشاطها؟

  :عمل اهللا في األفراد



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٩٨

حوال أعمال اهللا اليت جيريها بواسطة غري أن هذا ال ميس بأي حال من األ
فهو يرسل شخصاً لكي يبشر باإلجنيل للعامل، ويقيم آخر لكي يبين : األفراد

هذه ناحية أخرى من احلق وأنا أشري إليها ألبني فقط أنه مع تشديدنا . أوالد اهللا
بضرورة التزام الكنيسة ألن تعترف حبضور الروح القدس غري أن هذا ال يتداخل 

ومع تسليمي ذا كله يف كماله . اً يف عمل الروح يف األفراد ألجل اخلدمةمطلق
أين توجد مجاعة من قديسي اهللا : وخطورته فإنين أوجه سؤاالً لضمري القارئ

جيتمعون معاً ويتركون لروحه القدوس احلرية التامة ليعمل ويستخدم من يشاء 
 يأخذ مكانه مع تلك كأواين لقوته؟ أفال يوجد بني قرائي املسيحيني من مل

اجلماعة الوحيدة اليت تؤمن عليها كلمة اهللا؟ إن وجد فإنين أرجوه أن يتأمل ملياً 
يف تلك الكلمة بروح الصالة وليسأل نفسه كيف عمل هذا؟ قد تكون أيها 
القارئ عضواً يف مجاعة اهللا ومع ذلك مل تعرف مطلقاً تلك اجلماعة اتمعة 

قد .  الروح القدس كما يوافق تلك اجلماعةعملحبسب الكتاب وال عرفت 
تكون عضواً يف جسد املسيح ومع ذلك مل يسمح الروح القدس قبالً أن 
يستخدمك ال أنت وال بعضاً من أعضاء ذلك اجلسد د املسيح ولبنيان 

  إذا كان هكذا فكيف جرى؟ وملاذا تبقى على هذه احلالة؟. أخوتك

 ،صعوبات مجةوجود بوا املوضوع إنين أسلم بوجود أسئلة خطرية يف هذ
وأثق أنه ينبغي علينا أن نصلي كثرياً ألجل أولئك املتحريين منها واملرتكبني ا 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٩٩

وال أخفي عنهم ما يتكلفونه يف هذا العامل يف سبيل اإلخالص للرب ولكلمته 
أن ننظر بعني !!) ويل ليت الرب حيمينا من هذا(الصادقة، كما أنه ال جيوز لنا 

ف والربود إىل أولئك الذين هم يف تلك التجربة احملزنة إذ نكون قد االستخفا
وما الذي نطلبه ألوالد اهللا أقل من جنام من . تذوقنا شيئاً من مرارا بأنفسنا

تلك التجربة وجناة كل فرد منهم؟ وإال فليس مجيع القديسني الواقفني على 
 يف كنيسته حسب أساس فداء املسيح هم من أعضاء جسده؟ أفلم يضعهم اهللا

مسرته؟ وماذا نعمل يا ترى إزاء هذه احلقائق؟ هل جنتمع معاً لنضيف شيئاً على 
فنحن جنتمع معاً إلكرام الرب : عمل الروح القدس يف كنيسة اهللا؟ اهللا ال يسمح

والسبب اإلهلي الوحيد الذي ألجله حنن جنتمع باسم . يف يقيننا حبضوره وسطنا
حبسب مشيئته والطريقة اليت عينها وهو أمر جتماع الرب يسوع هو أن ذلك اال

فإذا اجتمعنا هكذا بالتمام فإن اهللا يبارك اجتماعاتنا بربكات جزيلة . يسره
فهل أنا إذن . وإال فهناك خطأ يف نفوسنا. لتهذيب أرواحنا ولتدريب اإلميان

متمسك حبضور الروح القدس كمحور اجتماعي؟ إذا مل أكن متمسكاً به 
ذا أنين مل أحصل لنفسي على ما عينه اهللا ليكون حمور االجتماع، فمعىن ه

ومعناه أيضاً أنين ال أزال حتت سطوة التقليد بأي شكل ظهرت به، وأنين 
مستمر على ما فعله آبائي أو على ما يروق لفكري ولكن أين مكان اهللا من 

  هذه كلها؟



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ١٠٠

  : وسلطتهاالعتراف بالكتاب المقدس

صب واالستقالل بالرأي على أن مثل هؤالء املنتقدين قد يتهمين الغري بالتع
ال يزنون ما يقولون، فالتمسك املغلوط بالتعاليم اخلاصة والتصرفات الشخصية 

ولكن إذا فضضت شركة عزيزة علي يف .  هذا أمسيه تعصباً–بدون تصريح إهلي 
ل يف سبيل إطاعة كلمة اهللا وإمتام مشيئته فهل يعد هذا تعصباً؟ وهل هو استقال

الرأي إذا كنت أترك املذاهب والطوائف مجيعاً ألكون على الدوام يف املكان 
الوحيد الذي أستطيع أن أجتمع فيه بالقديسني باسم املسيح مبوجب الكلمة 
وباالتكال على الروح القدس؟ على أنين لست أفترض أن شخصاً ال يعترف 

إمنا أنا أسأل . صرف هكذابالكتاب املقدس كحق اهللا العدمي التغري يستطيع أن يت
القارئ العزيز الذي يعترف بسلطة الكتاب عما إذا كان يسمح لنفسه أن يترك 

البد أن . األساس املعلن من اهللا مهما كانت التجارب الداخلية أو اخلارجية
يتعلق قليب بصالت عزيزة تولد أمامي صعوبات كثرية فقد يرجوين أصحايب أن 

 ولو مرة واحدة وعند ذلك يبدو من الصعب أن أذهب إىل اجتماعات الطوائف
أرفض رجاءهم السيما إذا كانوا هم أنفسهم ال يفهمون قوة العقيدة اإلهلية اليت 

حيث اجتمع يف حني أنين وقد أدعوهم أن حيضروا معي . ينقصهم أن يعرفوها
فيبدو تصريف هذا يف نظرهم تكرباً . أرفض أن أذهب معهم حيث هم جيتمعون

أما أنا فيجب أن يكون هذا احلق .  أخوية ويعتربونه أمراً غريباًوعدم حمبة



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ١٠١

واضحاً وجلياً أمامي فرمبا يكون تصريف هذا نابعاً من تواضع حقيقي وحمبة ولو 
  .اعتربه اجلهل األمحق عجرفة وجفاء

ولنتصور شخصاً تقياً من رجال الكنيسة السقفية أو سائر الطوائف املنشقة 
وكيف تأىب أن ترافقين إىل كنيسيت أو معبدي : سيطيسألين هذا السؤال الب

وأنت هو ذلك احلر الطليق يف قبول املسيحيني باسم املسيح والرحيب الصدر 
حبسب مبادئك اخلاصة كمسيحي (م؟ ملثل هذا يكون جوايب وأنك تستطيع 

أن حتضر هنا بضمري صاحل حيث تثق أن رغبتنا الواحدة هي ) بروتستانيت
. رب ولكلمته يف وحدة جسده ويف حرية روحه القدوساخلضوع لشخص ال

وبكل تأكيد أنت تعترف أن ال خطية يف اجتماع هو حبسب الكتاب املقدس 
أما من جهيت فإنين موقن بأن تركي لألساس . كهذا، لذلك تقدر أن جتتمع معنا

الكتايب، ورحيلي إىل أساس املنشقني أو االجنليكانيني ليس عمالً كتابياً ولذلك 
إذا امتنعت عن الذهاب معك فليس ذلك لنقص يف حمبيت لك بل أخاف اخلطية ف

إذ أنكم ال تطلبون أن جتتمعوا على أساس مجاعة اهللا، وال شك أن الذي 
حيرضين ضد عقيديت القوية الواضحة فإنه متعصب وأشر من متعصب ألنين إذا 

ن يصنع اإلنسان ألن اخلطية هي أ. ما اشتركت معه فأنا خمطئ ضد اهللا وال حمالة
 مين أن أترك ما أنا فإذا ما طلبت. مشيئته اخلاصة أو مشيئة آخر دون مشيئة اهللا

موقن أنه إرادة اهللا فالبد أن أرتكب خطية إذا وافقتك إىل ما تريد ألن هذا ليس 
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 ولو كنت –خطية يف ذاته فقط، بل هو على األخص خطية يفّ إذ أنين أعلم 
  .ذا إمنا هو شك يف عمل الروح يف الكنيسة أن تصريف ه–أنت جتهل ذلك 

فال تتزعزع أيها القارئ من تعيريات املعريين وال متلق املتملقني إذ ال حمبة 
وال تتحول مطلقاً عما تعتقد أنه ) ٣ و ٢: ٥ يو ١(حقيقية إال يف إطاعة اهللا 

ق رمبا تكون قد اجتمعت معنا على أساس اهللا ولك دراية قليلة باحل. إرادته تعاىل
ومبا يتضمنه من املسئوليات اخلطرية، ورمبا كان الدافع لك أنك قد جتددت يف 
تلك االجتماعات، ولكن كيف حالك اآلن؟ هل فتشت كلمة اهللا لكي تتأكد 
من فكره ومشيئته تعاىل؟ وهل ترى أن حضور الروح القدس وعمله يف اجلماعة 

رسل روحه القدوس مها حق اهللا؟ أمل يتضح لك يف جالء وصدق أن اهللا قد أ
وأن هذا احلق جيب أن تعترف به وتتصرف مبوجبه أنت ومجيع املسيحيني؟ إنك 
ال تستطيع أن تنكر هذا احلق لعلمك أنه من اهللا، ولكنك قد ال تقدره حق 

  .القدر، وهذا أمر آخر فيا ليت الرب مينحنا أن نقدر هذا احلق أكثر وأكثر

  :الكتاب ومشيئة اهللا

 الكتاب، افحص كلمة اهللا ألجل نفسك وذه الواسطة فتش. أيها القارئ
فقط علينا أن نطيع وحينئذ . تستطيع أن حتصل على الفطنة الروحية الصحيحة

ولنذكر أن املعرفة اليت حنصل عليها . نرى أننا لسنا حنتاج إىل أكثر من هذا كله
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أما إذا تعلمت احلق وتصرفت . يف عدم الطاعة هي معرفة خطرة وبال قيمة
مبقتضاه خطوة خطوة فإنك تسلك يف أسعد الطرق وأقدسها وأكثرها بساطة 

ومع تقديرنا لقيمة املعرفة ينبغي أن نذكر أن هناك حقاً آخر خطرياً . اإلميان
  . وهو اخلضوع ملشيئة اهللا بعني بسيطة حىت لو كنا قليلي املعرفة بأمور كثرية

 مل متتد إليها يد القدم وهذه اآلية" رأس احلكمة خمافة الرب"وال ننسى أن 
وقد قسم اهللا غبطة . وأنا أعتقد أن السري يف نورها هلو الطريق اإلهلي السوي

وفرحاً للنفس اليت تنمو حثيثاً يف حق اهللا وفوق الكل ترفع بصرها إليه تعاىل 
  .راجية أن تسري يف ما تعرفه

واآلن أرجو أن يوصل الرب إىل أعماق قلوب القراء هذين احلقني 
نعم " الروح الواحد"و " اجلسد الواحد"تأملنا فيهما معاً ومها ساميني اللذين ال
 وليوصلهما بقوته اإلهلية حىت نتعزى مجيعنا حنن الذين نعرفهما ونتثبت أكثر –

  .كل الذين جيهلوما" من الرب نفسه"معرفتهما وحىت يتعلمهما 
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  المحاضرة الثالثةخالصة

  )الجماعة والخدمة(

. ٢  واخلدمة أمران صادران من عمل املسيح الكفاري التاماجلماعة. ١
الصخرة اليت بنيت عليها . ٣" الكنيسة"أضبط من كلمة " اجلماعة"كلمة 

 حقيقة ١٦بناء اجلماعة املذكور يف مىت . ٥املسيح ابن اهللا احلي . ٤الكنيسة 
د ال وجو. ٧االعتماد بالروح . ٦مقبلة بالنسبة لزمان النطق ا بفم الرب 

حتليل القول . ٨للكنيسة إال بعد إرسال الروح القدس لغرض تكوين الوحدانية 
 مجاعة ١٠ال وجود للكنيسة إال بعد موت املسيح . ٩" بالكنيسة الغري منظورة"

) ٣١: ٩أع (مالحظات انتقادية على . ١٢" الذين خيلصون"مركز . ١١يهوه 
 تتداخل يف هذه القضية النعمة هي اليت. ١٤قضية األخ املذنب إىل أخيه . ١٣

ترتيب اجلماعة . ١٦الفكرة اخلطأ عن حقيقة احملبة . ١٥بدالً من الناموس 
 أمثار – ليس من هم املسيحيون بل –كيف منيز . ١٧بواسطة الروح القدس 

جمد املسيح بالنسبة : الروح القدس حيافظ على أمرين. ١٨الروح القدس 
اجلماعة ال . ١٩ إىل مركزه العظيم لشخصه الكرمي وسيادته له اد بالنسبة

احلديث . ٢١كنيسة كورنثوس احلديثة العهد . ٢٠تتأثر بالزمن وال املكان 
ليكن كل شيء . ٢٤" التنبؤ"ما هو معىن . ٢٣كيفية استخدام املوهبة . ٢٢
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استحالة احلصول على إعالن يف . ٢٦أنواع األلسنة الغري معروفة . ٢٥للبنيان 
حضور الروح القدس يف اجلماعة . ٢٨إمتام الوحي . ٢٧هذا الزمن احلاضر 

الفرق بني كنيسة ما . ٣٠العضو يف كنيسة اهللا هو عضو فيها حيثما وجد . ٢٩
واجبنا ليس أن نكون كنيسة بل أن . ٣٢رسائل التوصية . ٣١وبني الكنيسة 

أين كنت جتتمع سابقاً . ٣٤يسوع يف الوسط . ٣٣نلتصق باليت أسسها الرب 
ماذا . ٣٦كيف يستطيع اهللا أن يبارك حىت الروم الكاثوليك . ٣٥رئ؟ أيها القا

خطأ الذين مل يشعروا . ٣٧يعمل األمناء حينما جيتمعون على املبادئ اإلهلية؟ 
واجب املسيحي عندما تبتعد . ٣٨بقيمة االنفصال عن اخلراب احمليط بنا 

انتظار شديد جيب أن نتصرف يف حالة كهذه بتأن و. ٣٩اجلماعة عن كلمة اهللا 
الرب هو الذي يدعو ويرسل ويراقب وليست اجلماعة . ٤١اخلدمة . ٤٠للرب 

إرسال مبشرين من طرف البشر إمنا هو اختالس حلق . ٤٢هي اليت تعمل هذا 
بولس يذكر عدم رغبة . ٤٥بولس وأبلوس . ٤٤مسألة فيلبس . ٤٣الرب 

. ٤٧نابا وشاول مسألة بر. ٤٦أبلوس لزيارة كورنتوس وال يعلق على احلادث 
اخلضوع للمرشدين . ٤٨جواز التعاون يف اخلدمة طاملا ال توجد عبودية فيها 

  .خامتة اخلطاب. ٥٠" اخلدمة واجلماعة"نظرة جامعة حول . ٤٩
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  المحاضرة الثالثة

  الجماعة والخدمة

  ١٤ آو ١

  الجماعة والخدمة

 قد يبدو ألول وهلة أن هذين املوضوعني اللذين سنتأمل فيهما مها
وحىت لو ظهرا كذلك فهما يف احلقيقة . موضوعان منفصالن انفصاالً بعيداً
فكالمها قائمان على أساس عمله كحقيقة قد : صادران من املسيح سواء بسواء

متت، وكالمها صادران عنه وهو يف مركز ارتفاعه عن ميني اهللا، وكالمها أيضاً 
فظة على سيادته قد تأسسا لغرض صريح وهو تعظيم الرب يسوع كما للمحا

إذ مهما كانت قوة الروح : وهلذه النقطة األخرية أمهية عملية خطرية. له اد
القدس يف اخلدمة، ومهما كانت امتيازات اجلماعة، فإن حلقيقة سيادة املسيح 
ناحية جوهرية يف فكر اهللا، ومركزاً خطرياً يف إجراءات روح اهللا العملية سواء 

 املسيح، أو يف اجلماعة اليت هو رأسها كجسده يف األفراد الذين هم خدام
ولذلك فإننا نستطيع أن نرى أنه مهما اختلفت النواحي اليت تتجه إليها . الواحد

اخلدمة واجلماعة فإن مصدرمها كلتيهما مصدر واحد، وقد قصد اهللا ما أن 
وإنين . تكونا خاضعتني للرب يسوع املسيح، وواسطتني لتعظيم شخصه احملبوب
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به لزاماً علي يف هذه الفرصة أن ألفت نظر القارئ إىل الشهادة اليت تنطق أحس
ا كلمة اهللا عن هذين املوضوعني حىت أبني جهد الغرض اجلامع لكليهما كما 

  .ومسئولية املسيحي إزاءمها

على أنين يف كالمي عن اجلماعة سوف ال أطيل اكتفاء مبا قلناه يف 
غري أنين أحب أن ألفت نظر " ح الواحدةالرو"و " اجلسد الواحد"موضوعي 

القارئ إىل بعض فصول من كلمة اهللا ألدلل ا على ما أسلفناه وقلنا وهو أن 
  .مجاعة اهللا مؤسسة على عمل املسيح الكامل وعلى ارتفاعه إىل اد السماوي

وأحب أن أقول كمقدمة لكالمي أن لفظيت الكنيسة واجلماعة تدالن على 
منعاً لسوء " اجلماعة" قد استعملت يف خطايب هذا كلمة معىن واحد ولذلك

ولكن من " الكنيسة"وإن كان اجلدل يثري أسئلة كثرية حول كلمة . الفهم
أضبط يف مطابقتها لألصل " اجلماعة"الصعب أن يوجد صعوبات بالنسبة لكلمة 

  .اليت كثرياً ما حتمل آراء غامضة بل ومتعاكسة مع غريها" الكنيسة"من كلمة 

 ضوء كاف نسترشد – ١٦ باملقابلة مع مت –لنا يف سفر أعمال الرسل و
ففي إجنيل مىت نرى الرب يكلم بطرس بصفة . به يف موضوعنا املطروح أمامنا

 خمرباً إياه بأنه كان عتيداً – ولو أن الكالم كان للتالميذ رفقائه أيضاً –خاصة 
ويرجع سبب "  كنيسيتعلى هذه الصخرة أبين"فيقول له اد . أن يبين مجاعته



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ١٠٨

ذلك إىل أن مكيال عدم إميان اليهود كان قد كمل بعد أن أتى هلم املسيح 
يف املعجزات واآليات وإمتام النبوات وفوق الكل يف القوة : برباهني إهلية كاملة

. األمر الذي هو أعظم جمداً من املعجزات أو النبوة. األدبية اليت ظهرت فيه
الوسائل اليت أمالها عليه صالحه وحكمته، إرضاء أجل، وبعد أن استخدم كل 

ملشيئة اهللا اآلب، وكانت نتيجة نعمته الصابرة أن استفحل عدم اإلميان به 
كاملسيا احلقيقي وازدادت الذراية بشخصه وتضاعفت جهود الروح العدائية 

وقد كان اجلواب " من يقول الناس أين أنا"ضده بعد هذا يسأل تالميذه قائالً 
ؤال الرب هذا بينة على شكوك إسرائيل، ال بل حىت أولئك العقالء على س

الذين رأوا من املسيح أموراً كثرية أخطئوا يف معرفته، ولذلك يعود ويسأل ليس 
بل شخصاً صادق القلب وهو مسعان بن يونا وهكذا أرسلت . شخصاً عظيماً

نه مل يكن شفتا مسعان ذلك االعتراف السامي الذي طوبه عليه الرب نفسه، أل
اعترافاً من منتجات اللحم والدم مع ما يعتريهما من ضعف وما فيهما من 
مقاومة ضد اهللا، وإمنا اآلب الذي يف السماوات هو الذي كان قد أعلن لنفس 
عبده بطرس هذا احلق العظيم وهو أن ذلك الشخص املستتر يف الصورة احملتقرة، 

ويف احلال . احلري ابن اهللا احلياملطرود، الناصري، ليس فقط هو املسيح بل ب
 مشرياً إىل اجلزء األخري منه أي كونه –متسك الرب يسوع ذا االعتراف وقال 
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أي يف (على هذه الصخرة أبين " ابن اهللا احلي"ليس فقط املسيا أو املسيح بل 
  .كنيسيت) املستقبل

 كاملسيا الظاهر يف حالة الذل واالتضاع حجر صدمه –لقد كان املسيح 
سرائيل، ولكنه كابن اهللا احلي املعترف به كان هو الصخرة اليت عليها إل

وهذه االعتراف الكامل الذي نطقت به شفتا بطرس كان . تأسست الكنيسة
. اعترافاً عميق األثر، جديداً يف ملئه وكماله وقد نظر إليه الرب ذه النظرة

هللا احلي منذ وليست جدة ذلك اإلعالن قائمة يف حقيقة كون املسيح ابن ا
األزل، بل يف أن هذا االعتراف قد فاه به ألول مرة فم بشري مرسالً إياه من 

وألول مرة أيضاً نرى أن الرب يسوع يعلن رمسياً أنه . قلب تعلم من اهللا اآلب
على أساس هذا االعتراف سيبين كنيسته ولذلك أمر تالميذه يف احلال أن ال 

فبعد رفض الشعب للمسيح، بل . فض ويتأمليقولوا ألحد أنه كان عتيداً أن ير
مبجد شخصه العظيم، نرى أن الرب ) كممثل للبقية(بعد اعتراف بطرس 

هذا هو الذي فتح الباب لعمل اهللا اجلديد أي . يصرح بآالمه وموته يف احلال
ابن اهللا "الكنيسة اليت كانت ستبىن على أساس االعتراف بيسوع املسيح بأنه 

أن الرب مات فوق الصليب، وتعني ابن اهللا بالقوة وقد عقب ذلك " احلي
بالقيامة من األموات، ومتجد ويف الوقت املناسب أرسل الروح القدس من 
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واإلصحاح الثاين من سفر أعمال الرسل الذي خيربنا حبقيقة حضور . السماء
  .الروح القدس يرينا ألول مرة اجلماعة كشيء موجود على األرض

عن ) ١٦مت (فلقد تكلم الرب يف : اية االعتباروأرجو أن نالحظ هذا بغ
أي سأبين يف اللغة (على هذه الصخرة أبين "كنيسته كأمر سابق ألوانه يف قوله 

فنرى الكنيسة آخذة يف أن تبىن كما قيل يف ) ٢أع (أما يف " كنيسيت) العربية
الذين ) أو يضم معاً(وكان الرب كل يوم يضم إىل الكنيسة "ختام اإلصحاح 

  ".صونخيل

فهي تربهن على أن الكنيسة ال . وهذه مسألة هامة مليئة بالنتائج اخلطرية
 إذ أن اخلالص كان موجوداً قبل –تعين جمرد أناس خلصوا أو سيخلصون 

ولو مل .  بل أن الرب أخذ أولئك الذين خلصوا وأدخلهم يف الكنيسة–اجلماعة 
م خملصنيتكن هناك مجاعة يدخلهم فيها فهذا ال ينفي حقيقة كو.  

  الذين يخلصون

؟ إن هذا القول يقصد به أولئك "الذين خيلصون"ولكن ما معىن القول 
 أولئك اليهود الذين اجتهت حنوهم النعمة –املعينني للخالص من إسرائيل 

ففي وقت احنالل النظام اليهودي أبقى اهللا لنفسه بقية . وعملت يف نفوسهم
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هللا فيه ببقية، وما كانت أزمنة ويف كل زمان كان . حسب اختيار النعمة
، "الذين خيلصون"االحنالل واخلراب إال عامالً يف إبراز وإظهار تلك البقية أو 

ومجيع الذين كانوا عتيدين أن يعترفوا بيسوع كاملسيا بواسطة الروح القدس 
 عل أنه مل تكن هناك حينئذ كنيسة –" الذين خيلصون"هؤالء قيل عنهم 
فقد وجدت اجلماعة ) ٢أع (ا يف الوقت الذي أشار إليه أم. يضمهم الرب إليها

وهذا اإلصحاح خيربنا عن . أو الكنيسة اليت استطاع الرب أن يضمهم إليها
 األمر الذي يتفق مع ما جاء يف –الكنيسة باالرتباط مع حضور الروح القدس 

ألننا مجيعنا بروح واحد أيضاً اعتمدنا إىل جسد "حيث قيل ) ١٣: ١٢ كو ١(
أع (وإن كان . ، أي أن تكوين اجلسد كان موقوفاً على االعتماد بالروح"حدوا
يقول أنه حصل ) ٢أع (خيربنا أن االعتماد بالروح مل حيصل حينئذ غري أن ) ١

ولو أن حجارة ذلك . ومن مث تظهر لنا حقيقة وجود الكنيسة فعالً على األرض
فرقة وقبل ذلك مل البيت كانت موجودة قبالً كحجارة حية ولكنها كانت مت

  .يكن اهللا قد بىن بيتاً كهذا البيت اجلديد

فقد أخذ " على هذه الصخرة أبين كنيسيت"وهنا حنن نرى الرب ينفذ قوله 
 بيتاً هللا، ليس مبجرد اإلميان بل –جيمع األحجار احلية معاً ويبنيها بيتاً واحداً 

مائة وعشرين ) ١أع (ويذكر لنا الوحي يف . بالروح القدس املرسل من السماء
أنين . وذلك حىت قبل أن ينضموا إىل الكنيسة" الذين خيلصون"امساً كانوا من 
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لست أشك يف انه قد وجد أكثر من هذا العدد ممن كانوا حقيقة إخوة بدليل ما 
رأوا الرب " أكثر من مخسمئة أخ"حيث قيل أن ) ١٦: ١٥ كو ١(نقرأه يف 
. وجود مؤمنني كثريين يف أرض إسرائيللذلك من السهل أن نعتقد ب: بعد قيامته

وما كان املائة والعشرون إال األفراد الذين عاشوا يف أورشليم زمان الصلب أو 
ولكن مهما تعاظم عدد األخوة يف طول البالد وعرضها، ومهما كثرت . بعده

أفرادهم يف أورشليم فإن الكنيسة اليت هي مجاعة اهللا مل تكن موجودة إال بعد أن 
وح القدس لكي يوجد الوحدة ويكون من أولئك املؤمنني مجاعة واحدة نزل الر

ولو أنه توجد فروق جوهرية بني . لك أن تسميها بني اهللا أو جسد املسيح
، غري أن حضور الروح القدس هو )أي بيت اهللا وجسد املسيح(هاتني الناحيتني 

لم عن والرسول بولس يتك. الذي جيعل الكنيسة جسد املسيح أو هيكل اهللا
الكنيسة، يف رسالته األوىل ألهل كورنثوس، كمؤسسة بواسطة الروح القدس 
احلاضر فيها والعامل يف وسطها ويسميها يف تلك الرسالة جسد املسيح كما 

ألننا مجيعاً أيضاً بروح واحد "رأينا من اآلية اليت اقتبسناها آنفاً وهي قوله 
  ".اعتمدنا إىل جسد واحد

رك بوضوح ما هلذا األمر من خطورة، ألن ما يظنه وال شك أن القارئ يد
ولو أن الكتاب املقدس مل (الناس ويتكلمون عنه كالكنيسة غري املنظورة، 

كان موجوداً فعالً قبل الكنيسة ويف الواقع أن ) يستعمل هذا االصطالح مطلقاً
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حنن نعلم . الرب عندما أسس الكنيسة كان قد وضع حداً للحالة الغري منظورة
 يف أزمنة العهد القدمي كانت هللا أمة اعتربها ودعاها شعبه اخلاص، وكان يف أنه

فنقرأ : وسط تلك األمة أفراد مؤمنون، كما كان بال شك نظريهم بني األمم
ويف مواضع كثرية من الكتاب . مثالً عن أيوب الذي عاش يف العصور األوىل

سرائيلية ومع ذلك املقدس نقرأ عن أفراد من األمم كانوا خارج الرعوية اإل
ومع ذلك فما كانت الكنيسة . أظهروا احلياة اإلهلية فيهم وانتظروا الفادي اآليت

فقد . مبوجودة، وما كان مجع أوالد اهللا املتفرقني إىل واحد إىل أن مات املسيح
وهلذا فإن التالميذ . كان أوالد اهللا متفرقني ولكن بعد موت املسيح اجتمعوا معاً

 معينني للخالص  بل كانوا قد مجعوا فعالً إىل واحد وهم على مل يكونوا فقط
تفترض بالضرورة مجع " اجلماعة"وال ننسى أن .  وهذه هي الكنيسة–األرض 

 ومثل هذا اجلسد –القديسني إىل جسد واحد منفصل عن سائر اجلنس البشري 
ة أو يف األزمنة اليهودي" الكنيسة"ومن مث فالكالم عن . مل يكن موجوداً قبال

الذين (وامتزاج املؤمنني مبواطنيهم غري املؤمنني . العصور األوىل خطأ حمض
كان هو األمر الذي أاه الرب ") الكنيسة الغري املنظورة"يعربون عنه بقوهلم 

  ".يضم كل يوم إىل الكنيسة الذين خيلصون"عندما أخذ ) ومل يبتدئ منه(

موع الذين خيلصون واخلطأ الشائع يف هذا املوضوع هو القول بأن جم
 يظهِر عكس هذا –يكون الكنيسة مع أن آية كاليت أوردناها وكثرياً غريها 
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يف الكنيسة أما اآلن فها هو " الذين خيلصون"مل يكن ) ٢أع (فقبل زمان . القول
ومن هذا . الرب يأخذهم ويضمهم معاً كل يوم صانعاً منهم جسداً واحداً

على أن الرب مل . ين خيلصون هم شيء آخرشيء والذ" اجلماعة"يتضح لنا أن 
ليبقوا يف وحدام القدمية بل أخذ يبنيهم معاً ويضمهم " الذين خيلصون"يترك 

ونكرر ما قلناه سابقاً من أن هناك فرقاً بني الذين خيلصون . إىل الكنيسة تدرجيياً
 تكن وبني كنيسة اهللا فاألولون كانوا موجودين يف العهد القدمي بينما األخرى مل

  .موجودة على اإلطالق باملعىن الذي نستخلصه من الكتاب املقدس

مجاعة "وال شك أن مجاعة إسرائيل كانت موجودة ويدعوها الوحي 
غري أن هذه اجلماعة كانت هي األمة بأسرها وجمموعة الشعب اليهودي، " الرب

وإذ نزل الروح ". يف الكنيسة"ومن هذه األمة نفسها أخذ الرب أول نواة 
القدس ليسكن يف الذين كانوا موجودين فقد أخذ الرب يف مجع الذين آمنوا يف 
يوم اخلمسني وما بعده، وضمهم إىل أولئك وهكذا ظلت عملية تكوين الكنيسة 

فيتضح لنا إذن أن احلالة األوىل اليت أخذت تتالشى توافق ما . سائرة يف جمراها
فنراهم يقولون عن األمة " ظورةالكنيسة املنظورة والغري املن"يقول الناس عنه 

اليهودية أا الكنيسة املنظورة، ولكن ما لنا وهلم، دعهم يسموا كما راق 
لفكرهم، وكل الذي أريد أن أؤكد وأشدد فيه على من خيضع لكلمة اهللا هو 

 الذي يطبقونه على ما يسميه العهد اجلديد –أن أفكارهم وكالمهم هذا 
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وما كنت ألشدد . قوال الكتاب الواضحة اجللية حتكم عليه أ–" كنيسة اهللا"
أما إذا كانت . النكري يف قويل لو أن الكتاب ترك جماالً للشك يف هذا املوضوع

حكمة اهللا واضحة فإنين أحسبها جرمية على املؤمن أن يشك فيها، إذ هو ال 
يكفيه أال يعمل كما ينبغي بل يتقدم إىل أردأ إذ يعاون على انتشار الكفر يف 

 مدينون يف أن –فنحن مدينون هللا يف أن نوطن العزم حيث تتضح كلمته . لعاملا
فإذا كانت كلمة اهللا صرحية فيما أُظهرت لنا . نكون راسخي األقدام مطيعني

 –الكنيسة ألول مرة مكونة بواسطة االعتماد بالروح القدس املمنوح للمؤمنني 
قد أُخذوا من إسرائيل ) لصونأي الذين خي(وأخربتنا أن أولئك املعينني للخالص 

وضموا إىل تلك اجلماعة، فإنين لقاء هذه الصراحة اإلهلية يف الكلمة أقول أن 
 مل تكن موجودة على – حبسب اصطالح العهد اجلديد –تلك الكنيسة 

اإلطالق قبالً حبيث أا احتوت على أناس خملصني أُخذوا من اليهود أوالً ومن 
وأما قد جمعا معاً يف جسد واحد على األرض وهذا ) كما نعلم(األمم بعدئذ 

  .اجلسد هو كنيسة اهللا أو مجاعته

أن ) ٨أع (فنرى من : ويف الوقت املناسب أخذ الرب يوسع دائرة العمل
السامرة قبلت اإلجنيل، وأن الروح القدس يعطى للمؤمنني بالتبعية، ومنه أيضاً 

ب ذلك حكاية تغيري رسول وتعق. نرى أن اخلصي احلبشي قد عرف املسيح
األمم العظيم ليكون أصلح شهادة للنعمة وأنفع خادم للكنيسة املتحدة مع 
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ليس فقط خادم اإلجنيل بل ) ١كو ( وقد دعا نفسه يف –املسيح يف السماء 
  .أيضاً خادم الكنيسة اليت يتكلم عنها يف ذلك اإلصحاح باعتبارها جسد املسيح

  الكنيسة وليس الكنائس

وهي أن النسخة ) ٣١: ٩أع ( أن أذكر عرضاً مالحظة على وحيلو يل
: اليونانية الشائعة، وسائر النسخ اإلنكليزية والعربية، قد قللت من هذه اآلية

وأما الكنائس يف مجيع اليهودية واجلليل والسامرة "فهي تذكر لنا كما يأيت 
قدس كانت فكان هلا سالم وكانت تبىن وتسري يف خوف الرب وبتعزية الروح ال

نعم ". الكنائس"وليس " الكنيسة"غري أن أضبط النسخ وأقدمها تقول " تتكاثر
 وهذا أمر ال يدعو –إنين أسلم متاماً بوجود كنائس كثرية يف تلك النواحي 

". الكنيسة" إال أنين موقن أن ما قصده الروح القدس يف هذه اآلية هو - للدهشة
ة وجود الكنيسة كجماعة متحدة قد حتريت أفكار الكثريين حينئذ ألن فكر

على األرض قد ضاعت يف نظرهم السيما عندما كانوا يديرون التفام إىل 
غري أن القراءة الصحيحة هلذه . مقاطعات وبالد مثل اليهودية واجلليل والسامرة

اآلية ترجع بنا إىل حقيقة الوحدة اجلوهرية لكنيسة أو مجاعة اهللا هنا على 
اجتماعات متعددة يف اليهودية والسامرة واجلليل إال وإن صح وجود . األرض

نعم نقرأ عن كنائس اليهودية أو غريها . أا مجيعاً كانت عبارة عن الكنيسة
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 وليس من يعارض يف حقيقة وجود مجاعات كثرية يف تلك –كغالطية مثالً 
 اهللا  إال أن هناك حقاً آخر جيهله كثريون من أوالد اهللا وهو أن–البالد املختلفة 

مل يكون فقط جسداً مل يكن له وجود قبالً، بل إنه حيثما وجِدت اجلماعات 
ومل يؤسس فقط كنيسته على األرض قابلة . فليست مجيعها سوى الكنيسة

للنمو كل يوم، بل بينما كان يوسع يف دائرة العمل ويوجد اجتماعات جديدة 
ض النظر عن يف أماكن خمتلفة، كانت تلك اجلماعات كنيسة واحدة بغ

واآلية اليت حنن يف صددها تثبت هذه احلقيقة لو أننا أخذناها حسب . األماكن
القراءة الصحيحة، وأستطيع أن أقول أن أصح النسخ ال تترك جماالً للشك من 

  .حيث هذه القراءة

فقد " الكنيسة"قد استعيض ا عن كلمة "الكنائس"وإن كانت كلمة 
 ابتدأوا ينسون الوحدة اليت يقيمها اهللا بني يعزى ذلك أن الناسخني كانوا قد

". الكنائس"ومن الطبيعي جداً أن نفهم أن املقصود هو . أوالده على األرض
وقد .  حق الكنيسة أينما وجدت على وجه األرض–وننسى ذلك احلق الغايل 

لوجود (جيوز أن هذا قاد البعض لتحويل التعبري الصحيح بآخر أكثر تعارفاً 
والسيما إذا كان اإلحساس بالوحدة قد ضعف ) فظي بني االثننيتشابه ولو ل
  .وتالشى
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ودعنا أيها القارئ نترك اآلن البيان التارخيي الذي ميدنا به سفر أعمال 
الرسل وهيا نتأمل يف التعاليم اليت تقدمها لنا سائر أجزاء العهد اجلديد فيما 

اخلطة ) ١٨مت (لنا يف فنرى أوالً أن الرب له اد قد رسم . خيتص باجلماعة
اليت جيب أن نتصرف مبقتضاها يف القضايا الشخصية، وما هي الروح اليت جيب 
أن تقتادنا يف تلك التصرفات، مبتدئاً يف تعليمه مبثال عن أحد أفراد الكنيسة 

" ليطلب وخيلص ما قد هلك"فأظهر لنا كيف أنه صار ابن اإلنسان الذي جاء 
الذي كان جيمع شعبه بل كمن جاء ليفتش على ليس باعتباره راعي إسرائيل 

فتأمل أيها القارئ يف القضية . اهلالك يف كمال وبساطة نعمة اهللا اخلالصة الربيئة
 قضية أخ –اليت علم الرب أا ستحدث يف اجلماعة اليت كان عتيداً أن يبنيها 

 وما الذي يقودنا يف قضية كهذه يا ترى؟ ليس الناموس وال. خيطئ إىل أخيه
قد يقول الرب . الطبيعة بل النعمة هي اليت جيب أن تكون رائدنا يف التصرف فيها

اإلنساين يف مثل هذه احلالة، على الذي أخطأ أن يأيت ويتذلل، أما النعمة فتقول 
 هذا –هل أنا الربيء أذهب إىل من أساء إيلّ نعم ! ما هذا" اذهب إليه وعاتبه"

 وضع نعمته اخلاصة أمنوذجاً ومنبعاً وقانوناً عني ما فعله الرب، وهو له اد قد
ومن مث نسمعه يقول تبارك . حيذو الفرد حذوه، وليكون نسمة حياة اجلماعة

أي أن األخ ". إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما"امسه 
وما أحوجنا يف مثل . الربيء هو الذي يتقدم بالنعمة إىل من أخطأ إليه ويعاتبه
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فإذا مسع منه ! اخلطوة إىل االجتهاد ونكران الذات الصادرين من احملبةهذه 
فقد رحبه ويا هلا من جمازاة كرمية حيبوها الرب ملن يقف هذا املوقف " أخوه"

ال شك أن القلب حيزن عندما يرى مثل األخ يضل بعيداً، لذلك نرى ! املشرف
. رب أن يدعوهم أخوةاحملبة اإلهلية تعمل يف قلوب أولئك الذين ال يستحي ال

فلقد دعاهم ليكونوا شهوداً ليس لذلك اخلادم الذي به قد أعطى الناموس، بل 
لشخصه الكرمي الذي جاء مملوءاً نعمة وحقاً، ولذلك فإن النعمة هي األداة 

غري أن هذا ليس معناه أن احلق قد طُرِح جانباً ولو حلظة (الفعالة يف األمر 
املسيحي لكربياء القلب وعدم االكتراث ومع ذلك فقد يستسلم ) واحدة

فيقول، إن أخي هو الذي أخطأ إىل وأنا أرفع من أن أذهب إليه وال يهمين أن 
 ال –أحبث عنه، وال شك أن قوالً كهذا تدخله روح نكران للمسيح ولنعمته 

على أن كالم املخلص له اد . بل روح عدم اكتراث األخ بأخيه كأهل العامل
مبدأ معاملة .  هلذين الروحني الفاسدين، كما أن املبدأ الناموسيال يترك جماالً

وال شك أن .  ال جيد له مرتعاً يف الكالم املوزون–اإلنسان حسبما يستحق 
 تعمل يف – كما بدت يف شخص خملص اخلطاة ويف إرساليته –النعمة اإلهلية 

ا الصوت ولكننا نعلم جيداً كيف نتناسى هذ. النفس إذا كانت تستمع لصوته
وكيف أن القلب يقول، ألنه أخي لذلك هو بال عذر، إذ كان عليه أن يعرف 
أحسن مما عرف، وحنن نسلم بذلك، ولكن إذا مل يعرف أكثر فمن واجبك أن 
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ومن هذا نرى أن الرب ال ". اذهب إليه وعاتبه"تشعر مبركزك وامتيازك لذلك 
ل هو يكلف األخ يضع قانوناً يقضي على من أخطأ أن يذهب إىل اآلخر ب

ال بروح احلق بل بروح النعمة، لريبح ذاك الذي أخطأ . الربيء ليذهب ألخيه
فإن مسع منه هذا فقد رحبه أخوه وإال فيجب أن تعرض القضية على الباقني . إليه

وإن مل يسمع فخذ معك أيضاً واحدة أم اثنني لكي تقوم كل كلمة على فم "
شترك لرد نفس املذهب حىت ال يستمر ليكون هناك عمل م" شاهدين أو ثالثة
لقد كان قبيحاً به أن يرفض واحداً فهل يقدر أن يرفض واحداً . يف ضالله بعيداً

أو اثنني غريه؟ ولنفرض أنه مل يسمع منهما فما هي النتيجة؟ ال شك أن األمر 
ومجيع الذين هم موضوع : جيب أن تسمع به الكنيسة كلها وتصدر حكمها

. الشهود معاً جيب أن جيتهدوا ويهتموا بقضية ذلك األخ املذنبالنعمة اإلهلية و
  .وإذا رفض الكنيسة فإنه يكون كالوثين والعشار

ويا له من حكم مروع ذاك الذي تنطق به النعمة واحلق اللذين رفضهما 
وهذا يكشف لنا القناع عن اخلطأ الفادح الذي يقع فيه ! ذلك الشخص املذنب

حملبة، وإنين أخشى أم يتكلمون عنها وهم ال البعض فيما يتكلمون عن ا
ومع أن مهمة األخ الذي يعاتب أخاه جيب أن تؤدى مقترنة . يدركوا إال قليالً

 إال أنه إذا كان مسوقاً يف هذه –مبحبة يف العمل واحلق صادرة من املسيح نفسه 
 نفس املهمة ال مبجرد الواجب بل باخلضوع للمسيح مشتاقاً أن يربح أخاه، فإن
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إذا ما بدا منه مترد وعدم " كالوثين والعشار"الروح حيمله على أن يعتربه 
قد يكون ذلك الشخص املذنب مؤمناً ولكنه إذا رفض نعمة املسيح . خضوع

وال عربة يف ذلك بأنه أخ حقيقي أو غري . الصادرة حبسب احلق فال يعترب أخاً
ك متثله هنا على األرض لذلحقيقي أمام اهللا فهو قد رفض الرب يف مجاعته اليت 

  ".فليكن عندك كالوثين والعشار"

  عمل الروح القدس

على . هذا هو الدرس البليغ الدائم الذي ألقاه الرب قبل أن توجد اجلماعة
أن الروح القدس مل يتركنا هلذه املبادئ اإلعدادية اليت وضعها شخص الرب، بل 

 يف اإلصحاح الرابع عشر  والسيما–قد أعطى لنا يف رسالة كورنثوس األوىل 
وقبل .  بياناً مستوىف عن اخلطة اليت يريد الرب أن تتصرف اجلماعة مبقتضاها–

أن ألفت نظر القارئ إىل ذلك اإلصحاح أشري أوالً إىل اإلصحاح الثاين عشر 
نرى عمل ) ١٢ص (ويف هذا اإلصحاح . الذي هو بداية اإلعالنات الروحية
فأنواع مواهب موجودة ولكن "هللا الكثريين الروح القدس يف أفراد مجاعة ا

ولكنه لكل واحد . وأنواع خدم موجودة ولكن الرب واحد. الروح واحد
وآلخر . فإنه لواحد يعطى بالروح كالم حكمه. يعطى إظهار الروح للمنفعة

وآلخر مواهب . وآلخر إميان بالروح الواحد. كالم علم حبسب الروح الواحد
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ولو أننا جند يف . هكذا إىل آخر ما جاء ذا اخلصوص". شفاء بالروح الواحد
هذا اإلصحاح كالماً من عمل الروح القدس يف اجلماعة إال أن اإلصحاح يبدأ 

واملسألة . بإظهار الفرق بني األرواح اليت ليست من اهللا وبني الروح القدس
ليست مسألة من هم مسيحيون ومن هم ليسو مسيحيني بل هي مسألة متييز ما 

  . من الروح القدس عما هو من األرواح اليت تضاده واليت هي آالت العدوهو

ليس أحد وهو يتكلم . "وكيف أستطيع أن أميز؟ فاجلواب: وإن قال واحد
وليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إال . بروح اهللا يقول يسوع أناثيما

ذاته ويف يف (أي أن روح اهللا القدوس ال يقول عن ربنا يسوع " بالروح القدس
هذه عالمة بسيطة وخطرية وما أحرانا أن نزا . أنه حتت اللعنة) نسبته إىل اهللا

. وزا الصحيح حنن الذين قد وجه إبليس حنونا يف أيامنا احلاضرة جهوده اآلمثة
 يف نسبته إىل اهللا –وإال أفلم يكن بيننا أناس يقولون جبرأة وقحة أن ربنا يسوع 

الناموس املكسور، وأن نفسه كانت بعيدة عن اهللا  كان حتت لعنة –كإنسان 
بعد اإلنسان عنه تعاىل؟ وال شك أننا إذا مسعنا كالماً مثل هذا نستطيع أن منيز 

ال يقدر أحد وهو يتكلم بالروح القدس يقول يسوع "من أي روح هو، إذ 
ال يقدر أحد أن يقول يسوع "كما أنه من اجلهة األخرى )" أي ملعون(أناثيما 
عندما يظهر الروح الشرير يف ميدان العمل قد ينطق ". إال بالروح القدسرب 

 كما رأينا يف األناجيل –بأمور حسنة، وقد يبدو كأنه يعظم املسيح وخدامه 
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فالتحقري من .  ومع ذلك فال يعترف مطلقاً بأن يسوع رب–ويف سفر األعمال 
 أكيدة ميتاز ا مقام ربنا يسوع، ووضعه حتت اللعنة بأي كيفية، هلو عالمة

ولست أتكلم هنا عن املركز الذي أخذه ربنا له اد بالنعمة . الروح الشرير
. فوق الصليب، بل عن مركزه اخلاص كإنسان أمام اهللا بغض النظر عن الكفارة

قد يدعي أصحاب هذه األفكار بأم يرمون من ورائها إىل ازدياد رثاء املسيح 
صعاب، وإىل تعظيم جناته منها، ولكن جيب أن لنا، وإىل تعظيم نصرته فوق ال

ومن . نذكر أنه ال يقول أحد وهو يتكلم بالروح القدس أن يسوع حتت لعنة
هذا نستطيع أن ندرك أن الذين يعترفون بربوبية شخص ربنا يسوع فإم 

وال دخل يف هذا ملسألة خالص النفوس، إمنا . يعترفون ا بقوة الروح القدس
 وهي احملك الكتايب – أن منيز ا أي روح يعمل يف الكنيسة هي واسطة نستطيع

للتفرقة بني الذين هم حتت سلطة الروح الشرير بني الذين يتكلمون بالروح 
فثمار الروح القدس تعظم املسيح وتعترف مبركزه الذي يليق به كرب، . القدس

وع وإىل أما الروح الشرير فإنه بكل تأكيد يرمي إىل التحقري من شخص ربنا يس
  . إبطال عمله الكرمي

أوهلما جمد املسيح بالنسبة : والروح القدس حيرص كل احلرص على أمرين
إىل شخصه كأمر الق بعمله، وثانياً ربوبيته بالنسبة إىل مركزه كأمر نتج عن 

وال شك أن هذا يأيت بنا إىل حق عملي خطري وهو أن الغرض . ذلك العمل
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وهنا يواجهنا سؤال هل أعطى . ف باملسيح كرباألمسى جلماعة اهللا هو االعترا
الرب تعليمات جلماعته أم قد تركنا وشأننا؟ أليس لنا مبدأ نسترشد به إىل احلالة 
اليت ينبغي أن تكون عليها مجاعة اهللا يف هذا العامل؟ وهل ترِكت الكنيسة لذاا 

يات وملشاعرها الروحية؟ وهل املفروض أن حالة الكنيسة تتكيف حبسب مقتض
الزمان واملكان اللذين يوجد فيهما القديسون؟ على أنين أثق أنه ليس بني قرائي 

ويا له من فكر غريب . األعزاء من يصادق على أفكار كهذه صادرة من الطبيعة
وهل أولئك الذين يقولون هذه ! أن اجلماعة املسيحية تتأثر بالزمان أو املكان
الً أن كنيسة اهللا من العامل أو أن اهللا األقوال، ويتصرفون مبوجبها، يعتقدون فع

تركها تتشكل يف كل مكان بشكل خاص؟ قد تكون مثل هذه النظامات 
الكنسية اليت يقيمها اإلنسان حسنة أو رديئة ولكن ال شك أن األمر الذي ال 

ومن املهم جداً . نتصوره هو االدعاء بأن هذه النظامات هي دستور كنيسة اهللا
درك هذا احلق الواضح يف كتاب، ويتمسك به، وهو أنه لدى أبسط مؤمن أن ي

إذا كان على األرض شيء عزيز على قلب اهللا فهذا الشيء هو كنيسته، وإذا 
كان هناك أمر يغار اهللا يف احملافظة عليه فهو جمد املسيح، وأن اهللا نفسه يعمل 

ولكن . اآلن بوساطة روحه القدوس د املسيح ال يف العامل بل يف أوالده تعاىل
من عادة اهللا أنه إذا أراد أن يقيم على األرض شيئاً فإنه ميتحنه هنا أوالً وبعد 

وزماننا . إذن يضعه بني يدي املسيح الذي بواسطته قد متت املشورات اإلهلية
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هذا هو زمان التجربة واالمتحان، ولكن عندما يأيت املسيح مرة ثانية فال حمل 
وجه، إذ أن الكنيسة ستدخل حينئذ يف املكان لالمتحان أو التجربة من هذا ال

الالئق احملفوظ هلا يف مشورات اهللا احملتومة، وحينئذ تنتهي ساعة املسئولية امللقاة 
  . أما اآلن فهو زمان يوضع فيه أوالد اهللا حتت االمتحان. على عاتقنا

والحظ أيها القارئ أن من بني أغراض رسالة كورنثوس األوىل أن تظهر 
يني أن كنيستهم احمللية حديثة العهد ألن أفرادها مل يكونوا قد انفصلوا للكورنث

ولذلك كانوا جيهلون ) أي بالنسبة لكتابة الرسالة(عن العامل إال منذ عهد قريب 
كثرياً كيف ميارسون العمل املطلوب منهم والذي من امتيازهم ممارسته فنراهم 

: أيامنا احلاضرة أمراً غري عاديحموطني بشرور حنسب حدوثها بني أوالد اهللا يف 
فكانوا بال شك يف حالة منحطة جداً من حيث الفكر األديب أو اإلحساس 
واملشاعر، وكان بينهم على األقل يف حادثة واحدة قباحة يف السلوك اخلارجي، 

ويظهر من هذا أن إبليس كان قد أفرغ ما يف . األمر الذي مل يسمع بني األمم
 حرية أولئك املسيحيني احلديثي العهد، فإذا كانوا جعبته الستغالل فرصة

مشغولني بقوة الروح القدس نسوا كل ما يتعلق باجلسد، ويظهر أم مل 
وجيب أن . يتفكروا يف املخاطر احملدقة م، ومل يسلكوا طريق إدانة الذات

نتذكر أنه مل يكن لديهم من كتابات العهد اجلديد إال القليل وأن الرسول مل 
 معهم وقتاً طويالً يف تعليمهم، ومع أم بالطبع استفادوا من حادث يصرف
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سقوطهم درساً مما ألقاه عليهم الروح القدس، كما على غريهم أيضاً، إال أن 
الرسالة تظهر لنا أن كنيسة كورنثوس، احلديثة العهد، كانت عليها مسئولية 

كنيسة "قدس بالتعبري وهي الكنيسة الوحيدة اليت خياطبها الروح ال. كنيسة اهللا
األمر الذي سأشري إليه (ومع أنه مل يكن يف كورنثوس رسل وال شيوخ " اهللا

غري أم مل يكونوا فقراء يف أصحاب املواهب ولكن الترتيب الروحي ) فيما بعد
ال حتصله لنا إعالنات القوة، بل اخلضوع للمسيح كسيد ورب، إذ ليس كافياً 

علم ألنه يندر أن كنيسة كثرت فيها املواهب أن أكون غنياً يف الكالم وال
الروحية عن كورنثوس، ومع ذلك كانت بال ترتيب والسبب يف ذلك أم 
كانوا ميارسون تلك املواهب بدون اكتراث ملشيئة الرب وجمده، عاملني يف ذلك 

ويف نشوة الطرب الوقتية . أغراضهم اخلاصة مرضني أنفسهم معظمني ذوام
قوة الروحية املمنوحة هلم، وإذ ذاك كان األمر الذي أعوزهم أطلقوا العنان لل

  .على األخص هو ردهم إىل طريق اهللا

ومهما كانت قوة الروح القدس بواسطة أي إنسان ويف أي فرد على 
وإذا كان . األرض فيجب أن تكون تلك القوة حتت سيادة املسيح الرب

 يذكرهم به يف مفتتح الكورنثيون ال يفهمون هذا احلق لذلك نرى أن الرسول
الذين يدعون باسم ربنا يسوع املسيح يف كل مكان "اإلصحاح األول بالقول 

ويف طول الرسالة وعرضها جند توكيدات حازمة حول كون املسيح " هلم ولنا
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مث نرى يف . رباً وسيداً، وهنا نراها يف طريق اإلشارة إىل إعطاء املواهب وصفاا
جتتمع . ة ممارسة تلك املواهب بني اجلماعةأن الرسول يرتب كيفي) ١٤ص (

الكنيسة كلها يف مكان واحد، وهناك يتالقى القديسون كجماعة اهللا ولكن هل 
كانوا يف اجتماعهم هذا يتكلمون بلسان؟ لقد كان من العبث واملضيعة أن 
يتباحثوا بأن الروح القدس مكنهم بال شك من التكلم بلسان، كما أنه مل يوجد 

) وهو غري معروف( عن صفة املوضوع الذي كانوا يتكلمون عنه حمل للكالم
فقد يكون كل شيء صحيحاً وبال عيب، غري أن الرب مينع كل ما ال يبين 

كقاعدة عامة كانت ممارسة األلسنة وسط اجلماعة يف حال غياب من . اجلماعة
  . يترجم أمراً ممنوعاً

 قوة صحيحة فمهما حصل املؤمن على: وكم يف هذا األمر من خطورة
من الروح القدس فليس عليه أن يستخدمها دائماً، بل هو حتت التزام أن 
يستخدمها يف حدود الطاعة للمسيح، كما عليه أن يسري مبوجب القواعد اليت 

على أننا نرى أن الرسول يصوب كالمه على . سنها الروح القدس يف الكتاب
وعندما يذكر املواهب . األخص ناحية التنبؤ ألنه أعظم مؤثر على الضمري

نراه يضع موهبة أنواع األلسنة يف آخر اجلدول موخباً ) ٢٨: ١٢ص (املتنوعة يف 
بذلك عجب الكورنثيني، كأن ما ظنوه أعظم األمور قد وضعه الرسول يف آخر 

فوضع اهللا أناس يف الكنيسة أوالً رسالً ثانياً "درجة، وهذا واضح من القول 
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وات وبعد ذلك مواهب شفاء أعواناً تدابري وأنواع أنبياء ثالثاً معلمني مث ق
عن احملبة ) ١٣ص ( بعد ذلك الوصف احللو الذي ذكره يف –مث نراه ". ألسنة

 يأيت على ذكر ممارسة –) وما أحوج املؤمنني يف مثل هذه الظروف إىل احملبة(
فإن اجتمعت الكنيسة كلها يف مكان "فيقول ) ١٤ص (املواهب بني اجلماعة يف 

حد وكان اجلميع يتكلمون بألسنة فدخل عاميون أو غري مؤمنني أفال يقولون وا
ولكن إن كان اجلميع يتنبأون فدخل أحد غري مؤمن أو عامي فإنه . أنكم ذون

يوبخ من اجلميع، حيكم عليه من اجلميع، وهكذا تصري خفايا قلبه ظاهرة وهكذا 
  ".قة فيكمخير على وجهه ويسجد هللا منادياً أن اهللا باحلقي

والحظ أا القارئ أمهية املبدأ الذي يشدد الرسول يف اتباعه وهو أن اهللا 
 لتكون شهادة للمسيح على األرض، – أي اجلماعة –قد أوجد الكنيسة 
لذلك كل ما من شأنه أن يعطي شهادة باطلة، جوفاء . شهادة لسيادته له اد

، كل هذا ممنوع منعاً "ذونأنكم "بال معىن، كل ما يستفز الناس ألن يقولوا 
باتاً وال عربة بأن تلك القوة اليت يسيء الناس استخدامها هي قوة حقيقية 

 صادرة من – مثالً –من الواضح أن موهبة األلسنة . وصادرة فعالً من اهللا
الروح القدس، وليس من الطبيعة، غري أن استخدامها خاضع لقواعد إهلية كما 

على أن هلذا معىن أوسع نطاقاً، ويف احلقيقة . أمامنانرى يف إصحاحنا املطروح 
أنين أحسبه القياس الكامل السامي الذي عليه جيب أن يقيس كل مؤمن 
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وعلى ذكر احلكم يف . سلوكه، ومبقتضاه حيكم على سلوك اآلخرين أيضاً
هل أراين يف حاجة إىل أن أقول أنه يليق بنا أن نزن : سلوك وحديث اآلخرين

ع وحمبة، ناظرين أال نكون يف ذلك مفكرين يف أنفسنا بل يف كل ذلك بتواض
وإنين أجزم يف القول بأننا حتت التزام أن نتفكر يف جمد الرب، . جمد الرب

ولذلك فبغض النظر عن الظروف واألمكنة فنحن مسئولون أن منيز وحنكم يف 
  .حدود الطاعة لشخصه املعبود

 عن أمور عتيدة كما ظن واضح هنا أن املقصود بالتنبؤ ليس اإلخبار
 إذ أن جزءاً عظيماً من التبشري –البعض، وال جمرد التبشري كما ظنه آخرون 

وحيق لنا أن جنزم بأن التبشري هو صفة التعليم الذي يكشف الضمري . ليس تنبؤاً
. يف حضرة اهللا وأجرؤ وأقول أن يقرب اهللا تعاىل من اإلنسان واإلنسان من اهللا

لقد كان التكلم . لرسول أن يوازن بينه وبني التكلم باأللسنةوهذا هو ما قصد ا
بلسان ممنوعاً طاملا مل يوجد من يترجم، وذلك ألن التكلم بلسان يف هذه احلالة 

". للبنيان"ال يبين الكنيسة، إذ أن الغرض من كل ما جيري بني القديسني إمنا هو 
. هللا وال ينبغي السماح بهلذلك فكل ما ال يؤول للبنيان هو ليس نافعاً جلماعة ا

 صادراً من – من حيث القوة –نعم قد يكون القصد منه حسناً، وقد يكون 
الروح القدس، غري أن كل ما ليس مفهوماً وليست له صفة بنيان قديسي اهللا 

ورمبا كانت األلسنة نافعة جداً فيما لو استخدمت خارج . فال يصلح للجماعة
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 أما يف وسط –تكون شهادة لغري املؤمنني  إذ ذلك هو مركزها ل–االجتماع 
اجلماعة فال مكان هلا ما دامت ممارستها ال تؤول إىل تعليم ووعظ وتعزية 
اجلماعة إذ ال تستطيع أن تبىن اجلماعة إال مىت وجد من له موهبة ترمجة، 
وعندئذ يقدر أن يستخدم تلك األلسنة لبنيان قديسي اهللا بالنعمة واحلق اللذين 

  .ع املسيحصارا بيسو

إن كان أحد يتكلم : "وهذه هي القاعدة اليت جيب أن ينحو إليها اجلميع
بلسان فاثنني اثنني أو على األكثر ثلثة ثلثة وبترتيب وليترجم واحد ولكن إن مل 

أما عن األنبياء الذين ". يكن مترجم فليصمت يف الكنيسة وليكلم نفسه واهللا
فليتكلم اثنان أو ثلثة وليحكم " التنبؤ يستطيعون أن يتكلموا بالبنيان عن طريق

وهنا يوازن الرسول بني األنبياء وبني من يتكلمون بلسان، فكل ما " اآلخرون
يتكلم به النيب إمنا هو للغرض الصريح الواضح البنيان، إال أننا نراه حريصاً 
احلرص كله على أنه مهما كانت املوهبة عزيزة ونافعة فليس مسموحاً ألكثر 

ة يف االجتماع الواحد أن يتكلموا، كما أنه بكل تأكيد كان عليهم أن من ثالث
يتكلموا واحد بعد اآلخر وبترتيب، خاضعني خضوعاً مشتركاً، ولكن ليس 

خيفة أال تؤول للبنيان احلقيقي الذي هو الغرض : وملاذا؟ اجلواب. أكثر من ثالثة
يد على ما يفيدهم األمسى من التنبؤ، ولئال تكون ثقالً على السامعني إذ تز

ومع التسليم بأن األنبياء .  ولذلك وضع الرسول هذه احلدود الفاصلة–حقيقة 
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يقدمون أمسى أنواع التعليم املسيحي غري أن اثنني أو ثالثة هم الذين جاز هلم أن 
  .يتكلموا وعلى اآلخرين أن حيكموا

إن أُعلن آلخر جالس "ويستطرد الرسول يف تعداد املواهب فيقول 
ومن هذا نفهم أنه وجِدت يف ذلك العصر موهبة مست على " يصمت األولفل

ويف سياق احلديث عن هذه . موهبة األلسنة وهي اإلعالن وقد انتهى زماا
قد يستخدم حق اهللا بواسطة الروح القدس بكيفية : املوهبة لنتذكر هذا جيداً

تماع إال أن ينادي فعالة تؤثر يف الضمري وال يسع غري املؤمن الذي يدخل االج
 إن اهللا يف – سواء كان ذلك العصر املاضي أم اآلن –) عن اقتناع أكيد(بإزائها 

!  ويا ليته يدوم–ولست أشك يف أن هذا مستطاع متاماً . وسط تلك اجلماعة
وقد يستخدم اهللا من الكلمة املكتوبة تعليماً . إال أن هذا أمر آخر غري اإلعالن

أما اإلعالن . هادة على حضوره بني أوالده على األرضمسيحياً بكيفية مؤثرة ش
لقد كان الرسول يعلّم قديسي . فال ميكن أن يعود وال ينبغي أن نتوقع عودته

 وقت أن مل يكن كل حق اهللا مكتوباً على –كورنثوس قبل أن يكمل الوحي 
 ولذلك أعتقد أنه جاز حبسب ترتيب اهللا أن حيصل أولئك القديسني يف –ورق 
م على إعالن صريح ما دامت غالبية كلمة اهللا مل تكن قد كتبت على يومه
على أن كل ادعاء بوجود إعالن يف يومنا إمنا هو طعن يف كمال الوحي . ورق

وال يفتأ حىت يبدو وإذا هو حيمل غش وغباوة اإلنسان، وخيفي حتت ستاره 
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لقدس، إذ مهما كانت القوة اليت يعمل ا الروح ا. شركاً من شراك إبليس
وليست شيئاً أكثر مما قد أعطاه لنا اهللا بل هي آلة نافعة ليد روح اهللا، يأخذها 

قد يكتشف . مما قد أُعطي بصفة دائمة للكنيسة ليعاوا يف عبورها العامل
القديسون نوراً كان قد احتجب عن أنظارهم لعدم اإلميان، غري أن االعتقاد حبق 

، إمنا هو االعتقاد ال يتمشى مع الوحي جديد، يعلَن لنا يف زماننا احلاضر
  .باعتباره كتاب اهللا الكامل

وإذا كان الروح القدس قد عرض علينا، ولو يف هذا اإلصحاح، بعض 
األمور اخلاصة اليت تشري بوضوح إىل ما كان ميارسه املؤمنون قدمياً، وال منارسه 

لبسطاء الذين حنن اآلن، فإننا نرى أنفسنا أمام سؤال قد يلقيه كثريون من ا
ملاذا نراكم حترضون على أن املقصود من : يرغبون يف تفهم كلمة اهللا، فيقولون

هذا اإلصحاح إمنا هو تنظيم اجلماعة يف هذا الزمان احلاضر؟ من الواضح أنه ال 
 فإذا مل تكن هذه عندكم وال تلك –توجد بينكم ألسنة وال إعالن حق جديد 

معتربين إياه قانون اهللا املستدمي جلماعته؟ فلماذا تدافعون عن هذا اإلصحاح 
لقد كان من الضروري أن ينظِّم الروح القدس ما : اجلواب يف غاية البساطة

كان موجوداً يف ذلك الوقت، إال أن غاية التعليم املدون يف ذلك اإلصحاح مل 
تكن مقصورة على القوات املعجزية أو األعمال املؤقتة اليت يتضح أا كانت 

 نعم ال شيء من هذه –ض خاص وهو الشهادة يف األيام األوىل للمسيحية لغر
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فما هو حمورها يا ترى؟ هو : كلها كان حمور الكالم يف هذه اإلصحاحات
 وهلذه الناحية جيب أن يتجه كل اعتبار –أجل !!! حضور الروح القدس

  ! وتقدير

من وهل نستند على حضوره؟ هل نؤ! فهل لنا نفس هذه الروح الواحدة
أنه يتنازل اآلن ويعمل يف اجلماعة؟ وكم ذا نسمع الكثريين يقولون يوماً بعد 

ولكن هل تراهم يظهِرون إميام بأعماهلم؟ إنين . أنا أؤمن بالروح القدس: يوم
هل تؤمن حبضور الروح : أسألك أيها القارئ وأحب أن أسأل كل قديس هللا
يسة ويف األفراد، وهو الذي القدس حضوراً فعلياً كشخص إهلي موجود مع الكن

حيمل اجلماعة على التصرف مبوجب كلمة الرب، ولغرض احملافظة على سيادة 
املسيح يف وسطها؟ إذا كنا قد حصلنا على الروح القدس وإذا كان ال يزال 
موجوداً مع القديسني وفيهم، إذا كان هذا حقاً ثابتاً أكيداً ال حيتاج إىل دليل 

يت تتكلم عن املعجزات واآليات، بل هو مدون لصفة من الفصول الكتابية ال
جلية حيث ال ذكر هلذه املعجزات، وإذا كنا قد أخذنا وعداً صرحياً بأن الروح 

هل ابتعد الروح . القدس ميكث معنا إىل األبد، فإنين أسألك سؤاالً أو اثنني
؟ أو القدس عن كلمة الرب اليت هي قياسه اإلهلي لسلوكنا كما وإلمياننا أيضاً

أن الناس هم الذين يقدمون مبكر أسباباً متنوعة لتجنب اخلضوع لتلك الكلمة؟ 
ولكن هل حيتمل أن أوالد اهللا يقنعون أنفسهم بأي سبب ينتحلونه علة التمرد 
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قد يقولون على ! ولست أتكلم هكذا لنقص يف حمبيت هلم: والعصيان يا لألسف
ولكن " ياقة وحبسب ترتيبليكن كل شيء للبنيان ليكن كل شيء بل"الدوام 

هل تأملوا مرة ما يف هذه احلقيقة وهي أنه ليس الكورنثيون هم فقط الذين 
خالفوا ترتيب مجاعة اهللا مبا أبدوه من املظاهر غري الالئقة م، بل هم أنفسهم 

مبواضيعهم املكتوبة (أيضاً قد خالفوه مبا يعملونه يومياً مبقتضى نظامهم اخلاص 
الذي ال يشابه الترتيب اإلهلي وال يتضمن روح ذلك الترتيب ) أو االرجتالية

بني إصحاح يقتبسون منه بعض أقوال، وبني : الكامل، فهل يعرجون بني فرقتني
  .حقائق فروضهم الدينية السلبية

 وما عدنا –وما عدنا نرى كنيسة اهللا اآلن على أساس اجلماعة الواحدة 
 وهو حرية الروح القدس فيها ليبين نراها سالكة مبقتضى ذلك املبدأ األساسي

 بل أصبحنا نرى مجعيات دينية خمتلفة، لكل أمة مجعياا –بواسطة من يشاء 
اخلاصة ا، ال تتفق كلها بأي حال من األحوال ال مع اجلماعة أو اجلماعات 

إننا نتعلم من حقائق الكتاب أنه إذا كان أحد . اليت تذكرها لنا كلمة اهللا
فهو تابع أيضاً لكنيسة اهللا يف ) مثالً( لكنيسة اهللا يف أورشليم املؤمنني تابعاً

رومية، وال عربة يف ذلك باملكان، ألن ذلك املؤمن عضو يف كنيسة اهللا ولذلك 
 ألن الكتاب املقدس ال –فأينما ذهب فهو تابع للكنيسة اليت قد يوجد فيها 

جتمعت كنيسة اهللا فإذا ا. والسالم بل يف الكنيسة" كنيسة"يعترف بعضوية يف 
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) أي مستبعداً(يف مكان معني فاملسيحي جيد مكانه هناك ما مل يكن معزوالً 
يف كنيسة "وأكرر ما قلته من أنه ال يوجد يف الكتاب ما يشري إىل عضوية 

وهذا هو ". الكنيسة"بل باألحرى جند الكالم دائماً عن عضوية يف " والسالم
إذ نرى يف أيامنا . ملسيحية عن كلمة اهللالفرق الظاهر الذي يدل على ابتعاد ا

احلاضرة من يقولون أنك إذا كنت أحد أفراد كنيسة ما فال تكون أحد أفراد 
. أي كنيسة أخرى قد توجد بينها، بدعوى أنك تابع لألوىل وليس للثانية

فعوض أن تكون عضويتك يف كنيسة اهللا أساساً لكونك عضواً فيها بغض النظر 
، نرى على العكس تغيرياً هائالً ظاهراً يف احلق اجلديد الذي عن مكان اجتماعها

فإذا . يقولون فيه أن تبعيتك لكنيسة ما برهان قاطع على أنك لست تابعاً لغريها
تابعاً لكنيسة اسكتلندا فال عالقة لك بكنيسة إنكلترا، وإذا كنت ) مثالً(كنت 

أو ألي مجاعة من معمدانياً فلست يف نفس الوقت تابعاً جلماعة الوسليني 
  .أما الكتاب املقدس فال يعرف شيئاً عن هذه الطوائف. الطوائف املنشقة

ومن هذا نرى أن كأس انقالب املسيحية قد كمل، وأا قد أصبحت يف 
 حالة معاكسة لتلك الكلمة كل –حالة بعيدة كل البعد عن كلمة اهللا 

. ة منها عن األخرىفقد طلعت بيننا مجعيات دينية تستقل كل واحد: املعاكسة
وهو (ولست أرمي من وراء كالمي هذا إىل ما يسمونه النظام االستقاليل 

النظام القائل بتفرد كل مجاعة حملية يف سياستها عن أية مجاعة غريها، وال ترجع 
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مع أن مبادئ هذا النظام مضادة أكثر من ) يف تلك السياسة إىل مرجع أعلى
على أننا لو . ا يذكرها لنا الكتاب املقدسغريها حلقيقة وحدة مجاعة اهللا كم

تأملنا يف أي مجاعة حملية من اجلماعات اخلاضعة هلذا النظام إذن لوجدناها 
مستقلة عن غريها ولو إىل درجة متفاوتة، وهذا هو احلال مع الكنيسة اإلنكليزية 

ياً وكل ذلك يعاكس بالتمام ما كان جار. الوطنية اليت تغايل يف إتباع هذا النظام
إذ نعلم أن أي فرد من أفراد . يف زمان أولئك الذين وضعوا أساس مجاعة اهللا

الكنيسة كان ال يزال أحد أعضائها أينما وجد، وإذا ما انتقل من مكان آلخر 
قد كان يوجد شك يف . فإنه يقبل حبسب مركزه يف الكنيسة اليت كان فيها أوالً
 –تقل من مكان إىل مكان بعض احلاالت خبصوص حقيقة ذلك الشخص املن

 وكان عالج هذه احلالة –ألن املكر واخلداع كانا قد اقتحما املسيحيني األولني 
 وهذا –أن أمثال ذلك الشخص حيملون رسائل توصية أو أن اجلماعة تفتقدهم 

. هو نفس املبدأ الذي يقول به الكتاب، والذي يصلح للسري مبقتضاه اآلن
طرسوسي أنه عندما مسع برنابا بأخبار جتدده وهكذا نرى يف مسألة شاول ال

العجيب مل يكن مثل التالميذ غري مصدق هذا التجديد، وال مستكثراً إياه على 
رجالً صاحلاً وممتلئاً من الروح القدس لذلك صدق ) برنابا(الرب، بل إذ كان 

نعمة اهللا وما تفعل فأخذ شاول وأحضره إىل الكنيسة يف أورشليم اليت اعترفت 
وهكذا اآلن إذا تقدم إلينا شخص واعترف بأنه مؤمن باإلجنيل فعلى بعض . به
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أفراد اجلماعة املوثوق فيهم أن يزودوه ويفتقدوه، وبناء على شهادم فإن 
الكنيسة من كل القلب تقبل ذلك الشخص املعترف باملسيح وهي مسترحية 

  .الضمري

ذ لنا يف كلمة اهللا ولكننا لسنا حتت التزام ألي قانون متعنت مهما كان إ
وإذا مل يكن عندنا هذا النور فخري لنا أن ننتظر الرب . نور إهلي لكل خطوة

وسنرى بعد انتظارنا كيف أن الكتاب املقدس، العزيز القدر، الكامل النواحي، 
يقدم لنا، بغري شك، بقوة الروح القدس، عالجاً وافياً ينطبق على املعضلة اليت 

ولكن . إضافة شيء من عندياتنا كقاعدة لتسديد احلاجةتعترينا بدون أن حناول 
ليس املقصود أن ال يعترينا ارتباك وحرية، وأننا قد ال حنس بضعفنا وعوزنا 

إذ يف أي معضلة ال نلبث أن نرى أن االتضاع والصرب واإلميان هي . للحكمة
فاهللا قد تعهد بأن . أحسن من أي حل حتصلُه لنا صناعة االستحسان البشري

ميدنا باملعونة يف كلمته، والقوة الروحية اليت تفتقر إليها إمنا هي متضمنة يف 
 تطبيقاً عملياً على كل قضية تعرض – بالروح القدس –تطبيقنا تلك الكلمة 

  .لنا

  العضو في الكنيسة
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أن الكتاب املقدس يعلمنا أن : والنقطة الرئيسية اليت أتشدد فيها هي هذه
ة اهللا هو عضو يف تلك الكنيسة يف أي مكان، وكل من يصبح عضواً يف كنيس

ما يف األمر أنه ميكنه أن حيمل رسائل توصية للجماعة اليت جييء إليها، ألن 
فهل جيوز لنا أيها القارئ العزيز، . كنيسة اهللا يف كل العامل هي هي بعينها

ا كجماعة اهللا، أن نقبل أي أمر نظامي خيتلف عن احلكم الكتايب؟ هل ينبغي لن
أن نسمح ملبدأ آخر يناقض املبادئ الكتابية حىت ندير به عبادتنا اجلمهورية؟ 
وافرض أننا عملنا هذا فهل نكون فيه خاضعني لكلمة اهللا؟ قد ختربين عن 
املعرقالت املوجودة اآلن، وعن صعوبات كثرية تصدمك يف الطريق، وأنا أسلّم 

 أن نتمسك –يف غريها  يف مثل هذه الظروف و–معك فيما تقول، فقط علينا 
ذا احلق السامي وهي أن مشيئة اهللا جيب أن تسمو على مجيع االعتبارات 

وإذا ما رأينا أنفسنا مصادقني على ما يضاد الكتاب املقدس فليكن . األخرى
  .مهنا حينئذ منصرفاً إىل الكف عن فعل الشر وتعلّم فعل اخلري

يسة جديدة بل أن نؤلف كن!) وحاشا لنا ذلك(وليس من واجبنا 
مسئوليتنا أن نلتصق بتلك الكنيسة الواحدة احلقيقية، القدمية العهد، مجاعة اهللا 

أو ألست قانعاً أيها القارئ بكنيسة اهللا؟ وإال . كما يصورها لنا الكتاب املقدس
  فكنيسة من تقنعك؟ وأي الكنيستني تفضل؟
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ف اليت جنوز  بأن األزمنة والظرو– أو حيتج غريك –قد حتتج أيها القارئ 
خالهلا ختتلف كل االختالف عن سابقاا، ولذلك تسأل بنغمة الفائز املنتصر 

 جيتمعون يف أي مكان يكونون –هل اثنان أو ثالثة من املسيحيني : وتقول
ولكن السؤال . مجاعة اهللا؟ وجوابنا هو أنه ال شك يف وجود تغيري حمزن

تغريت؟ وأيهما أصوب هل مشيئة اهللا خبصوص مجاعته قد : الصحيح هو
وأجدى أن أقبل التغيري الذي أحدثه اإلنسان أو أن أقصد توا إىل مشيئة اهللا حىت 
لو مل يكن سوى اثنني أو ثالثة جيتمعون خضوعاً لكلمته تعاىل؟ وإذا كنت 
اجتمع معهم باسم الرب كأعضاء جسده، وكلنا نعتمد على اهللا يف أن يعمل 

وكم تكون . فليس ربنا يسوع يف وسطنابكلمته وبواسطة الروح القدسن أ
ولو أنين سأتبسط يف إثبات أن هذا ! لنفوسنا من تعزية وفرية يف وجوده وسطنا

هو ما أعده لنا الرب يف األيام األخرية، إال إنين أريد أن أقول أن حرية عمل 
الروح بني أعضاء املسيح اتمعني هي املبدأ الوحيد جلماعة اهللا، وقد تدون هلا 

وليس شيء آخر غري الكتاب يستطيع أن يوافق عليه تعاىل .  كلمته الكرميةيف
وطوىب يل إذا كنت أعمل على أن أكون . سواء كنت أتصرف مبقتضاه أم ال

أما إذا مل . أميناً للرب من هذه الناحية مهما كان حزين لسبب حالة الكنيسة
وكلمة . م أمانيتأمتم هذا الغرض الشريف فمن واجيب على األقل أن أعترف بعد

 خبصوص – لعدم التغيري –اهللا ال تدع جماالً للريب يف ما هو فكره تعاىل 
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والشيء الذي يعوزنا . مجاعته، والروح القدس قد جاء ليقود مجاعة اهللا إىل األبد
ال شك أن يف الطريق معطالت وأموراً معقدة، وعلي . هو روح الندامة واإلميان
ولكن هل . ذا العامل الشرير يف طريق الطاعة للرب يسوعأن أدفع مثناً غالياً يف ه

أنا ليسوع؟ وهل تراين أُقدر حمبته حق قدرها؟ هل هو عندي أعز من أي شيء 
يف هذا العامل؟ وهل نريه محل علي ثقيل؟ وهل مشيئته حلوة عند نفسي؟ حينئذ 

ن نذهب وعبثاً نرفع عقريتنا معترفني باستعدادنا أل. توجد طريق واحدة: أقول
مع الرب إىل السجن أو املوت، إذ هو ال يطلب منا ذلك، بل الذي يطلبه من 

هل أنت خملص دي اخلاص يف مجاعة اهللا؟ وليست املسألة : كل مسيحي، هو
مسألة تسابق يف نظامات ختتص ا بالد دون أخرى، وقواد دون غريهم، وال 

لكنسي والسياسة مسألة مدرسة خاصة للحقائق، أو خطة خاصة للتأديب ا
 وهل لذيت يف هذه احلياة، متنعين من –فهل عادايت القدمية، أو التقليد : التدبريية

  .األمانة ملا أظهره لنا اهللا بأنه مشيئته تعاىل جلماعته

فإذا عرفت أيها القارئ مشيئة الرب فال تتردد يوماً واحداً، وال تنتظر حىت 
ان إذا كان اهللا يدعو واحداً واعلم أنه من عدم اإلمي. يتضح لك كل شيء

فانزع أيها القارئ كل . أرين أوالً األرض اليت ستأخذين إليها: ليخرج فيقول له
ما تعرف أنه خطأ، وال ختط يف الطريق اليت بال شك تعاكس كلمة اهللا، واعلم 

فهل رفضت ما تعلم أنه ال يتفق مع تلك الكلمة، بل باحلري " من له يعطى"أن 
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أين كنت قبالً؟ : ولكن دعين أسألك". أال تتعلق إال بالكلمة "يقاومها؟ وانظر
هل كنت يف مكان استطعت أن تقول عنه كمسيحي، لقد شغلت مركزي يف 
مجاعة اهللا، وهل اجتمع معك سائر أعضاء اجلسد الواحد، واعتمدمت على الروح 
القدس لريشدكم معطني الفرصة لكل من أخذ موهبة ليخدم ا بعضكم بعضاً 

كالء صاحلني على نعمة اهللا املتنوعة؟ أو أنك اشتركت مع مجاعة مل تراع كو
السر مبوجب التعاليم الكتابية؟ إذا كنت قد اشتركت مع هذه اجلماعة األخرية 
فإننا نرجو الرب أن ينري بصريتك لترى أنك لست يف مشهد إرادته وجمده يف 

دائرة عمل الروح ولست أقصد أنك غريب من نعمة املسيح، وخارج . اجلماعة
فإنين أعتقد أن الرب يبارك بعض األفراد !!  حاشا يل أن أقصد ذلك–القدس 

وهل . ليس فقط الذين بني اجلماعة الربوتستانتية، بل الذين هم خارجها أيضاً
حتسبها أيها القارئ قسوة مين يف هذا الكالم؟ إنين أعتقد أن الروح القدس 

. ستعمال اسم املسيح خلري املؤمن وغري املؤمنيعمل حيثما يرى اال مناسباً ال
ولست ممن يشكون حلظة يف أن اهللا يستخدم كلمته لتغيري وتعزية النفوس اليت 

ولو أن النور . بني الروم الكاثوليك ال بل بني كهنتهم ورهبام وراهبام أيضاً
 ألن املقاومة للحق موجودة –قد يصل إىل أمثال هؤالء على قياس ناقص 

ومع ذلك فقد عمل اهللا فيما بينهم حىت . هم بكل تأكيد بدرجة قصوىعند
  . بدرجة كبرية واضحة– ال بل يف املاضي –أيامنا احلاضرة 
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واكتفاء مبا أوردناه نقول أن املسألة هنا ليست مسألة استطاعة روح اهللا 
يف أن جيعل للحق أثره يف طائفة دون أخرى، بل األمر الرئيسي الذي أمام 

هل حنن ممجدون املسيح حبسب كلمة اهللا؟ وهل حنن :  اآلن هونفوسنا
خاضعون للرب يف مجاعته؟ ومنفذون مشيئته على مبلغ إدراكنا إياها؟ آه أيها 

قد ترى !!  ال بل بكل تأكيد حنن خنيب–فلقد خنيب يف هذه اخلطوات . القارئ
يعمل ما بعضاً يعتريهم القلق، والبعض ال ) إذا اجتمعت على املبدأ الصحيح(

فتسمع أفراداً يتكلمون، وكان خرياً هلم أن يصمتوا، وتالحظ أفراداً : جيب عليه
 إذ قد يكونون يف هذا –صامتني، وكنت تغتبط لو مسعتهم يتكلمون 

مستسلمني لشعور غري صحيح باملسئولية، خيافون االنتقاد، وأمامهم أمور كثرية 
ا حمتمل حدوثه وليس من ينكر  كل هذ–تعوقهم عن التكلم مبا جيول يف قلوم 
ولكن كيف يؤثر هذا كله على حق اهللا . إمكانية أو حقيقة الفشل والسقوط

فيضعفه بأي حال من األحوال، وكيف يؤثر على مسئولية أوالد اهللا فيقلل من 
  قيمتها؟ 

ال شك أن الروح القدس : وها أنا أورد مثاالً يسهل فهمه على أي مؤمن
 فهل يا ترى أنت تتصرف – إذا كنت مسيحياً –يسكن فيك أيها القارئ 
أال يبقى الروح ساكناً فيك إىل األبد؟ بكل تأكيد ! دائماً بالروح؟ اجلواب ال

إذا أنت دائماً هيكل اهللا، وما دمت عضواً للمسيح فأنت على . هو يبقى ساكناً
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ومع ذلك فقد تحزِن الروح القدس أحياناً، غري أن خطيتك . الدوام هيكل هللا
هذا مثال ينطبق متاماً على . هذه ال تنفي عنك مسئوليتك فهي على عاتقك أبداً

  .الكنيسة

لتجتمع اجلماعة معاً ولنفترض أن أفرادها مؤمنون، وقد قبلوا الروح 
ألنين " كجماعة"القدس، وهم فعالً ينتظرون إرشاده هلم كجماعة، وأقول 
اهللا، إذ قد يوجد لست أفترض أن كل فرد منهم يفهم احلق املختص بروح 

بعض منهم جيهلون هذا احلق، وهو أمر خمجل هلم، وحنن طاملا شاهدنا حاالت 
وقد يكون بني اجلماعة بعض من القديسني الذين تأثروا . من هذا القبيل

باملشاعر الروحية فاشتركوا معها وكانوا قد نشأوا بني الطوائف املنشقة أو 
مع قلة تقدمهم يف املعرفة، ومثل هؤالء األسقفية، ولكنهم استمروا مع اجلماعة 

ولست يف حاجة . عرضة ألن يظهروا آثار ذلك النظام الذي نشأوا فيه روحياً
ألن أقول أن اختبارام ال تساعدهم ليكونوا دائماً يف حالة اخلضوع إلرشاد 

على أن هذه الظاهرة ليست مقصورة على أمثال هؤالء القديسني . الروح
لم الضعف الذي قد يوجد بني أولئك الذين تعودوا احلق وحدهم، إذ حنن نع

 ألن وجودهم حيث هم ال يكلفهم كثرياً، على أم ال يشعرون –منذ الصغر 
وأنا أفترض أم مؤمنون، فقط هم قد وصلوا إىل معرفة . مطلقاً خبراب املسيحية

حقيقة مركز الكنيسة بواسطة تعليم والديهم يف حني أم ال يفهمون ما 
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سمعون ولذلك يكونون حينئذ عرضة ألن يسلموا جدالً، وبدون اعتقاد إهلي، ي
وكم جيدر أن يكون جلميع الذين . بأن كل ما يقوله آباؤهم صحيح وصواب

  .جيتمعون على املبدأ الصحيح إدراك فعلي حلقيقة الروح القدس يف اجلماعة

ماً راسخ ومع تسليمنا ذه املعطالت، وكثري غريها، فإن هناك حقاً عظي
كما أن سكىن الروح القدس يف املسيحيني أفراداً أمر مؤكد كذلك : القدم وهو

والذي جيب علينا . سكناه يف اجلماعة اليت هي كنيسة اهللا حقيقة ال ريب فيها
هو أن نكون خاضعني للروح القدس .  سواء كأفراد أم كجماعات–مراعاته 

يها القارئ ما هي رغائبك من لذلك فاحبث وانظر أ. ليقودنا إىل جمد املسيح
هل ترغب يف أن تكون خاضعاً للرب ولكلمته؟ وهل تظن أن . هذه الناحية

هناك امتحاناً موضوعاً يل كمسيحي، أو برهاناً أعظم على إخالصي لسيدي، 
وإذا كنت من مجاعة اهللا أفال ينبغي علي . أكثر من خضوعي له يف هذه الطريق

  .قوال الكتابية وترتيبات تلك اجلماعةأن أرفض كل ما ال يتفق مع األ

  االنتباه إلى حيل الشيطان

: وأحب أن أمهس يف آذان الذين قد شغلوا املركز الصحيح ذا القول
أحذركم من أن بعض املبادئ املغلوطة والتعاليم الفاسدة، والطرق الشريرة، قد 

م ذه وإنين أذكركم بكل حز. تدخل خلسة بينكم إذ حنن نعلم حيل الشيطان



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ١٤٥

احلقيقة السامية وهي كما أن روح اهللا هو روح احلق كذلك هو روح القداسة 
لذلك عندما تأىب اجلماعة أن تنحين لكلمة اهللا، مفضلة أن ترضى . أيضاً

بالسمعة الرديئة عوض أن حتكم عليها من أجل خاطر املسيح، فأول واجب 
لعلين، ولننتظر بصرب يف تقوم به هو تقدمي الشهادة كاملة، مث اإلنذار اخلاص وا

أما إذا كانت اجلماعة ترفض هذه . أناة أمينة وخوف حق حىت تصلح احلال
اخلطوات، وتفضل مبحض اختيارها راحتها اخلاصة وإرادا الذاتية على كلمة 
اهللا، فاالنفصال يف هذه احلالة ألزم لنا من النظامات الكنسية العادية، ألن أعظم 

 الذين يعرفون حقه تعاىل، ويظهرون أم يتصرفون خطية يف نظر اهللا هب أن
أفال ينبغي .  نعم خطية عليهم أن يتركوا ذلك احلق ألي سبب كان–مبقتضاه 

واحلالة هذه أن ننفصل عن هؤالء خبوف ورعدة أمام اهللا، أكثر من انفصالنا عن 
  اجتماعات أولئك الذين مل يدركوا قيمة اسم الرب جلماعة قديسيه؟

 نفسه إذا وجدنا مجاعة مهما كانت صغرية أو كبرية، جيتمع ويف الوقت
أفرادها معاً معتمدين على حضور الروح القدس غال جيب أن نتسرع يف إلصاق 
مة اخلطأ م، إذ من الواجب أن نتأىن يف احلكم على مجاعة ما، أكثر من 

 ومفروض أن أفكارنا ومشاعرنا جيب أن تتفق. التأين يف احلكم على الفرد
وإذ ذاك جند أن انتظار الرب يف مثل هذه الظروف أهم . بالضرورة مع فكر اهللا
ولكن إذا كانت خطية اجلماعة معروفة وواضحة، وقد . وأجدى أمر لدينا
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رفضت مجيع اإلنذارات، فإا كلما أرادت أن تأخذ مركز مجاعة اهللا كلما 
ن الوجود فيها إذ قد كان بعدها عنه أمراً يرثى له، وخري لنا وأبقى أن نعدل ع

وإن كلمة اهللا ينتظر احلق يف قديسيه أفراداً . أصبحت يف حالة االعتراف الباطل
 إذ هي املكان الذي ينتظر فيه إعالن صفاته –فإنه تعاىل ينتظره يف مجاعته أيضاً 

 حيافظ يف كل مكان – تبارك امسه –بني الناس وليس فقط بنيان قديسيه، وهو 
إنين أسلم بكل الصعوبات الناشئة من نظام الكنيسة . يزعلى جمد ابنه العز

اإلنكليزية بعد االرتداد البابوي العظيم، ومن انتشار اجلماعات املنشقة تبعاً 
وإنين أحذر كل من يقرأ كتايب هذا ضد . لذلك، ومن املساعي احلديثة املتفرعة

ترعناها من فكرة الدفاع عن معتقداتنا اخلاصة سواء ورثناها عن آبائنا أو اخ
 سواء كان – فال ندفع عن أمر ما حبجة أنه حديث وال حىت ألنه عتيق –ذواتنا 

ولنرجع إىل األساس الذي قد . وليد زمن قريب أم أكل الدهر عليه وشرب
أخطأنا حنن املسيحيني إذ تركناه وابتعدنا عنه، ولنرجع إىل الطريق الذي نعلم 

على األساس اإلهلي الوحيد املوضوع أنه حسن وحقيقي ألنه طريق اهللا، ولنقف 
للكنيسة، غري واثقني يف أنفسنا بل متأكدين أننا صائبون وآمنون يف استيداع 

وإذا كانت صفة الصعوبات . أنفسنا هللا ولكلمة نعمته ولذلك نتشجع ونتقوى
واملخاطر والتجارب اليت حتوط بنا تثبت حاجتنا إىل الكتاب املقدس، فسوف 
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طبق ما يف الكتاب على ظروفنا يف جدة نشاطه وقدرته، نعلم أيضاً كيف ين
  .وبذلك تتشجع نفوسنا يف االلتصاق باهللا أكثر فأكثر

لدرجة ال أستطيع معها التوسع يف " اجلماعة"وأراين قد أطلت الكالم يف 
موضوع اخلدمة، ولذلك سأختصر فيه السيما وأنه سيعرض لنا فيما بعد 

 بعض املالحظات البسيطة عن اخلدمة وسأذكر. موضوع املواهب والوظائف
  .قبل ختام هذه احملاضرة

 صادرة –رأينا فيما سبق أن الكنيسة صادرة من املسيح املقام املمجد 
. بواسطة الروح القدس املُرسل من السماء لريبط اجلماعة ويؤسسها على األرض

 كل عضو ورأينا أن هذه هي اجلماعة الوحيدة اليت يوافق اهللا عليها، والين على
ويف الفصل . فيها أن يوافق عليها كذلك إىل أن يأخذها الرب من هذا العامل

. املوضوع يف رأس هذه احملاضرة جند أقوال وحركات الروح القدس يف اجلماعة
كما أن الكنيسة : وأريد أن أذكر هنا بعض املبادئ العامة فأقول أول كل شيء

 تصدر من املؤمن وال من الكنيسة بل  إذ هي ال–إهلية كذلك اخلدمة إهلية أيضاً 
  .من املسيح بقوة الروح القدس

فالرب هو الذي يدعو، وليس الكنيسة، وهو : وهذتا يفتح الباب يف احلل
 –الذي يرسل وليس القديسون، وهو أيضاً الذي يراقب وليس اجلماعة 
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على أن هناك بعض . وكالمي هنا يدور حول خدمة الكل حول خدمة الكلمة
فمثالً جيوز للجماعة أن ترشح : جيوز للكنيسة أن تنتخب من يقوم اخدمات 

فلها . األشخاص الذين تظنهم نافعني يف مالحظة املصاريف، وتوزيع اإلحسان
أن تنتخب حبسب حكمتها الصائبة من يقوم ذه اخلدمة، والرب يوافق على 

ن اجلمهور حيث قيل أ) ٦أع (وهكذا حصل قدمياً كما نقرأ يف . هذا االختيار
كما حصل . انتخب والرسل وضعوا األيادي على الذين انتخبوا ليخدموا املوائد

بعض األخوة ) ١٩: ٨ كو ٢(حيث انتخبت الكنائس . أيضاً يف كورنثوس
كمندوبني عنها، وكما حصل أيضاً مع كنيسة فيليب إذ انتخب أبفرودتس 

  ).٢يف (ليكون رسوهلا وخادم حاجة بولس 

بل ! كال.  انتخاباً من هذا القبيل فيما خيتص خبدمة الكلمةولكننا لن جند
على العكس نرى أن الرب تطلع مرة إىل شعبه اخلائر املشتت فأشفق عليهم 

) ١١مت (وأمر تالميذه أن يطلبوا من رب احلصاد أن يرسل فعلة حلصاده 
يرينا السيد له اد كرب ) ١٢مت (واإلصحاح الثاين عشر من هذا اإلجنيل 

وبعد ذلك نراه يعدهم . صاد، الذي مبقتضى هذا اللقب يرسل تالميذه بنفسهاحل
) ٢٥مت (وهكذا نرى يف . للخدمة املسيحية حينما كان عازماً أن يتركهم

نفس هذا احلق، فنرى ) حيث يذكر الرب مثل اإلنسان املسافر إىل كورة بعيدة(
ألن الفرق بني الذي : وهذا جيعل األمر حامساً فعالً. الرب يوزع املواهب خلدامه
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تعترف به كلمة اهللا وبني الذي نراه يف أيامنا احلاضرة هو أن خدمة الكلمة، 
 إهلية حمضة خبالف – حبسب كلمة اهللا –سواء يف دعوا أم يف ممارستها، هي 

فنحن نراها وإذا بالكرامة الالئقة ا . ما حل مكاا بني املسيحيني يف يومنا هذا
ما ذلك االستقالل املقدس عن اإلنسان، األمر اجلوهري  والسي–قد ضاعت 

إن إرسال املبشرين بواسطة الناس هو . ملمارستها وفوق الكل د الرب نفسه
  .سلب حلق الرب وخسارة فادحة خلدامه الذين خيضعون هلذه اإلرسالية

  الخدمة الحقة

كل ولكن ما هي نتيجة ممارسة اخلدمة حبسب كلمة اهللا؟ هي حترر كامل ل
ولذلك جند أن التعليم اجلامع املدون . ما أعطاه اهللا ألجل خري النفوس وبركتها

وسأشري إىل . يف الرسائل يؤيد كل التأييد التاريخ املسجل يف سفر أعمال الرسل
  .ما ورد فيهما بكل اختصار

أنه من األمور الضرورية للكنيسة ) ١٤ -  ١٢ كو ١(وسبق أن رأينا يف 
نه غاية حضور الروح القدس فيها، أن تكون له احلرية كجماعة اهللا، كما أ

والوصية اليت يوصينا . الكاملة ليستخدم من يشاء د الرب ولربكة املخدومني
: ٣يع (، والتحذير الذي حيذرنا به يعقوب يف )٤ بط ١(ا الرسول بطرس يف 

  .كالمها يفترض هذه احلرية وإمكانية سوء استخدامها) ١
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فأحب أن أقول " الذين من داخل"كلمات فيما خيص وإذ قلنا بعض ال
ومشيئة الرب من جهة هؤالء واضحة ال " بالذين من خارج"كلمة فيما يتعلق 

عن االضطهاد الذي وقع على الكنيسة ومن جرائه ) ٨أع (نقرأ يف . لبس فيها
ولست . وجالوا مبشرين بالكلمة يف كل مكان) ما عدا الرسل(تشتت اجلميع 
عمل خدمة رمسية بالضرورة، إذ بالطبع كان بعض منهم خداماً أمسي هذا ال

وهذا . للكلمة والبعض اآلخر مل يكن ومع ذلك كان اجلميع جيولون مبشرين
يثبت أن الرب يوافق على ذهاب كل مسيحي يف طريق إذاعة األخبار املفرحة 

  ).٢١ - ١٩: ١١قارن أع (

يد أن أدخل إىل بعض غري أنين أر) ٨أع (وإن كنت قد أشرت إىل مفتتح 
وقد يقول البعض بأن فيلبس كان . وفيه جند فيلبس يبشر بكل حرية: تفاصيله

منتخباً من الكنيسة، على أنه مل يكن منتخباً خلدمة الكلمة بل على العكس قد 
وواضح أنه رغبة . انتخب ليترك الرسل خلدمة الكلمة وال يرتبكون خبدمة املوائد

اختار اجلمهور السبعة ) أي خدمة املوائد(ل العاملي يف إراحة الرسل من العم
الذين أُقيموا لذلك العمل الذي هو أقل قيمة من ) ٦أع (الرجال املذكورين يف 

أما يف . ودعوة الكنيسة هلؤالء كانت لغرض هذه اخلدمة فقط. خدمة الكلمة
 حادثة فيلبس فالرب هو الذي كان قد دعاه ليكرز باإلجنيل وكان الرب يبارك

  ).٨: ٢١أع (الكلمة اليت وصلت إىل السامرة وما وراءها 
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نرى إنساناً يف طريقه إىل دمشق بسلطان من رئيس الكهنة ) ٩أع (ويف 
وهذه هي الوصية الوحيدة اليت أخذها بولس من يد . ليضطهد املسيحيني اليهود

. الً أخذ سلطاناً ال ليكرز باإلجنيل بل يبيده لو استطاع إىل ذلك سبي–اإلنسان 
أما الرب ففي ملء نعمته السامية مل يغري فقط شاول الطرسوسي بل أرسله من 

وهكذا أصبح بولس . أمام وجهه مبشراً ورسوالً ومعلماً لألمم باإلميان واحلق
حنن أيضاً "الرمز الدائم للخدمة املسيحية، فلقد أعطى مثاالً حياً على القول 

  ).١٣: ١ كو ٢" (نؤمن ولذلك نتكلم أيضاً

وبعد ذلك نرى الرب يدخل يف العمل بعضاً من رجاله السيما أبلوس 
ولكنه كان يف بادئ " إنساناً فصيحاً ومقتدراً يف الكتب"الذي مع أنه كان 

أي الشهادة اليت (األمر جيهل كل شيء وال يعرف أكثر من معمودية يوحنا 
ومع جهله هذا بالكنيسة وحق ) كانت تؤدي للمسيح وهو على األرض

ال شك أنه كانت توجد نفوس خملَّصة قبل . ملسيحية الكامل إال أنه كان مؤمناًا
ومع أن . جميء املسيح، ومن اجلهالة مبكان أن نرى صعوبة يف مثل هذا الفكر

أبلوس قبل بالروح القدس الشهادة للرب غري أنه مل يعرف ماهية عمل املسيح 
لى تفهم الكتب فأصبح الذي علمه إياه رجل صاحل مع امرأته وقد ساعداه ع

أكثر اقتداراً يف احلق من قبل، ولكن ال توجد أية إشارة إىل تعيينه رمسياً قبل 
ومع ذلك نرى الرسول بولس يكتب عن أبلوس مبزيد االحترام . القيام بالتبشري
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مث جند أيضاً أن ) ٢٢: ٣ كو ١(ذاكراً امسه باالقتران به وببطرس كما جاء يف 
يني يف اية الرسالة األوىل ذاكراً هلم أنه كان قد طلب الرسول يكتب للكورنث

أفال يدلنا هذا " ومل تكن له إرادة البتة أن يأيت اآلن"إىل أبلوس أن يأيت إليهم 
على حالة ختتلف عما حيلم به الناس من سلطان رسويل، وعما جيري يف زماننا 

فظ الرب ا على أيضاً؟ وكل الذي يوضحه هذا املثال إمنا هو الطريقة اليت حا
ها هو رسول ملهم يقدم نصيحة ألبلوس ولكن أبلوس مل يسمع لذلك . سلطانه
وقد سجل الرسول هذه احلادثة بدون إيقاع املالمة على أبلوس ويف . النصح

الواقع أن الكتاب مل يذكر أيهما كان مصيباً يف عمله ورمبا يكون رسولنا 
ويف أي .  شيئاً عن هذه النقطةالعظيم هو املصيب ولكن الوحي مل يذكر لنا

حادثة ما خيربنا التاريخ ذا احلق السامي وهو أن الرب ال زال هو السيد املطلق 
يريد اإلنسان أن يسن قوانني أما الرب، الذي حنن . واملتسلط احلر على خدامه

حتت التزام أن نطيعه أكثر من اجلميع، فإنه يدرب قلوب خدامه ويعطيهم يف 
وهل هذا ينطبق عليك وعلي أيها . بدأ يسريون عليه كل الطريقهذه الكلمة م

القارئ؟ وهل أنت خادم للرب، وللرب وحده؟ أم حنن خدام طائفة خاصة؟ إذا 
أما إذا كنا حقيقة . مل نكن سوى خدام لألسقفيني أو املنشقني فال شأن يل بكم

فإذا كنا " ال يستطيع أحد أن خيدم سيدين"خدام املسيح فلنحترس متذكرين أنه 
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املسيح أم . نسعى ألن خندم املسيح والطائفة اليت حنن فيها فأياً نالزم وأياً نترك
  الطائفة؟

  الجماعة والخدام

ومن مث جند باالرتباط مع مجاعة اهللا خدمة لكلمة مسلمة تسليماً إهلياً 
فعلى الكنيسة أن . لبعض األعضاء وليس للكل، ولكن بالتأكيد خلري اجلميع

وكل من . دام يف خدمتهم وعلى اخلدام أن يراعوا اجلماعة يف مركزهاتراعي اخل
خيلط بني األمرين ال شك أنه خيلق نتائج وخيمة، لذلك جيب أال نضحي 

فواجب اخلادم وحكمه أو نصحه فال شيء . بأحدمها يف نظري رفع شأن اآلخر
فيسوع الذي هو رب . من ذلك يخلي اجلماعة من مسئوليتها أمام املسيح

  .اخلادم هو نفسه الذي تعترف به مجاعة اهللا رباً هلا

فقد خرجا يف . عن برنابا وشاول) ١٣أع (ولنتأمل يف املثال املذكور يف 
ولكن مرقس انقلب . إرسالية يقودمها فيها الروح القدس آخذين معهما مرقس
نرى ) ١٥أع (ويف . فصار خادماً ال يكترث باخلدمة ويف احلال رجع إىل مرتله

ولكن . لينا يعاودان الكرة ولكن بولس يصر على عدم ذهاب مرقس معهمارسو
برنابا، إذ كانت تربطه مبرقس رابطة القرىب، مل يشأ أن يتركه وحصل بينه وبني 

مشاجرة أدت إىل افتراق خادمي املسيح ) مع أن برنابا كان رجالً صاحلاً(بولس 
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ن من بولس أن وقه وكا. هذين اللذين كرسا حياما خلدمته بكل القلب
اختياره على سيال وخرج مستودعاً اإلخوة لنعمة اهللا، وال شك أن الكنيسة 

غري أن برنابا مل يذكر له شيء . كانت مقتنعة بأن بولس كان مصيباً يف ما فعل
وقد دخل بولس إىل دائرة . مما ذُكر لبولس والكتاب ال يتعرض هلذه النقطة

وهنا لسنا نرى .  كأنه حل مكان برناباواسعة من العمل، وذهب معه سيال
لقد . خادماً واحداً يقوم بالعمل بل شركة من اثنني أو ثالثة يف خدمة الرب

كان برنابا خمطئاً يف أخذه مرقس كما كان بولس مصيباً يف اختياره سيال، غري 
ومسألة اختيار شريك يف اخلدمة حتتاج بالضرورة إىل متييز . أن املبدأ واضح

ا الشركة اإلجبارية مع شخص ال نعتقد أنه كفء وحمبوب فواضح أم. روحي
  .أا شركة ليست حسب فكر الرب

وهكذا نرى أنه توجد يف خدمة الرب شركة ولكن ال توجد عبودية يف 
فقد كان برنابا حراً يف أن يبشر بالكلمة كما لو مل حيصل املشاجرة . الشركة

من القديسني، وال ) برنابا (ومل ينقصه بالطبع من يرحب به. خبصوص مرقس
ولكن بولس مل يجبر على مرافقة مرقس هلما . من يستفيد بتبشريه من اخلطاة

وما أكمل العدة اليت تعدها كلمة اهللا .  وهذا مثال مهم جداً لنا–فاختار آخر 
والرب يسوع حيفظ ! ألجل الشركة يف العمل وألجل رفض هذه الشركة

النسبة للجماعة من جهة ترتيبه إياها، بل بالنسبة سلطانه الالئق به، ليس فقط ب
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ويف كلمة اهللا الكفاية لكل . للخدمة بإظهاره كيفية القيام بالعمل على األرض
  .حاجة

  اإليمان باهللا

غري أن هناك أمراً آخر يعوزنا مجيعاً وهو اإلميان البسيط يف الرب، يف 
 ألن ترتطم فإذا ضاع هذا فإن النفوس تكون عرضة. نعمته ويف كلمته

فإذا ما رأت األمور مبظهر ختتلف عن املظهر الذي اجتذا مرة . بالصعوبات
ولكن ما أعظم الفرق فيما لو كنا نعزم أن . فإا تأخذ يف الشك لكل شيء

على أنين لست أنكر . إذن لننظر أن نكون خاضعني له! نتعامل مع الرب
ب، ألن هذا جزء من اخلضوع األديب الواجب علينا ملرشدينا يف خوف الر

اخلضوع للرب، فقط كل ما أريد أن أثبته هنا هو أنه يف كل األزمنة، وحتت 
أي الظروف جيب أن نرضي الرب الذي سريافقنا ولو كانت ظروفنا تبدو 

ويف احلقيقة أننا يف . حرجة وقاسية ولكننا سوف جند بركة غري متناهية لنفوسنا
تأكد أنه كما قد اجتاز الرب الصليب إىل ولن. أزمنة الضيق خنترب كمال الربكة

جمده السماوي، هكذا سنجد صليبه مرسوماً على كل خدمة، ومع ذلك فهو 
  .الرب والصليب صليبه لذلك لتفرح قلوبنا وتغتبط
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 ومها مجاعة اهللا –وهذان احلقان اللذان حبثنا فيهما يف حماضرتنا الثالثة هذه 
 وكالمها صادر من املسيح عوض أن . مرسومان يف كلمة اهللا–وخدمة املسيح 

وحنن ال نستطيع أن نتخلص من املسئولية امللقاة . يكونا جمرد مجعية متطوعة
فالكنيسة حتت التزام أن تقبل خدام املسيح . على عاتقنا إزاء هذين احلقني
واخلادم ينتظر القوة من املسيح وهو مسئول . عوض أن يكون هلا حق االختيار

وإذا كان أحد مدعواً للخدمة فليفرح ذه احلقيقة املباركة . حمباشرة أمام املسي
وهي أنه مفروض عليه أن خيدم الرب يسوع املسيح وستكون ) وليخضع هلا(

نتيجة قيامه ذه اخلدمة الرفض من العامل، بل حىت كثري من أصدقائه املسيحيني 
م العامل، وال ومل يقصد أن تتم خدمة املسيح حسب نظا. قد ينظرون إليه بربود

 إذ أن املقصود من اخلدمة واجلماعة –أن تكون مجاعة اهللا حسب أفكار الناس 
هو أن تكونا لتعظيم الرب يسوع، وأداة لتدريب إميان قديسيه وخدامه، وينبغي 

وأكثر من هذا فقد قصد أننا يف الكنيسة والعامل نشعر . أن يظال كذلك
ومع أنين لست أرتاب مطلقاً يف . اًبصعوبات وأحزان كما بأفراح اإلميان أيض

النصرة يف املسيح، ولكننا جيب أن نتوقع جتارب وضيقات تالقينا يف هذا العامل، 
كما قد يالقينا أيضاً تباين واختالف، ويف كنيسة اهللا أيضاً قد جند بعض 

أما ذاك .  وال شك أن كل من خدم املسيح يعرف شيئاً من هذا كله–التقلبات 
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هو هو أمساً واليوم وإىل "يسة، ذاك الذي حنن خندمه، فهو يبقى الذي له الكن
  فهل حنن على استعداد أن نتبعه؟" األبد
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  خالصة المحاضرة الرابعة

  السجود وآسر الخبز والصالة

. ٣احلالة اليت تستلزمها النفس إلمكان السجود . ٢ماهية السجود . ١
نا كمسيحيني أن نقول امتياز. ٤خطية وعار تداخل اإلنسان يف السجود هللا 

املبدأ . ٦عدم استطاعة اإلنسان أن يسجد هللا ما مل يولد منه تعاىل . ٥" نعلم"
اهللا كان حيجب . ٧العظيم للسجود ظاهر يف كالم الرب مع املرأة السامرية 

ثالثة . ٩أما حتت النعمة فقد أعلن اهللا ذاته . ٨نفسه يف زمان سيادة الناموس 
لقب اهللا كأب . ١١ أين ينبغي للناس أن يسجدوا .١٠أمور ضرورية للسجود 

اليهودي املصباح  . ١٣اهللا اآلب طالب ساجدين . ١٢مل يعلن إلسرائيل 
جيب أال ننسى أن أبانا هو أيضاً إهلنا . ١٤ينطفئ وحيل حمله ضياء جمد اآلب 

السجود . ١٦ماذا ينبغي أن أعمل إذا طُلب مين أن اشترك يف السجود . ١٥
ما الذي حيدث عندما يكون السجود . ١٧فق احلالة اجلسدانية اجلسدي يوا

جيب أال خنلط بني الكرازة باإلجنيل وبني . ١٨املسيحي غري معروف أو مهمالً؟ 
ويقدم بقوة ) ميتاً ومقاماً وصاعداً(السجود مؤسس على املسيح . ١٩السجود 

يف موقف غري املؤمنني يف حالة وجودهم مع اجلماعة . ٢٠الروح القدس 
كم هو عدد الذين . ٢٢من يستطيع أن يرمن ويقول آمني؟ . ٢١اجتماع العبادة 
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. ٢٥االنتقاد . ٢٤كلمة عن طلب الترانيم . ٢٣هلم نصيب فعلي يف اجلماعة 
. ٢٨مميزات اليوم األول من األسبوع . ٢٧عشاء الرب . ٢٦كسر اخلبز 

ب أن يكسر مىت جي. ٢٩الغرض الرئيسي من العشاء هو التخبري مبوت الرب 
غرابة احلرية يف ميعاد كسر اخلبز يف نظر الذين اعتادوا األوضاع . ٣٠اخلبز؟ 
ما الذي . ٣٢أفكار قد ترد يف خاطر بعض الذين كسروا اخلبز . ٣١اجلافة 

حتليل فكرة . ٣٣حدث بني الكورنثيني بواسطة عدم إدراكهم صفا عشاء الرب 
ضياع صفات العشاء يف . ٣٤تعيني موظفني خمصوصني للشكر على املائدة 

العشاء ال يعطي جماالً للمظاهر . ٣٥حالة تعيني موظفني خمصوصني للشكر عليه 
عشاء الرب امتياز حلو كما . ٣٧؟ ٢٩: ١١ كو ١ما املراد من . ٣٦البشرية 

الصالة وعدم ذكر الكتاب شيئاً . ٣٨هو واجب خطري يف عنق شعب الرب 
ادها أن الرجال فل يضع قاعدة مالرسو. ٣٩" موهبة الصالة"عما يسمى 

  .اخلامتة. ٤٠يصلون يف كل مكان 
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  المحاضرة الرابعة

  السجود وآسر الخبز والصالة

  ٢٤ – ١٠: ٤يوحنا 

  ماهية السجود

إن أول وأهم قسم يف املوضوع املطروح أمامنا هو اخلاص بالسجود، وهو 
 نفسه، وإنين قسم يهمنا أكثر من القسمني اآلخرين ملا له من مساس كبري باهللا

ال شك أن كسر اخلبز قد . مقتنع بأن هذا أصدق وأضمن وأنفع قياس لنفوسنا
يكون متضمناً يف السجود، إال أنه يستدعي حبثاً خاصاً ملا له من طبيعة مزدوجة 

 كما هو –ووجهات نظر خاصة حنو القديسني أنفسهم، يف حني أن السجود 
أينا أن نفرد مكاناً خاصاً لكسر اخلبز وقد ر. يف حقيقته يتجه بالضرورة إىل اهللا

بالنسبة إىل أمهيته العظمى إذ هو يقدم لنا، بكيفية مؤثرة وطريقة تسيب القلوب، 
ما يذكِّر نفوسنا بذلك اإلعالن العميق اخلطري عن القداسة اإلهلية والنعمة الغنية 

وعندما جيتمع القديسون ليكسروا اخلبز فهناك . الباديتني يف موت الرب
تساوون مجيعاً، ويعترفون كلهم حبالتهم اليت كانوا عليها بدون سفك دمه ي

الكرمي، ويتذكرون ما هم فيه بفضل ذلك الدم، وفوق ذلك فإم يعترفون 
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 –هذا تقدمه لنا املائدة حىت نذكر الرب . بصفات ذاك الذي مات كفارة عنهم
  . يف شكر وتعبد وحنن يف سالم–إىل األبد 

ملوضوع يف رأس هذه احملاضرة ال نرى منه فقط أن والفصل الكتايب ا
السجود ناحية مباركة رفيعة مثمرة من نواحي احلياة املسيحية، بل نرى منه أن 

وكما قد لقينا فيما مضى، . الرب يقارن بينه وبني ما وضعه اهللا للتدابري املاضية
اجلديدة يف من تأملنا يف معامالت اهللا القدمية، عوناً على تفهم إعالنات اهللا 

  .العهد اجلديد، فسوف نلقى ذلك العون ملوضوع السجود

 أن السجود يستلزم حالة – كمقدمة حملاضريت –وأحب أن أقول أوالً 
فاهللا ينتظر السجود من أوالده إذ أنه واجب حمتوم ملقى على . خاصة للنفس

عاتقهم، ولكن حىت يكون السجود مسيحياً فعالً فال بد من وجود مبدأ من 
انب اهللا وجانب أوالده كما هو احلاصل بالنسبة للجسد الواحد الذي هو ج

وإذا كان هنالك دائرة يحسب . مجاعة اهللا وبالنسبة لعطية الروح القدس
ولكن . السماح فيها باإلرادة الذاتية خطية وعاراً فتلك هي دائرة السجود هللا

اطئة وبال ضمري أكثر من هل جند دائرة تصرف الناس فيها مراراً ذه الكيفية اخل
هذه الدائرة؟ وهل هناك عمل يعظم اإلنسان به ذاته ويقاوم روح النعمة أكثر 

وهل هي . من هذا العمل؟ وال حيسنب القارئ أنين أقسو يف هلجة كالمي هذا
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قسوة وصرامة أن نتكلم عن تداخل يضل العامل، وينجس الكنيسة ويفسد جمد 
 سواء على أساس فاسد أو بال –نسان يعمل املسيح األديب؟ وها حنن نرى اإل

 طول الطريق، على إهانة اهللا بالرغم من اإلعالنات الواضحة اليت –أساس 
وما دام اهللا قد تكلم وعمل فعالً . قدمها ويقدمها تعاىل عن نفسه يف ابنه العزيز

  .هكذا فهو تعاىل قد أعلن لنا متاماً

ي يقوم عليه السجود املسيحي هذا هو ينبوع آمالنا وغبطتنا، واألساس الذ
ومع أن حصولنا على إعالن كامل عن اهللا يف ). أي إعالن اهللا لنا ذاته متاماً(

املسيح هو نقطة جوهرية يف موضوع السجود املسيحي، إال أنه ليس كافياً مهما 
وتبارك اسم اهللا . فاإلنسان له حاجة جيب أن تسدد حبسب اد اإلهلي. كان

دم وسيلة إلعالن نفسه متاماً إن مل يترك شيئاً ناقصاً، كما أنه مل فإنه تعاىل مل يع
وكل ذلك حىت ال يكون للريب أو اجلدل جمال يف . يعمل عمالً ال يعد كامالً

  . األمر

ال شك أن اهللا قد تدرج يف إعالنه لفكره ومشيئته وجمده، وأظنه جائزاً إذا 
أما وقد جاء . بل أن يبذل ابنهن يعلن مجيع أفكاره ق أنه تعاىل مل يستطع أقلنا

قد أعطانا بصرية لنعرف " بال تردد – كمؤمنني –االبن فنستطيع أن نقول 
فإننا يف هذا نكون متهاونني طواعية، " نعرف"وإذا مل نقل جبرأة وشجاعة " احلق
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أليس هو أمر عظيم أيها . ومتمردين على ما أعطاه لنا اهللا لكي نعرفه بواسطته
 مثل هذه – حىت يف أفواه أطفاله –الظلمة هذا، أن يضع اهللا القارئ، يف عامل 

 وهو تعاىل يريد أن نقيم الدليل على القول –؟ أجل "نعرف"اللغة احلازمة 
كثري لنا أن منلك . ليس فقط بالنسبة إلينا بل بالنسبة إليه تبارك امسه" نعرف"

ى املاضي،  عل– بإرشاد الروح القدس –كتاباً إهلياً نستطيع أن نشرف منه 
". نعرف"ونتطلع إىل املستقبل ونطل على احلاضر فنقول عن األزمنة الثالثة 

نعرف احلق وحنن يف احلق يف "وأعظم من ذلك بكثري أننا نقول باتضاع وصدق 
  ).٢٠: ٥ يو ١" (ابنه يسوع املسيح

ولو أنه ال بد من . واملسألة ليس مسألة مبلغ تقدم أوالد اهللا يف املعرفة
 املعرفة ولكن مع هذا جيب أن ندافع عن ذلك احلق األساسي املبارك النمو يف

. وهو أن كل نفس أتى ا اهللا لذاته، هلا مسحة من القدوس وتعرف كل شيء
مث أن حصولنا على هذه القدرة اإلهلية يفوق مبراحل أي درجة من التفاوت 

احية ال شك أنه يوجد تفاوت يف هذه الن. ميكن وجودها يف النمو العملي
ولذلك فهناك جمال لتدريب الذهن الروحي، وال ريب يف أن روح اهللا يعمل فينا 

ومن جهة أوالد اهللا فلنثق متام الوثوق أم ولو وجِدوا . بواسطة احلق لكي ننمو
يف ظروف حرجة فإن اهللا قد أعطاهم طبيعة جديدة متكنهم بالروح القدس من 

أجدرنا بأن جنعل حياتنا اليت نصرفها على إدراكه تعاىل وتقديره والتمتع به، وما 
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األرض فرصة للنمو إذ هي املدرسة اليت علينا أن نتعلم فيها احلق اختيارياً، 
ونطبق ونغرس يف نفوسنا ما قد حصلنا عليه بنعمة اهللا، متذكرين أن معرفة احلق 

مل أكتب لكم ألنكم لستم تعلمون "هي امتياز كل ابن هللا كما يقول الرسول 
  ).٢١: ٢ يو ١" ( بل ألنكم تعلمونه وأن كل كذب ليس من احلقاحلق

  شروط السجود هللا

على أن امتياز معرفة احلق هذا يشري إىل احلاجة القصوى اليت يفتقر إليها 
 ليس كفؤ – ما مل يولد من فوق –اإلنسان لكي يكون ساجداً، إذ هو يف ذاته 

 –وإنين .  العلوم أو الفلسفةللسجود هللا، نظري الفرس الذي ال قدرة له على فهم
 أنكر على اإلنسان الطبيعي إنكاراً كلياً قدرته على السجود هللا فالبد –مبدئياً 

أن يكون خليقة جديدة يف املسيح، وأن حيصل على طبيعة جديدة من اهللا، 
 اليت –على أن جمرد احلياة األبدية . وبذلك يستطيع أن يعرف اهللا ويسجد له

 ال تؤهلين وحدها للسجود، واهللا نفسه – بإمياا بابن اهللا حتصل عليها كل نفس
فلقد أعد وسائط أخرى عظيمة األمهية : مل يكتف بأن أعطاين تلك احلياة

ومع ذلك ففي كثري من .  بل هلم مجيعاً– ليس لبعض من أوالده –ومنحها 
 يعتري الظالم منظر هذه النعمة العظيمة، ويتعطل – ويا لألسف –احلاالت 

. وقد يكون من الصعوبة مبكان أن منيز القدرة اإلهلية أو قوة السجود. تعنا امت
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على أنه من حقنا أن نستند على الرب وعلى حق كلمته الراسخ وعلى كمال 
  .نعمته

وإذا كان اهللا قد وهب حياة جديدة ألوالده، وصاحلهم لنفسه بذاك الذي 
هذا العمل العظيم يا محل خطاياهم يف جسمه فوق اخلشبة، فألي غرض صنع 

ترى؟ ال شك أنه صنعه ده اخلاص مدفوعاً فيه مبحبة قلبه، ولكن دعوته 
ألوالده لكي يسجدوا له ويعبدوه اآلن هي ناحية من نواحي ذلك اد وصدى 

 موضوع السجود –وها حنن نتأمل اآلن يف هذا املوضوع اهلام . حملبته تعاىل
ن على عطية الروح القدس املنسكب املسيحي، الذي يتطلب حصول الساجدي

) أي السجود(وهو . يف يوم اخلمسني كما تتطلبه اجلماعة ومستلزمات اخلدمة
ركن من أركان تعبد أوالد اهللا ألبيهم، وعبارة عن سكب القلب الذي يطلبه 

  .اهللا من مجيعهم

فأول أمر يعوز اإلنسان لكي يتمكن من السجود كمسيحي هو أن : إذاً
 حبسب نعمته تعاىل يف شخص املسيح، وأن يقبل الروح القدس يولد من اهللا
) ٤يو (ولنا يف جواب الرب على املرأة السامرية املذكورة يف . ليسكَب فيه

لو كنت تعلمني عطية اهللا ومن الذي يقول "قال له اد . تعليم مبدأ السجود
لو "ود وهنا جوهر السج" لك أعطيين ألشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حياً
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الذي ) ولو أنه معطى من اهللا نفسه(فليس هو الناموس ". كنت تعلمني عطية اهللا
ألن السامريني (مع وجود تلك املرأة حتت حكمه إال أا مل تعرف عنه شيئاً 

وحىت لو ) فكانوا أمماً صرفاً ولكنهم متهودين باعترافهم وصورم: كانوا خليطاً
وكماهلا، ومل متتد إليها يد التعطيل واإلفساد كانت شريعة اهللا معروفة يف ملئها 

من ناحية اإلنسان، إال أا بكل تأكيد ما كانت تصلح أساساً للسجود 
:  هبة اهللا اانية–" لو كنت تعلمني عطية اهللا"فكالم الرب كان . املسيحي

هذه . أعين لو أا عرفت اهللا كاملعطي وكمن يعمل حسب سخائه وحمبته اانية
ومن "قيقة األوىل وتليها يف األمهية حقيقة أخرى متضمنة يف قول الرب هي احل

  ".الذي يقول لك أعطيين ألشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حياً

 – طول الوقت الذي صادق فيه على الناموس كنظام –لقد كان اهللا 
ولكن حينما جاء االبن . يسكن الضباب، مبعىن أنه مل يعلن ذاته بل حجبها

 تلك الصورة اليت –، وأعلن اآلب مل اهللا شاغالً مركز املطالب لإلنسان الوحيد
ال شك أن تلك الصفات اليت أعلنها الناموس . أظهر ا الناموس صفاته تعاىل

وكان على اإلنسان ) كالوصية ذاا(هي صفات صحيحة وكاملة وصاحلة 
سان كان خاطئاً وما إال أن اإلن. لقاءها أن خيضع له تعاىل وينفذ مطاليبه اإلهلية

ولو . كان التشدد يف تنفيذ املطاليب اإلهلية سوى إيضاح وإبراز خطايا اإلنسان
 كما يعلِّم بذلك باطالً بعض الالهوتيني األغبياء –أن الناموس كان صورة اهللا 
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على أن فكراً كهذا هلو .  إذن لترك اإلنسان بغري رجاء وإذا هللك–املضللني 
 – ولو أنه منه تعاىل –فالناموس ليس هو اهللا . ق الكتايببعيد كل البعد عن احل

اهللا . وال ظالً هللا، بل هو القياس األديب ملا هللا من حقوق على اإلنسان اخلاطئ
نور، اهللا حمبة، وإذا كان اإلنسان يف أعماق العوز فإنه يعطي جماناً عطية كاملة 

قيل .  وما يسره له اد–ه  تبارك امس–يف احلقيقة إن هذا يليق به . كذاته العلية
فلو أن اهللا أُغمط حقه يف أكثر األمرين " مغبوط هو العطاء أكثر من األخذ"

فقد متتع حبقه، وإن كان حبسب ! ولكن ال. لبدا ذلك غريباً) أي العطاء(غبطة 
، إال أنه يف اإلجنيل هو )ما مل يكسر اإلنسان ذلك الناموس(الناموس هو اآلخذ 

طي من أعز ما ميلك، ألولئك الذين ما كانوا يستحقون سوى  املع–املعطي 
  .اهلالك األبدي

وقد استطاع اهللا أن يعطي اإلنسان كل هذا بواسطة جمد واتضاع ابنه 
لذلك ما أصدق وأمجل . العزيز الذي تنازل وتأمل للحد األقصى من أجل اخلطاة

 ومن الذي لو كنت تعلمني عطية اهللا"أن ينطق الرب ذه الكلمات احللوة 
كأا لو عرفت " يقول لك أعطيين ألشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حياً

. نعمة اهللا، وجمد ذاك الذي تكلم معها حبرية، لطلبت فوجدت كل ما حتتاج إليه
على أا ما فكرت إال قليالً أن ذلك الشخص هو الرب، إله السماء واألرض، 

ا أدركت شيئاً من هذا لطلبت ولو أ. االبن الوحيد الذي يف حضن اآلب
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وهل حنن حباجة ألن .  املاء الذي يقصد به الروح القدس–فأعطاها ماء حياً 
  نقول أنه ال يستطيع أحد ما أن يعطي مثل هذه الربكة سوى شخص إهلي فائق؟

ومن أقوال الرب يسوع هذه نرى كيف أنه له اد يضع األساس الالزم 
اهللا معلناً يف نعمته كما هو يف اإلجنيل باملقابلة مع فأوالً نرى . للسجود املسيحي

الناموس مث نرى االبن متنازالً يف فرط صالحه، راغباً يف أن يكون مديناً 
لإلنسان يف أقل األمور لكي يباركه يف أعظم األمور مبحبة تستطيع أن تربح 

كانت فإذا . وآخر الكل نرى عطية الروح القدس. أكثر اخلطاة إمهاالً وعناداً
هذه األمور الثالثة ضرورية حلياة السجود املسيحي، فكم يكون السجود نفسه 
يف صفته احلقيقية وغايتها األصلية يف فكر اهللا؟ وهو يف الواقع يفترض إعالناً 
. كامالً من اهللا عمن هو تعاىل يف طبيعته اإلهلية ويف نعمته املتجهة حنو اإلنسان

بني الناس باحملبة ليبلغ ذلك اإلعالن يف إبطاله ويفترض أيضاً أن االبن قد وجِد 
ويفترض آخر الكل أن القلب الذي تيقظ إىل أعوازه . اخلطية بذبيحة نفسه

 يأخذ الروح القدس، ليس فقط –احلقيقية يطلب فيأخذ من الرب ماء حياً 
  .كواسطة احلياة والتجديد، بل كينبوع ماء حي ينبع إىل حياة أبدية

  ديةينبوع الحياة األب
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ولو تدرجنا قليالً يف هذا لإلصحاح نفسه لوجدنا تعليماً واضحاً عن 
فعندما تأثر ضمري املرأة . املوضوع، ولو أننا رأينا أساسه يف العدد العاشر

 – ولو أا مل تعترف به حينئذ كمسيا –السامرية وعرفت أا يف حضرة نيب 
سائل الدينية لكي حيل له نقرأ أا يف احلال طرحت أمامه ما أشكل عليها من امل

وذه املناسبة أرجو " أرى أنك نيب"األشكال واثقة بأنه قد جاء حبق اهللا فقالت 
 سواء يف العهد القدمي أم يف العهد –أن يالحظ القارئ أن أهم ميزات النيب 

.  هي أن يستحضر الضمري رأساً إىل حمضر اهللا لينشر نوره على النفس–اجلديد 
 كثريون استطاعوا بصعوبة أن خيربوا بأمور عتيدة ومع ذلك قد وجِد أنبياء

وإذ وجدت امرأتنا هذي نفسها يف حضرة شخص . كانوا أنبياء حقيقيني
فلقد . يستطيع أن يعلن حق اهللا، فقد أرادت منه أن جييب نفسها إىل أسئلتها

توجهت إليه خبصوص مسألة كانت وال تزال يف كل األزمنة ذات أمهية ال تداىن 
هي مسألة الدين، والعامل نفسه، على عماه ويف موته، ال يدافع عن أمر أكثر و

لقد كانت توجد فروق يف موضوع السجود كما أن بيننا . من دفاعه عن ديانته
آباؤنا سجدوا "اآلن فروقاً، واملرأة تعرف بوجود مثل هذه الفروق بدليل قوهلا 

وضع الذي ينبغي أن يسجد وأنت م تقولون أنه يف أورشليم امل. يف هذا اجلبل
يا امرأة صدقيين أنه "ولكن الرب جييب بكل حزم على هذا السؤال فيقول " فيه

ومن مث يستطرد ". يأيت ساعة ال يف هذا اجلبل وال يف أورشليم تسجدون لآلب
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أما حنن فنسجد . أنتم تسجدون ملا لستم تعلمون"يف حديثه فينطق بكلمة توبيخ 
واضح أنه مهما كان آمال اليهود الباقية هلم " من اليهودملا نعلم ألن اخلالص 

 عن – له اد –على أنه بينما يدافع . فإا مؤسسة مجيعها على إميام باملسيح
تأيت ساعة "فإنه يعلن عن فجر يوم يج فيقول ) ال عن حالتهم(مركز اليهود 

 ألن اآلب .وهي اآلن حني الساجدون احلقيقيون يسجدون لآلب بالروح واحلق
ولقد استطاع أن يتكلم ذا الوضوح وذلك ". طالب مثل هؤالء الساجدين له

 –احلزم ألنه كان هو ابن اهللا نفسه الذي يف حضن اآلب، وكان له احلق 
 أن يدخل سجوداً يوافق معرفته الشخصية الدقيقة وإعالنه –بسبب جمد شخصه 
  .الكامل عن اآلب

وضح صفة السجود املسيحي أيضاً وبناء على هذا يستطرد الرب في
فيعلن لنا اهللا كاآلب الذي يدعو ويتبىن له أوالداً، ال بل ويطلب . إيضاحاً تاماً

لقد كان على . ويف هذا كمال احملبة اآلتية من السماء وألجل السماء. أوالداً
اإلسرائيلي أن يطلب يهوه، وذلك بواسطة طقوس معينة ومراسيم جافة، وذه 

دها استطاع ذلك الشعب املختار أن يأيت إىل اهللا ويظهر أمامه يف الطريقة وح
ومع املراعاة الدقيقة يف هذه اخلطوات فما كان يف ميسور واحد . سجوده له

منهم أن يدنو من حمضره تعاىل، وال حىت رئيس الكهنة نفسه، الذي وإن كان 
فلم يكن اهللا . بمستطاعاً له أن يدنو ويقترب فلم يكن دنوه هذا هللا املعلن كاآل
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أباً هلارون وال فينحاس وال صادوق البارزين، وال لغري البارزين من أي عضو يف 
 أي –ط إسرائيل، ألنه مل يكن عندهم إعالن عن اهللا يف هذه الصفة اأسب

لقد دل . أما اآلن فقد أتت الساعة حىت يطلب اآلب فيها ساجدين. كاآلب
. وها هو اآلن قد دين وقُضي عليهاالختبار على أن النظام اليهودي ناقص 

وكان اهللا يرى أن القدس العاملي قد ادم ولذلك كان املسيح أمامه تعاىل هو 
فقد جاء ابن اهللا وكان يف جميئه هذا قلب لألمور ظهراً على . اهليكل احلقيقي

جب إذا وجدنا يف حياته لذلك ال ع. م فقط بل ليغري كل شيء ال ليعلِّ–عقب 
ويف .  إعالناً عن اسم اآلب–ره إعالناً جديداً كامالً عن اهللا وبواسطة حضو

أي كيف جيب أن : إصحاحنا هذا نرى املسيح يعلن األمر اجلديد من هذا الوجه
يبطل السجود األرضي، ليس من جبل جرزمي فقط بل حىت من أورشليم، إذ قد 

ن اآلب تبدل السجود عن معناه األصلي فصار سجوداً لآلب بالروح واحلق أل
  !طالب مثل هؤالء الساجدين، وما أعجب هذا احلق أيها القارئ العزيز

نعم، ويا له من حق جميد سامي أن اهللا اآلب يسعى مبحبته الصمدانية 
طبعاً كان يتمم هذا السعي بواسطة ابنه العزيز وبعمل ! املبدعة طالباً ساجدين

 أنه كاآلب يطلب ساجدين الروح القدس، غري أن املبدأ الظاهر يف هذه اآلية هو
فالسجود املسيحي ليس هو . وذلك باملقابلة مع الطبيعة ومع الديانة اليهودية
 اهللا اجلديد عن نفسه، بل قد فقط ذا خاصية جديدة كل اجلدة القت بإعالن
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.  بالضرورة املصابيح العتيقة للقدس الذي كان يعترف به يف اليهودية قدمياًأطفأ
 أن السجود السامري األعرج قد دين إىل األبد بل إن والذي حدث ليس فقط

ضوء السماء الالمع جماناً قد كيف األشعة الضعيفة اليت كان القصد منها يف 
وما كان . إسرائيل أن جتلو الظالم، وأن تبقي على شهادة لنور عتيد أفضل

، وقد يعترف به اهللا ويستخدمه إىل حني إذا به عتيد أن يصبح عدماً وعبئاً ثقيالً
وجيدر بنا أن نذكر أن .  تغيرياً عظيماً برب فائق– كما نرجو –أدخل اهللا 

 كمثال لإلنسان –فاليهودي : اإلنسان كان قبل ذلك الوقت حتت االمتحان
 قد جاز االمتحان ومل تكن نتيجة امتحانه سوى صليب –املُختار املُنعم عليه 

م مل يعرفوا أنه الرب الكائن وعار الرب يسوع فلقد رفضوا وقتلوا مسيحهم أل
وأخرياً، وبعد أناته وصربه، طرح اليهود جانباً . فوق الكل إهلاً مباركاً إىل األبد

فلم يكن يف . ومن هذا نرى التدرج األديب يف طرق اهللا ومعامالته. بعدل وحق
رفض اهللا إلسرائيل ظلم أو استبداد وال شك أن كل من يؤمن مبا أعلنه تعاىل يف 

 بالنسبة لرفض إسرائيل مسيحهم يدرك عدم وجود ذرة من الظلم إذ مل كلمته
لقد . ينطق بذلك احلكم عليهم إال بعد تدرجه معهم وصربه الطويل عليهم

كانت احلياة وخدمة املسيح على األرض إعالن لنعمة غنية وأناة طويلة مل يسبق 
اية أمام اهللا ألن أما اآلن فقد أتت النه. أن شاهدمها البشر أو تصوروا حدوثهما

اليهود بتصرفام اخلاطئة قد فصموا آخر عروة استطاع أن يرتبط ا شعب يف 
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ولكن بعد أن . اجلسد مع اهللا العلي، وإذا رفضوا مسيحهم فقد رفضوا أنفسهم
وبعد أن مت الفداء، وبعد أن أُقيم ربنا يسوع املسيح . صار الصليب أمراً واقعياً
ة واحلق اللذين صارا به قد أشرقا يف عمله على من األموات، إذا بالنعم

الصليب، وقد أعلن الروح القدس ذلك الفداء العظيم الذي مل يكن حينئذ جمرد 
وعد بل كان قد مت وكمل، ومن مث فكل الذين آمنوا قد حصلوا على ما ميكِّنهم 

 إذ أن هذا اإلميان كان –من السجود لآلب، وليس على جمرد إميان باملسيا 
واآلن وقد صار هلم فيه الفداء بدمه . هم حال وجوده معهم على األرضفي

وهذا (غفران اخلطايا، وقد أعلن هلم املسيح اهللا نفسه كأبيه وأبيهم وإهله وإهلهم 
فقد استطاعوا أن يدخلوا إىل ) بقوة وحضور الروح القدس املُرسل من السماء

 ليس فقط بواسطة الرب –األقداس ويعبدوا حبق اإلله احلقيقي وأن يقولوا 
  ".يا أبا اآلب "–يسوع بل معه 

  السجود بالروح

والذي كان يعوز الساجدين املسيحيني ليس فقط جمرد حياة روحية 
اهللا "ولذلك نرى الرب يضيف على قوله السابق . وفداء، بل الروح القدس أيضاً

وأرجو أن " والذين يسجدون له فبالروح واحلق ينبغي أن يسجدوا. روح
فعندما يتكلم الرب عن اآلب كمن يطلب : يالحظ القارئ الفرق يف الكالم



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ١٧٤

ساجدين فإنه يقول إن هذا الطلب إمنا هو نعمة خالصة صادرة جماناً من قلبه 
هو الذي يطلب، فليس فقط يرضى عن ) أي اآلب(احملب، إذ أنه هو بنفسه 

على أنه ولكن لنذكر أن أبانا هو اهللا . سجود شعبه بل هو يطلب ساجدين
الغرابة مبكان أن ننسى هذه احلقيقة، اليت ما يكون نسياننا إياها سوى حالة 

 يف التقرب إليه - بالرمحة السامية -جسدانية حمضة ليست داخلة ضمن امتيازنا 
 االمتياز الذي ال ينبغي أن يخمد بأي حال من األحوال جذوة شعورنا –تعاىل 

يقول الرب له . ويقوي فينا ذاك الشعوربعظمته، بل باألحرى ينبغي أن يزيد 
ومن " اهللا روح والذين يسجدون له فبالروح واحلق ينبغي أن يسجدوا"اد 

واحلق هو أن املسيح . هذا ندرك أننا حتت التزام أديب ال نستطيع العمل بدونه
. خيلق وحييي يف حني أن الناموس ال يستطيع ذلك، إذ ليس منه إال أن يقتل

تطيع أو ينبغي أن يعمل للخطأة سوى أن يقتلهم؟ ولو أنه أطلق وماذا كان يس
فإذا كنت استحق املوت كإنسان مذنب . سراحنا لكان ناموساً غري صاحل

أما املخلص . مسئول أمام اهللا فالناموس إذاً عادل ومقدس وصاحل يف إدانته أياي
امته، فمن حدود عمله أن يعطيين حياة، وليس جمرد حياة بل حياة مبوته وقي

حياة بال خطيئة أصالً وفرعاً، حياة أستطيع ا أقوم فيه بطبيعة جديدة، معتوقاً 
  .بالنعمة عتقاً تاماً من شقاء وإمث وسلطان ودينونة اإلنسان القدمي
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 –هذا هو مركز كل مسيحي، وهذه هي عناصر حياته، وموقفه أمام اهللا 
وكما أا ليست . ة جداًوألن كانت هذه العناصر بسيطة إال أا مباركة وغني

منفصلة عن عطية الروح القدس كذلك حنن حنتاج متام احلاجة إىل هذا األقنوم 
وألجل هذا الغرض ولغريه من . اإلهلي حىت نستطيع أن نسجد إلهلنا وأبينا

املاء الذي أعطيه يصري فيه "وملا قال الرب أن . األغراض قد أُعطيناه ليبقى معنا
فهذا يقوله عن الروح القدس املُعطى باملسيح " ياة أبديةينبوع ماء ينبع إىل ح

ولكن ها قد أُعطيناه، . ليكون يف املؤمن، والذي بدونه ال قوة على السجود
  .وها قد أتت عالمة السجود احلقيقي مبعناه الصحيح

 بأي حال من األحوال –فهل أنت على استعداد أيها القارئ أن تعترف 
 وأحب أن أقول لألحداث الذين قد يكونون  بسجود ليس من هذا النوع؟–

قد تجربوا أيها األحداث، ليس فقط مبجرد امليل : قليلي التثبيت يف حق اهللا
الطبيعي حنو العامل وسجوده الباطل، بل ألن لكم أقرباء وأصدقاء قد تظنون من 

وأنين أنصح لكم أن تشتركوا . الصعب أال تشتركوا معهم يف السجود املسيحي
كل ما ملكت أيديكم، ويف أي ظرف ومكان جتدوا سجوداً بالروح معهم ب

واحلق فال ختشوا من االشتراك فيه، بل باألحرى اسعوا وراءه جبد واجتهاد وإال 
فهل أنتم ميالون لتغضوا الطرف عن سجود كهذا إىل آخر يعمل أصحابه اجلهد 

 إىل أورشليم يف أن يرجعوا به إىل جبل السامرة إذا مل يكن يف مقدور الوصول
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 إىل نظام يضم بني دفتيه خنبة من – إىل خدمة دينية غري حقيقية وطقسية –
الساجدين احلقيقيني ومجعاً زامحاً من ساجدين ضالني؟ وكم يف يومنا هذا ممن 
يفاخرون بالكالم بعبادم السماوية يف طبيعتها بينما هم يف الواقع يطلقون 

 مظهرين بأن مساع املواعظ هو كل ما ألنفسهم العنان بعدم مباالة مفضوحة
 وال حيبون –ونستطيع أن نتصور أن أناس كهؤالء ال يعرفون شيئاً !! يهتمون له
 سوى أن يسمعوا عن طريق اخلالص ويقتصرون على ذلك فال –أن يعرفوا 

يتقدمون ليأخذوا مركزهم كأوالد اهللا املدعوين واملؤهلني ألن يسجدوا لآلب 
 هذا سوى تعاسة وليدة الوجود يف مركز حمدود مبا يعتربونه وما. بالروح واحلق

 مركز ال تعرف فيه ماهية السجود لآلب –ذا قيمة من منتخبات اجلسد والعامل 
  .حبسب كلمته

 أفضل – على ما فيها من أخطاء ونقص –على أنين أسلّم أن هذه احلالة 
املسيح يظهرون من االنضمام إىل مجاعة من املتدينني، الذين جلهلهم بفداء 

رضاهم عن نظام إجنيلي للخدمة نظام تعترب ظلمته نوراً يف نظر أصحابه ألنه 
  .يتفق مع حالتهم، وعادة أن السجود اجلسدي يتمشى مع احلالة اجلسدانية

  السجود الحقيقي
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ولست أرمي يف كالمي إىل دخول بعض األشخاص املرائني خلسة بني 
 أمثال هؤالء قد يدخلون خلسة يف أي  إذ ال شك أن–الساجدين احلقيقيني 

لكن النقطة الرئيسية اليت أشدد فيها هي غلطة وخطية إدخال العامل يف . مكان
نا ال نرى أعم منه يف يومنا احلاضر حالسجود اإلهلي عن طريق مبدأ فاسد أصب

 على انه واضح أن مثل هذا السجود املختلط –وال أحب منه يف نظر الكثريين 
 هو سجوداً مسيحياً ولو أن له صفة املسيحية، وقد نرى الكثريين بالعامل ليس

وها حنن نرى أن رب هذا . يقبلونه ويربرون قبوله باعتباره سجوداً مسيحياً
السجود الباطل قد أصبح موسوماً بأنه مثرة روح جافة انتقادية خالية من احملبة، 

 رغبة القلب –  كما هو يف صورته الصحيحة–بدالً من أن يراه املنتقدون 
أي أنه ال بد من احلصول على حياة بالروح، إذ : البسيط يف تنفيذ مشيئة النعمة

  .ال أقل من أن تكون احلياة اإلهلية وقوة الروح القدس عاملني يف الساجد

 صعباً مث أنه ال ينبغي أن يكون متييزنا ملكان وجود السجود املسيحي أمراً
حد املكان الذي ال يوجد فيه هذا السجود  ولو أنه من السهل أن يعرف الوا–

الصحيح، إذ كيف يتسىن وجوده حيث ال يتوفق االعتراف جبماعة األمناء 
املنفصلني عن العامل؟ وحيث ال يرحب بالروح القدس ليعمل حسب الترتيب 
املدون يف الكتاب املقدس؟ وحيث يستطيع أي شخص أن يكون عضواً؟ 

 مؤمنني يشتركون أو يقودون أكثر اخلدمات وحيث نرى املعروفني بأم غري
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خطورة؟ والنتيجة الثابتة هي أنك ما دمت ال تقوى على رفع العامل إىل مستوى 
اإلميان فإن املؤمنني الذين خيتلطون بالعامل اختالطاً دقيقاً لدرجة يصعب معها 

ينا ولذلك ها قد رأ. التفريق بينهم وبني غري املؤمنني يرتلون إىل مستوى العامل
بأعيننا كيف أن العمارات اجلميلة، واملراسيم اخلداعة واملوسيقى اليت تستفذ 
اإلنسان، واألناشيد اخليالية تدخل تدرجيياً حيث ال تعرف ماهية السجود أو 

ومن مث فقد احتاجوا عند هذه احلالة إىل نظام تشريعي ألن . حيث ننسى ماهيته
  .داماً وجرأةالتوكل على نعمة اهللا يبدو يف عرفهم إق

 ألنين ال أريد أن أبالغ يف –ويف حالة كهذي قد نرى عباداً مسيحيني 
 – على أننا مع ذلك ال جند سجوداً مسيحياً –انقراضهم حتت هذه النظامات 

رمبا كان الشك الذي يعتريك يعزى إىل ! وهل تشك أيها القارئ فيما أقول
حلالة يف زماننا احلاضر وقد وصلت ا. عدم معرفتك مباهية السجود احلقيقي

لدرجة ضاع معها املعىن احلقيقي للسجود من أمام نظر الكثريين وأصبحت 
أفكارهم من جهته غامضة وغري ناضجة ومظلمة فكم من الذين يسمون البناء 
الذي جيتمعون فيه ليسمعوا املواعظ باسم مكان السجود وحىت عندما يذهبون 

 بأم متأهبون لغرض السجود؟ أليسوا لسماع املواعظ فإم يظنون ويقولون
كثريين أيها القارئ؟ وأال يقوم هذا دليالً على أن الفكرة األصلية للسجود 

نعم حنن نرى أن التبشري باملسيح قد ! ولكن ال عجب يف ذلك! جمهولة عندهم
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ازداد يف هذه األيام وقد علقنا عليه آماالً كباراً يف إاض وربح النفوس ولكن 
جند إعالناً كامالً عن إجنيل نعمة اهللا؟ نعم أن التبشري باملسيح هو يف أين ترى 

احلد ذاته أمر نشكر اهللا عليه فها هي النفوس تتجدد وعلى قدرة مدى الشهادة 
الصحيحة العادية تتعلم حقيقة خطاياها واخلطر احملدق ا على أنه يعوزنا أن 

ما نراه معلناً يف الرسائل، وأن تذاع إجنيل اهللا ك. ينادى بإجنيل اهللا مناداة صرحية
األخبار املفرحة ليس فقط ألن عمل املسيح قد أبطل اخلطية بل أن املؤمن قد 
أصبح يف حياته اجلديدة ونسبة جديدة مع اهللا، وأنه قد حصل على الروح 

وحيث تعرف هذه احلقائق فإن . القدس ختماً وتصديقاً على تلك النسبة
وإذ يتحرر القلب . البسيطة هلذه املعرفة. ثمرة احملتومةالسجود يصبح حينئذ ال

  .بالنعمة فإنه يتوجه هللا باحلمد والتسبيح

  السالم الكامل

مث أننا نرى يف اإلصحاح الرابع من إجنيل يوحنا الذي حنن يف صدده، أن 
املؤمن ال يتمتع فقط باحلياة اجلديدة اليت حصل عليها بل بينبوع ماء داخله ينبع 

وبقوة الروح القدس املُعطى لنا حنصل على سالم كامل نشعر به . ة أبديةإىل حيا
ويف . وإذ ذاك ال يسعنا إال أن نعرب عن سرور نفوسنا املفدية ملدح خملصنا اهللا

الواقع ال نرى هذا األمر بني أوالد اهللا إال عند نفر قليل جداً منهم، ألن الناس 
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ون الناموس موضع الروح القدس يف الغالب عندما يعرفون املسيح فإم يضع
وذا الوضع يسقطون يف شراك الريب الذي كثري ما ينتج عن سوء استعمال 
الناموس ذا الوضع اخلاطئ، بدالً من التمتع والقوة والسالم يف املسيح وفدائه 

 األمور اليت هي مثار شهادة الروح القدس للمسيح ومثار سكناه يف املؤمن –
وهو قائم على كمال إعالن .  نلمس السجود املسيحيوهنا فقط نستطيع أن

ويستطيع املؤمن أن يتمتع ذه النتائج . النعمة يف املسيح الذي مات وقام وصعد
املباركة كلها وذلك بقوة روح اهللا ولكن ليس هذا هو الكل، فاهللا روح ولذلك 

روح والذين يسجدون له فبال. اهللا روح"فإن السجود املسيحي ينكر الرمسيات 
وإذ تعلن لنا طبيعة اهللا كما يف هذه اآلية فإننا نستنتج " واحلق ينبغي أن يسجدوا

احلاجة األدبية للسجود له تعاىل بالروح واحلق وليس حبسب نظام أرضي أو 
  .مشورة أرضية

على أننا إذا تقدمنا . هذا هو إذن مصدر وأساس وصفة السجود املسيحي
) ١٤ كو ١(ففي . ديد، فإننا نرى عنصراً آخرإىل التعاليم الواردة يف العهد اجل

نرى السجود باالقتران مع اجلماعة، ومنه نتعلم املبدأ الذي مبوجبه يقَدم 
وهذا عنصر هام جيب أن نضيفه إىل معرفتنا . السجود ومن هم الذين يقدمونه

على أنه ليس من ينازع حلظة واحدة يف ضرورة الكرازة باإلجنيل أو . عن اهللا
 يتكلم املؤمنون باحلق، ألن هذين العملني واجبان حبسب الكتاب املقدس يف أن
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نرى الروح القدس جيهز كل ما حيتاج ) ١٤ كو ١أي (ويف اإلصحاح املذكور 
فلنا فيه بكل وضوح مبدأ وحقيقة خدمات . إليه صاحل الكنيسة وخري النفوس

 عن الكيفية اليت ا أما بني غري املؤمنني فاحلالة ال تدعو إىل شهادة. املسيحيني
يقدم السجود املسيحي هللا، إذ قد رأينا مما سبق أنه غري مستطاع يف أحد أن 

 أما العامل فهو مبوجب تعليم الكتاب –يقدم سجوداً مقبوالً هللا إال املسيحيون 
املقدس خارج دائرة هذا السجود ولكن ليس هذا معناه أننا نوصد باب 

 ومننعهم من االجتماع معنا، إذ واضح من كلمة االجتماع يف وجه غري املؤمنني
اهللا أن بعضاً من غري املؤمنني حيضرون حيث جتتمع مجاعة اهللا، على أم ليسوا 
أهالً لتقدمي السجود الالئق املقبول لدى اهللا ألم مل حيصلوا على الطبيعة 

فال هم . اجلديدة، وال على الروح القدس الذي هو القوة الوحيدة للسجود
يعرفون الفداء الذي هو أساس السجود وال اهللا وأبا ربنا يسوع الذي هو مع 

ومن كل الوجوه نرى أن العامل بالضرورة خارج حدود . االبن غرضاً للسجود
أما إدخاله ضمن هذه احلدود فهو جزء من خطيئة وخراب . السجود املسيحي

  .النصارى

  الشكر في السجود هللا
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 املركز الذي يشغله الشكر يف السجود هللا، )١٤ كو ١(مث أننا نتعلم من 
وهذا ليس باالرتباط مع املؤمن الفرد فقط، أو مع طائفة خاصة، بل مع ترتيب 

أصلي بالروح وأصلي . فما هو إذاً"لذلك نقرأ القول . وعمل اهللا يف اجلماعة
ومع ما للترنيم من ) ١٥عدد " (أرتل بالروح وأرتل بالذهن أيضاً. بالذهن أيضاً

بل أن األمر اجلوهري وكما خيربنا . ية إال أن املقصود به ليس الصوت الرفيعأمه
ويا " نرتل بالروح ونرتل بالذهن أيضاً" هو أن –الذي ذكرناه هنا ) ١٥عدد (

لذلك يقول ! له من برهان كامل على أن الرب يتطلب من شعبه خدمة معقولة
ذي يشغل مكان العامي وإال فإن باركت بالروح فال) "١٦عدد (لنا الرسول يف 

ولو أن السجود ". كيف يقول آمني عند شكرك ألنه ال يعرف ماذا يقول
املسيحي دخل فيه التكلم بلسان غري معروف، سواء يف تقدمي الشكر أو الربكة 
هللا، فإنه يعاكس ناموس بنيان اجلماعة ألنه حينئذ يغلق الباب يف وجه الذين ال 

وقد ذكرنا هاتني اآليتني لنتبني منهما ". آمنيكلمة "يقدرون أن يقولوا عن فهم 
أن الشكر وتقدمي الربكة هللا، نظري الترنيم وسائر أجزاء السجود املسيحي 

  .املعروف لنا، كانت كلها موجودة من البداءة عند اجلماعة املسيحية

تطلّع أيها القارئ إىل اليمني أو اليسار، تطلّع حيثما . ولكن هنا صعوبة
ن جتد اجلماعة املسيحية؟ أين هو اجتماع أوالد اهللا معاً باسم شئت وقل يل أي

الرب يسوع، ومشغوليتهم بتقدمي الشكر والربكة واحلمد والترنيم كما يف هذه 
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النصوص؟ على أن اجتماع مجاعة اهللا هلذه الغاية من األمور اجلوهرية يف 
تخبوا قد يوجد يف اجتماع ما خنبة من أفاضل الرجال ان. السجود املسيحي

إلدارة اخلدمة، ونظام متقن للترنيم والصلوات، ولكن هل هذا هو سجود عائلة 
اهللا؟ وإال فكيف يتأتى أن يكون ذا صبغة مسيحية؟ إن اهللا ينتظر من أوالده 
سجوداً بالروح، فهل بعد ذلك نقول أيها القارئ أنه فرق طفيف بني أن 

واحد معني؟ ولكن مهما يشترك يف اخلدمة كثريون وبني أن يقوم ا شخص 
كان هذا الفرق عظيماً فإنه ليس باألمر اجلوهري، بل لب القضية أن تكون 

إذاً فاملسألة ليست مسألة . للروح القدس حرية مطلقة ليستخدم من يشاء
فقد حيدث يف بعض األحيان أن الروح . شخص واحد أو أشخاص كثريين

 يستخدم أكثر من ستة بطرق القدس يستخدم واحداً أو اثنني ويف بعض األحيان
على أن الذي يتطلبه الكتاب املقدس هو أن يكون لنا إميان حبضور . خمتلفة

الروح القدس مربهنني على ذلك اإلميان بأن نترك له حقه الالئق به ليستخدم 
وللمرة الثانية نقول أن املسألة إذاً ليست مسألة شخص أو أشخاص، . من يشاء

. د أو تبارك أو تشترك يف أجزاء السجود املسيحيأو شفاه كثرية تقدم احلم
فالوجهة احلقيقية اجلوهرية هي أنه ما دام الروح القدس حاضراً فيجب أن نعتمد 

وإنه ملظهر . عليه وعلى حريته يف أن يستخدم هذا األخ أو ذاك كما يشاء
غريب مخجِل أنه يف اجتماع ما، حيث يوجد كثريون من األشخاص 
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ترك سوى واحد أو اثنني يف السجود للرب ومع ذلك فمهما الروحيني، ال يش
كان عدد املتكلمني يف أي اجتماع كثرياً أم قليالً فإن الطريق الكتابية الوحيدة، 
الذي مبقتضاها يقَدم السجود املقبول، هي حيث تتحد كل اجلماعة يف حرية 

. يسوع املسيحالروح بالقلب والذهن يف تقدمي تسابيحهم وتشكرام هللا بالرب 
 قد يرى من املناسب – إذ يعمل يف اجلماعة بواسطة األفراد –والروح القدس 

 لينطقوا بعبارات احلمد املوافقة لفكره اإلهلي أن يستخدم واحداً أو اثين عشر
واملتفقة مع حالة اجلماعة وسواء استخدم الروح القدس مجيع األفراد ليكونوا 

أم اقتصر على بعض منهم فليس أحلى لدى قلوم مجيعاً آالت لتقدمي السجود، 
!! من اإلحساس بأن الروح القدس يتنازل فعالً ليقود الواحد، ويقود اجلميع

 فالنقطة اجلوهرية يف األمر هي أن نترك له كل احلرية ليقود اجلميع د –أجل 
  .املسيح

وهي أنه ينبغي وتعن لنا مالحظة عملية نريد أن نقوهلا مبناسبة السجود 
علينا أن حنرص من أن ندخل يف وسط اجلماعة آراءنا اخلاصة عن السجود 

قد يطلب أحد األفراد أن ترمن معه اجلماعة ترنيمة يسر هو ا، . الذي نقدمه هللا
وقد تكون تلك الترنيمة مجيلة وصحيحة وذات مغزى روحي يف ذاا، ومع 

ناسبة على اإلطالق للظرف الذي يريد ذلك قد خيطئ يف طلبها إذ ال تكون م
 –مث قد حيدث أن حيضر بعض املتمردين . أن ترمن اجلماعة فيه تلك الترنيمة
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 لريوا، بروح حب االستطالع، ما هو –سواء كانوا معروفني أم غري معروفني 
فهل يف حالة كهذي تتسرع أيها القارئ وتقرأ إصحاحاً أو تطلب . السجود

ن استغرام للصمت وقتاً بعد آخر؟ على أنين لست حباجة ترنيمة لذيذة خوفاً م
ألن أقول لك أن هذه خطوة ال مربر هلا وال يليق بأناس يؤمنون حبضور الروح 

قد يتوهم البعض بأن هناك حرية ألتصرف مبقتضاها بكيفية . القدس أن خيطوها
ارئ تروق يل ولكن من الذي يضع مثل هذه اآلراء يف ذهين؟ وهل تظن أيها الق

أن الروح القدس يعبأ مبا يقوله أو تفتكره أولئك الذين من خارج عن الذين هم 
من داخل؟ أليس هو على العكس مملوءاً بأفكاره اإلهلية اخلاصة عن املسيح وبأن 
يبلغها لنا؟ ولذلك فإن األمر الذي يليق بنا أن نعمله يف مثل هذه الظروف هو 

عن املتمردين ونتوجه إىل اهللا لكي أن نرد الطرف عن أنفسنا وعن أخوتنا و
  .يعطينا بعمل روحه القدوس شركة يف أفكار روح اهللا عن الرب يسوع املسيح

وعندئذ ما أبسط أن تبعث منا تشكراتنا القلبية هللا من أجل مرامحه اخلاصة 
وما أزكى الشعور الذي يوجده فينا اهللا عن سروره ! علينا وعلى مجيع القديسني

نعم ويا له ! ا أمسى عبارات احلمد اليت نرفعها ألجل نعمته الغنيةوم! يف املسيح
كل هذا، ! من شعاع مبهج جذاب للمجد العتيد بل ولشخص املسيح نفسه

وكثري غريه، ليس سوى ذرات هينة وقد يسمح الرب بأن نشعر ذا مجيعه 
وعندي أنه مهما كان السجود ضعيفاً، ويتفق قط مع . كلما رأى ذلك مناسباً
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الة اجلماعة الراهنة، فإنه يف نظر اهللا أفضل من أي نظام سامي ال يرتبط به ح
  .عمل الروح القدس بصفة فعلية

أما من جهة االنتقاد فال أستطيع أن أتصور مجاعة اهللا هي املكان املوافق 
 –بل على العكس هي . ألن يقوم فيه كائن من كان ويظهِر براعة حكمته فيها

.  املكان الذي يظهِر العظيم حقارته أمام اهللا–روف بغض النظر عن كل الظ
على أنه يأيت أوقات وحاالت يكون احلكم فيها على ما يقال يف االجتماع ليس 
أمراً الئقاً فقط بل واجباً وحتمياً، ومع كل فإن مجاعة اهللا ليست هي املكان 

حلالة ما وأرجو أن يسمح يل القارئ بأن أطبق على مثل هذه ا. ملثل ذلك احلكم
إن كان أحد يظهِر أن حيب اخلصام فليس لنا "قاله الرسول بصدد خطأ آخر 

إذ كيف يستطيع أي شخص أن يستدل " حنن عادة مثل هذه وال لكنائس اهللا
من كلمة اهللا على طريقة كاليت نندد ا؟ ومن أين يأيت ذا االستدالل؟ على 

ا، وال يف املالحظات أنين لست أحصر كالمي هنا يف هذه اآلية على عال
العامة اليت أوليتها عنها، بل أنا أتكلم عن فحوى وخالصة وغرض كل ما 

وعليه، فما دام االنتقاد غري مصرح به فال تكون نتيجته . أُعطي لنا يف الكتاب
إذ ماذا ينتج لنا االنتقاد يف مجاعة اهللا سوى بذر الشقاق . إذن سوى الضرر

حتاد واالتفاق؟ ومع ذلك فكم حدث هذا والرتاع حيث جيب أن يسود اال
كلنا معرضون . وإنين بروح احلزم أحذر مجيع قرائي ضده كل التحذير! األمر
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ألن خنطئ يف االجتماع، وكلنا نستحق يف بعض األحيان إىل إصالح ألخطائنا، 
 االنتقاد على أخوتنا أمر خارج مطلقاً عن دائرة – كقاعدة عامة –ولكن 

 فلكل واجب حقيقي وقت خص ومكان خاص ولن يكون .اجلماعة املسيحية
من الصواب أن نصلح بعضنا البعض يف وقت االجتماع مهما كانت النية 

  .حسنة

  آسر الخبز

واآلن لنقل كلمة عن كسر اخلبز وسنكتفي فيه بإيراد بعض فصول كتابية 
 ال باملعمودية –حنن نعلم أن الرب كان قد أعلن لبولس كل ما خيتص بالعشاء 

 كما هو وارد يف اإلصحاح احلادي عشر من الرسالة األوىل ألهل كورنثوس –
ومن ذلك اإلصحاح ندرك أن . اليت كنا قد اقتبسنا منها أقواالً كثرية فيما سبق

 مرتبط ارتباطاً دقيقاً بوحدة جسد – تلك الفريضة املقدسة –عشاء الرب 
كان على بولس املسيح، وهو الدليل الظاهر امللموس لتلك الوحدة اليت 

وبالنسبة هلذا االرتباط الدقيق الكائن بني العشاء ووحدة . خصوصاً أن يوضحها
اجلسد تنازل الرب فأعلن لبولس التعليم اخلاص بتلك الفريضة ألجل خاطره من 

بل ليكرز ) كاعتراف بولس نفسه(فهو له اد مل يرسل بولس ليعمد . جديد
د وال شك أيضاً يف أنه كان مصيباً يف ذلكباإلجنيل، مع أنه ال شك يف أنه عم .
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 ليست – وواضح أا سلِّمت لألحد عشر بعد قيامة الرب –على أن املعمودية 
بل هي لكل فرد عالمة " معمودية واحدة"فقط فريضة أولية ال تتكرر كما قيل 

فالشخص املتعمد .  حق موت املسيح وقيامته–على اعترافه باحلق األساسي 
الناس بصفته قد آمن بذاك الذي مات وقام، ومل يعد يهودياً أو وثنياً يظهر بني 

 –أما عشاء الرب فهو من اجلهة األخرى خاص باجلماعة . بل معترفاً باملسيح
 ويكَون موضوعاً مؤثراً مهماً يف سجود القديسني –وليس بالفرد كاملعمودية 

ة ألساسنا الوحيد، والشهادة وهو يف األصل، ويف حقيقة معناه، العالمة الثاني. هللا
 وبعمله العظيم – تلك احملبة اليت قادته للموت –الصرحية مبحبة ربنا العزيز 

. اللذين بسببهما استطاع أمثالنا أن يقدموا السجود) أي احملبة والعمل(األمرين 
فال عجب إذن أن نرى الرسول بولس يوضح لنا املركز اخلطري املبارك الذي 

ألنين "يقول الرسول .  يف إعالناته له اد لعبده بولسيشغله عشاء الرب
تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضاً أن الرب يسوع يف الليلة اليت أُسلم فيها 
أخذ خبزاً وشكر فكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي املكسور ألجلكم 

كذلك الكأس أيضاً بعد ما تعشوا قائالً هذه الكأس هي . اصنعوا هذا لذكري
هد اجلديد بدمي اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري فإنكم كلما أكلتم هذا الع

 ٢٣: ١١ كو ١" (اخلبز وشربتم هذه الكأس ختربون مبوت الرب إىل أن جييء
ومن هذه األقوال تتضح لنا عظمة وأمهية املركز الذي يشغله موت ) ٢٧ -
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هللا يف السماء، فال الغبطة اليت نالتنا من الرب، وال ضياء رضى ا. الرب يف عشائه
وال الشركة املترتبة على خدمات الرب، وال آمال بالسعادة الدائمة مع شخصه 
. العزيز ليس هلذه وال تلك أن تلهينا حلظة واحدة عن موت الرب أو حتجبه عنا

بل بالعكس فإنه كلما كان ملوت الرب قيمته اخلاصة العظيمة يف نظر املسيحي، 
ها، ليس فقط بأكثر ملعاناً بل بأكثر حالوة كلما أضاءت له هذه األمور مجيع

ونفس الشخص الذي استخدمه اهللا آلة مباركة . وأعظم تأثراً على القلب
هو ذاته الذي نراه جيمعنا، ذا ) أي بولس(إليضاح كمال امتيازات املسيحي 

التعليم، حول موت ربنا الكرمي كأمر من شأنه على الدوام أن جيذب كل قلب 
  .يز وميأله سروراً وفرحاًحيب امسه العز

أن القديسني كان عليهم أن يكسروا اخلبز يف ) ٧: ٢٠أع (يتضح لنا من 
أول األسبوع، وليس يف أول الشهر وال يف يوم موت الرب كأننا مدعوون 

فالرب قد قام ولذلك فنحن . لنكون يف االجتماع حزاىن من أجل األموات
 يف اليوم الذي يحدثنا عن قوة بغبطة عظيمة وعرفان للجميل نتناول العشاء

أول "وال يسعين إال أن أعتقد أن الروح القدس قد سجل لنا القول . قيامته
لصاحل تعليمنا، كما أنه خيربنا عن الغاية األصلية اليت دعت أولئك " األسبوع

ال شك أن الرسول، إذ كان جمتازاً بالقديسني يف ترواس . املؤمنني لالجتماع
 وقتاً قصرياً خاطبهم حىت منتصف الليل، إال أن غرض بعد أن صرف عندهم
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فهل نسلّم بآراء وترتيبات . اجتماعهم مل يكن لسماع خطابه بل لكسر اخلبز
أخرى؟ أم علينا أن نتصرف كأناس يؤمنون أن الروح القدس يعرف ويوضح 
أحسن الترتيبات وأصدقها، وأقدس وأسعد الطرق إلرضاء اهللا ومتجيد املسيح؟ 

رب يضع أمام نفوسنا على الدوام حاجتها القصوى كمن كنا قبالً وموت ال
خطاة وقد دينوا بالصليب، ويذكرنا بكمال حمو خطايانا بدم احلبيب، وبأنه قد 
جمد اهللا يف كل شيء السيما يف املوت نفسه، وبإعالن النعمة املطلقة وعدالة اهللا 

تستحضره أمامنا  كل هذا وكثري غريه –يف تربيرنا، وجمد املخلص بكماله 
  ".موت الرب"وحتفظه لدى قلوبنا تلك اجلملة البسيطة العجيبة 

فالغاية اليت جتمعنا معاً، كقبلة آمالنا، هي أن نصنع العشاء لذكرى : إذن
ومع أنه ال يوجد للريب جمال يف مقصد كلمة اهللا اليت . الرب، لنخرب مبوته

 إذا ما ألقينا نظرة إىل ما –ى لنا تسجل لنا هذا لتعزيتنا وبنياننا، ولكن كيف يتأت
 أن نستدل على أن مشيئة اهللا كانت وال تزال أن –ميارسه املسيحيون اليوم 

نصنع الذكرى كترتيبه اإلهلي بينما أولئك املسيحيون ال يصنعون تلك املشيئة؟ 
قارن يا رعاك اهللا بني ما يصنعونه يف يوم الرب باطراد وبني نصوص الكتاب 

الرب من إعالنه لنا فكره يف تلك النصوص، وقل لنا إذا مل تكن اجللية وقصد 
هذه الذكرى البسيطة املؤثرة قد أصاا االستخفاف، يف معظم األحيان، من 
قديسني حقيقيني، وإذا مل تكن صفة تلك الذكرى قد تغريت تغرياً كلياً بني 
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 التداخل ولست أتكلم عن األوضاع واملظاهر اليت تشكل ا مبدأ!! املسيحيني
يف طريقة االحتفال بتلك الذكرى، بل عن املبدأ ذاته الذي كانت نتيجته أن مل 

  .تبق بالكاد ناحية واحدة، من عشاء الرب، حبسب تعليمه له اد

وأرجو أن حيرص القارئ من أن يفتكر أن هناك أمراً يعادل يف خطورته 
ان األول يف سجود فعشاء الرب جيب أن يشغل املك. مسألة التخبري مبوت الرب

وأنه ألمر عجيب يف احلقيقة أن الروح القدس قد جتنب أن يسن . القديسني
وهذا التجنب من ناحية الروح القدس يف سن القوانني يصدق (قوانني العشاء 

) على املسيحية بصفة عامة، أي أن الروح مل يشأ أن يسن قوانني للمسيحية
ونقدر أن . ن القوانني فيفسدواوذلك خيفة أن يستغل غري األمناء فرصة س

نقول عن يقني أننا عندما جنتمع لنكسر اخلبز فإن النقطة اليت تكون أمامنا يف 
أي يف أول االجتماع أم يف (تلك الفرصة ليست هي نقطة زمان تناول العشاء 

إذ أن األمر املهم هو أن عشاء الرب جيب أن يكون الفكر ) منتصفه أم آخره
اعر القديسني عندما جيتمعون لغرض االحتفال به يف يوم الذي ميلك على مش

الرب، وإن اخلدمة مهما كانت روحية فهي على أي حال تعطي لإلنسان 
يتعظم ويتمجد شخص ربنا ) إذا احتفل به قانونياً(أما عشاء الرب ففيه . مركزاً

 تعرض الذي أشرنا إليه هنا فقد(أما عن زمان ممارسة العشاء . املزدرى من العامل
بعض ظروف يرى فيها الروح القدس حبسب إرشاده الصريح أن منارس العشاء 
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على أن أي قانون وضعي يلزِمنا بأن حنتفل . يف أول االجتماع أو نؤجله آلخره
بذلك العشاء يف بدء االجتماع أو منتصفه أو آخره إمنا هو تعدي بشري على 

 ما –رف، وعلى الدوام  يف كل ظ–ذاك الذي له وحده القدرة على أن يقرر 
  ).هو صواب

وقد تبدو . أي أن وقت ممارسة العشاء موكول إىل حرية الروح القدس
هذه احلرية غريبة يف نظر الذين قد تعودوا األوضاع اجلافة، وحىت يف نظر الذين 

على أن تلك الغرابة الصرحية تعزى على . ال يعولون على التقاليد املخطوطة
عتاد يف معرفة حضور الروح القدس وسط اجلماعة حضوراً األكثر إىل نقصهم امل
أما حيثما ترِك اال لعمل الروح القدس حبسب الكتاب، . فعلياً وقيادته هلم

وحيث حتس اجلماعة إحساساً صادقاً مبا قد غُمرت به من إحسان القدير، فإن 
وقت  كيف يرتب ال– حسب حقيقة األمور يف نظره اإلهلي –روح اهللا يعرف 

الالئق، كترتيبه لكل شيء آخر، ويعطينا العزاء احلقيقي الناتج من صادق 
  .كل ذلك على شرط أن يكون الرب هو متكل نفوسنا. إرشاده

  الغاية من االجتماع

مث قد حيدث أنك تذهب إىل املائدة وترجع بال تعزية ألنك مل تسمع 
ذهب لالجتماع ولكن هل هو معقول أنك ت. شرحاً يف الكلمة أو خدمة وعظية
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لغرض تذكر موت الرب والتخبري به مث تعود من االجتماع مبشاعر عدم 
الرضى؟ وكيف يتأتى هذا؟ أوليس هو ناشئاً من التأثري السائد على املسيحية 
احلاضرة؟ ال شك أن القلب الطبيعي فيه ما يوافق الذوق احلاضر، وما حين إىل 

 نعم ال –تعتربه طعاماً سخيفاً طعام مصر حيث تسأم النفوس املن السماوي و
شك أن لنا يف دواخلنا ما يساعد احلركات اخلارجية، ولكن األمر املخجل 
واملكدر هو أن يكون خطاب ديين ضرورياً ألن يزين كسر اخلبز، وأننا نشعر 
باحتياج إىل خدمات أخرى حني جنتمع حول الرب بامسه الكرمي مع الذين 

وهل تظن أيها القارئ أنه ! قلوبنا موت الربحيبونه، وحيث يضع الروح أمام 
توجد خدمة أكثر قبوالً لدى اهللا نفسه من الذكرى البسيطة لشخص املسيح 

  الرب يف عشائه املقدس؟

وكيفما نظرنا إىل املوضوع فإن كل الذي ذكرناه قد أصابه النسيان 
 بدرجة أن املسيحيني أصبحوا ميارسون عشاء الرب يف أوقات نادرة ندورة ال
جتيزها الكتب املقدسة وأكثر من ذلك أن صفته اخلاصة قد عبثت ا األيدي 
وأصبح الناس ال يكترثون مطلقاً باحلدود العظيمة اليت وضعها الرب، وحى 
أوحت هلم أذواقهم أو يطلقوا على االحتفال بالعشاء أمساء متعددة زيادة عن 

ريضة، ولكن إذا فأصبح البعض يدعوه ف". عشاء الرب"االسم العادي وهو 
أطلقنا عليه هذا االسم فقد يتطرق الشك إىل آخرين يف حقيقة كونه عشاء 
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نقرأ يف التاريخ املقدس أن الكورنثيني كانوا قد اعتادوا أن يتناولوا معاً . الرب
طعامهم العادي يف يوم الرب ملا كان يشعر به املسيحيون يف تلك األيام من 

. لذي قد حنزن لضياعه وفقده يف زماننا احلاضر األمر ا–طبيعة تآلف املسيحية 
ويف ذلك . ونقرأ أم كانوا بعد تناول الطعام جيتمعون لالحتفال بعشاء الرب

الزمان سعى إبليس جهده يف أن جيلب عليهم العار بالتساهل يف هذا العيد حىت 
وال شك أن ذلك إهانة عظيمة على اسم . قيل عن البعض أم كانوا يسكرون

 ولكن ال جيب أن حندد ألسنتنا بالتعريض وإيقاع املالمة على أولئك .الرب
القديسني، بل ينبغي أن حنرص احلرص كله متذكرين أم كانوا يف تلك األيام 
قد خرجوا من الوثنية حديثاً، وكان جزءا من التعبد لآلهلة الوثن الباطلة أن 

األمر كما يشعر به كل يشربوا خنبهم، ألن األمم مل يكونوا يشعرون بفساد هذا 
فما كان خيطر على باهلم أن التهيج الناشئ عن اخلمر . واحد منا يف هذه األيام

ولذلك . أمر ال يليق م أثناء قيامهم بشعائرهم الدينية وال يف أي أثناء أخرى
كان من احملتمل أن مجاعة الكورنثيني احلديثي العهد مل حيسبوا مثلنا أنه من 

 املسيحيون إىل هذا احلد يف نسيان شخص الرب يف والئمهم اإلجرام أن يتطوح
وال . والذي زاد الطني بلة أم كانوا خيلطون عشاء الرب بتلك الوالئم. احملبية

شك أن مثل هذا التصرف منهم إمنا هو قضاء على صفة ذلك العشاء املقدس، 
ب وقد حسب عليهم الروح القدس أن من يأكل ويشرب هكذا إمنا يأكل ويشر
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. ومن سلوكهم نرى أن الذي بدأوه بالروح قد أكملوه باجلسد. دينونة لنفسه
وقصدي من اإلشارة إىل هذه النقطة هو أن أُظهِر أننا لو أدخلنا الوالئم 
اجلسدانية يف االجتماعات املقدسة فإننا نضيع أو باحلري دم خواص وأغراض 

  .تلك االجتماعات

نقصر كالمنا على طائفة دون أخرى  وحنن ال –وبعد الذي قدمناه نقول 
 أن مسألة تعيني موظفني خصوصيني، تكون مهمتهم الوحيدة ومركزهم –

الواحد أن يكسروا اخلبز ويقسموا اخلمر على كل مشترك، إمنا هي مسألة 
تتعاكس متام املعاكسة مع تعليم الكتاب املقدس، ونقف يف وجه مقاصد اهللا 

إذ ما هو عشاء . تصرف الكورنثيني أنفسهمالواضحة، كما كان متاماً من سوء 
الرب؟ أليس هو وليمة عائلة اهللا؟ فإذا كنت تلحق الفوضى بترتيب اآلب يف 
وسط أفراد عائلته، أو إذا كنت تدخل لبيت الوليمة بعضاً ممن ليسوا أبناءه، فقد 

وهب أن خدمة عشاء الرب . أفقدت الوليمة خاصيتها ومل تعد بعد وليمة عائلية
سلّمت إىل خادم حقيقي للمسيح، أو جلميع خدامه، ) ا يسميها البعضكم(

وأصبحت امتيازا وقفاً على أولئك اخلدام يف كل الظروف، فقد استحالت إىل 
اختراع بشري، ليس فقط لفقداا سلطة املسيح، بل ملقاومتها الصرحية للتعاليم 

ة متام التسليم إال أنه ال إنين أسلّم باخلدم. واحلقائق املدونة يف الكتاب املقدس
ولو أننا جعلنا كسر اخلبز وتوزيع اخلمر وظيفة ضرورية . دخل هلا بعشاء الرب
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تقوم ا طائفة من اإلكلريوس، فسوف ال نرى يف اخلبز واخلمر حىت جمرد 
بل سراً من " عشاء الرب"التشابه الظاهري بعشاء الرب، ومل تصبح املائدة 

. احنرافاً صرحياً كامالً عما دونه لنا الرب يف كلمتهاألسرار وحتريفاً واضحاً و
فإن جمرد فكرو وجود شخص معني خصيصاً للشكر على اخلبز واخلمر كحق 

 ذلك العشاء الذي إذا –موقوف على ذلك الشخص، تغري وتفسد عشاء الرب 
مارسناه حسب الكتاب ال يترك جماالً فظهار أمهية اإلنسان يف ادعاءات 

 أولئك الذين مع ما – باألوىل أن حيصل ذلك يف حياة الرسل القسوس، إذ كان
ناولوه من اهللا من بركة وكرامة فإم كانوا يوجدون يف حمضره تعاىل حول 

وفيما عدا . عشاء الرب كأناس جنوا من اخلطية ودينونتها بواسطة موت الرب
ترتيب عشاء الرب كان هلم مركزهم اخلاص الالئق بالكرامة الرسولية، سواء يف 

الكنائس، أو يف انتخاب الشيوخ، أو يف تعيني الشمامسة، وإن كلمة اهللا تدل 
داللة واضحة تامة على أن الشكر على العشاء بواسطة كنسي إمنا هو اختراع 

  .وتقليد الناس، وال يستند على سلطة الكتاب

  االستحقاق والدينونة

ها بسهولة، على أن هنالك نقطة أخرى كثرياً ما حريت النفوس وأتعبت
حىت يف ممارسة العشاء بالطريقة الكتابية البسيطة املقدسة، وهي نقطة خطر 
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إننا نستطيع أن . لنفس اآلكل هكذا" دينونة"األكل بدون استحقاق وجلب 
حنل هذا اإلشكال بواسطة اليقني من أنه ال توجد أقل فكر من الدينونة يستطيع 

هذا (عزية كلمة اهللا على وجه اإلمجال أن حيرم املؤمن من تعزية اإلجنيل بل من ت
مع تسليمنا بوجوب حرص املؤمن ضد أي إمهال أو اشتراك يف اخلبز واخلمر 

والرسول يرينا أمهية الذهاب إىل مائدة الرب يف أول كل ) بدون استحقاق
أسبوع وقلوبنا فائضة بذكرى حمبة املسيح املضحية، ذاك الذي مات كفارة عنا 

كن ما هي نتيجة االستخفاف، ولو ذرة ما، بعشاء الرب؟ ول. لكي خنلص مبوته
 كما لو كنا –إننا إذا كنا نأكل اخلبز ونشرب اخلمر يف تلك الوليمة املقدسة 

 وحنن غري مميزين –نأكل الطعام العادي الذي يقدمه لنا اهللا يف منازلنا اخلاصة 
ال نكون إذا كنا نأكل ونشرب بدون استحقاق فإننا : جسد الرب، مبعىن آخر

وإذا تصرفنا هكذا يف املائدة . آكلني عشاء الرب بل باألحرى دينونة ألنفسنا
فإن يد الرب متتد علينا كما خيربنا الرسول مبا حدث للكورنثيني الذين كانوا بال 

على أن تلك التأديبات احملزنة اليت ناهلا الكورنثيون مل تكن سوى دينونة . ترتيب
ومن اجلهة األخرى ال عذر ملن يغيب عن ". عامللكي ال يدانو مع ال"وقتية 

مائدة الرب حبجة عدم االستحقاق، وال مفر من الوقوع يف يده يف مثل هذه 
احلالة إال إذا تذللنا أمامه وبررناه باحلكم على أنفسنا وبعد هذه اخلطوات 

من هذا يتبني لنا أن عشاء الرب ليس امتيازا حلواً أكثر من . نذهب للمائدة
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واجباً خطرياً يف عنق شعب اهللا يقوم به الكل ما عدا الواقعني حتت كونه 
وعندما نتأمل يف تلك احملبة اليت بينها لنا الرب يف ذبيحته . التأديب الكنائسي

الكرمية اليت قدمها ألجلنا، واخلالص الذي ما كنا لنستحقه على اإلطالق ولكنه 
 عندما –لصليب، أجل قد صنعه لنا باتضاعه وآالمه حتت غضب اهللا على ا

نذكر تلك احملبة وذياك اخلالص، مع التشجيعات العظيمة اليت يقدمها لتعزيتنا 
وإنذارنا ومعونتنا يف مصارعتنا على األرض، عندئذ ال يسعنا إال أن نقدر قيمة 

  .موت الرب كواجب عظيم ينبغي أال مله مهما كانت الظروف

لذهاب إىل املائدة ألنه إذا كانت مث أن غلطة اآلخرين جيب أال تبعدين عن ا
تلك الغلطة تؤثر على واحد فهي تعطل اجلماعة كلها فال داعي لتأخريي أنا إذ 

ليوبخ . هل أتناسى الرب فال أصنع ذكراه ألنه يوجد شخص يستحق التوبيخ
ومن " أصنع هذا لذكرى الرب"املخطئ أو يعامل معاملة كتابية إمنا واجيب أن 

عوري بعدم أمانيت ال جيب أن يقعدين عن الذهاب اجلهة األخرى فإن ش
ليمتحن اإلنسان "ولنا يف الكتاب حل هلذا اإلشكال يف قول الرسول . للمائدة

ألن الذي يبتعد من تلقاء نفسه عن . وهكذا ميتنع: ومل يقل" نفسه وهكذا يأكل
  .مائدة الرب فكأنه يقول للناس أنه ليس للرب
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ونود أن . سر اخلبز فإننا نكتفي مبا قلناهوإذ قد وصلنا إىل زبدة موضوع ك
وتوجد يف موضوع الصالة غلطة شائعة وهي . نقول كلمات قليلة عن الصالة

ولكن أين جند . أننا نسمع يف بعض األحيان أناساً يقولون بوجود موهبة الصالة
باملعىن الذي يستعمله الناس عادة وما هو أثر هذا " موهبة الصالة"هذا التعبري 

املتواضعني البسطاء،  أنه قد أعاق إىل حد كبري كثريين من املؤمنني. ري اخلطأالتعب
ممن يريدون أن يشتركوا بقلوم يف الصالة اجلمهورية، ولكنهم ال يثقون يف 

  . أنفسهم أم حاصلون على تلك املوهبة املزعومة

  



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٢٠٠

  خالصة المحاضرة الخامسة

  المواهب والوظائف المحلية

لوال ارتباطه " هب والوظائف احملليةاملوا"جفاف موضوع  -١
  .باملسيح

 .املواهب معطاة د املسيح وليس لتعظيم الناس -٢

 ".مواهب الروح"وليس " مواهب الرب"املواهب تسمى  -٣

 .املسيح وحده، كاإلنسان املقام، هو رأس الكنيسة -٤

 ".األنبياء والرسل"وليس " الرسل واألنبياء" -٥

 من الذي وضع األيدي على الرسل؟ -٦

 . شاول الطرسوسي وهو متجه من أورشليم وليس إليهادعوة -٧

 .فرز برنابا وبولس بواسطة الروح القدس خلدمة خاصة -٨

 ما هو معىن وضع األيدي؟ -٩
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  .صمت الكتاب املقدس بالنسبة إىل وضع األيدي على الشيوخ- ١٠

  .املؤهالت الواجب توافرها يف الشيخ- ١١

  .قضية تيطس- ١٢

  .واهبال نقرأ قط أن الشيوخ أعطوا م- ١٣

  .كيف نستطيع أن منيز احلصول على املوهبة- ١٤

  .وصية العتبار من يتعبون- ١٥

  .عدم ذكر وجود شيوخ يف كورنثوس وتسالونيكي- ١٦

  .ال حاجة الختراح جديد نقابل فيه صعوبات هذه األيام- ١٧

  .ملء الربكة اليت للكنيسة يف املسيح اليوم كما يف يوم اخلمسني- ١٨

  . اجلماعة متسع جلميع أصحاب املواهبيف ميدان اخلدمة بني- ١٩

املواهب موجودة على الدوام ألن املسيح رأس الكنيسة ومصدر تلك - ٢٠
  .املواهب
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  المحاضرة الخامسة

  المواهب والوظائف المحلية

  ١١ -٧: ٤أف 

  المواهب مرتبطة بالمسيح

يف ذاا، إذن لشعرت أن " املواهب والوظائف"لو أنين حصرت كالمي يف 
وطاملا نظر الناس إىل هذا املوضوع . ريت تكون جافة وقليلة الثمر للنفوسحماض

ذه العني، ولذلك كاد أن يصبح عرضة ألن يكون مسألة نظرية عميقة، 
للبعض، وشركاً قانصاً لآلخرين، فيحسبه البعض عقيماً غري منتج ألم، إذ 

والوظائف فال ينظرون إليه نظرة سطحية، يفتكرون أنه ال شأن هلم باملواهب 
 هذا -وهو شرك قانص للذين يستنتجون أم هم املختصون به. يعريونه التفاتاً

على أن احلقيقة هي أن هذه اخلدم . إذا مل يزعموا أم املتفردون به دون غريهم
ولكوا مقترنة باملسيح . الروحية تتعلق كل التعلق باملسيح وبكنيسة اهللا

 نفس مستودع التعمة الغنية يف األعايل، حيث كمصدرها، فإا تنساب إلينا من
 فهي تنحدر من -أجل. تنحدر إىل الكنيسة من كل الربكات الرئيسية املمتازة

ويف هذا جواب صحيح ملبلغ كبري من األعراض . ذاك اجلالس يف السماويات
الذي حيس به البعض يف نفوسهم جتاه هذا املوضوع، ألم يرون أن مواهب 
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ولو أا كما حيسبوا، . ى وسائل لتعظيم احلاصلني عليهااخلدمة ليست سو
على أن احلق هو أن هذه اخلدم . لكانت حتريفاً عظيماً ملا ينحدر إلينا من املسيح

ذات أمهية وخطورة عظيمة يف نظر اهللا، وهو تعاىل يتنازل ليستخدمها د ابنه 
ليتهم يف االنتفاع ومن املهم جداً لدى كل الذين يرون غبطتهم ومسئو. العزيز

ذه اخلدم، أن يتأملوا يف االيضاح الكايف الذي يقدمه الكتاب املقدس يف 
وأمهية هذا التأمل ال تقل يف خطرها لدى الذين قد صار . موضوع هذه اخلدم

عليهم أن يراقبوا بأنفسهم كيفية استخدام عطية نعمة املسيح لئال تتحول عن 
يح إياها، إىل اعتبارات أخرى جسدانية الغرض الذي ألجله قد أعطانا املس

وأعتقد أن تقرير مصدر هذه املواهب يقطع خط الرجعة على كل عظمة . عاملية
 يريد اإلنسان عادة أن يصل إليها - مهما تنوعت أوضاعها وأشكاهلا-أرضية

  .عن طريق استخدام عطية الرب

 على أن هناك مالحظة أخرى وهي أن هذه املواهب ليست فقط منحدرة
إلينا من املسيح وهو يف السماء، وإذ ذاك حتتم أال تقبل االشتباك مع بطْل العامل 

وأنا بالطبع أتكلم عن املواهب حبسب حقيقتها وليس حبسب (وكربياء اإلنسان
 من -بل يوجد جبانب هذه احلقيقة وجه آخر هلذه املواهب) حتريف اجلسد هلا

 وهو أن هذه املواهب - رب يسوعاخلطورة مبكان أن نعرفه حنن الذين آمنا بال
ولكن سواء تأملنا يف . مرتبطة يف األصل باملسيحية من حيث فاعليتها وأثرها
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. ينبوعها أم صفاا فإا مجيعاً مؤسسة على فداء أبدي قد أمته املسيح الفادي
وكلما قدرنا هذه التأمالت حق قدرها، كلما ملسنا أمهيتها ورأينا أن موضوع 

يسمو بكثري عن الدائرة األرضية، املقفرة الضيقة، اليت تريد عطايا املسيح 
  .الفلسفة الالهوتية أن حتصر فيها تلك املواهب

هكذا ينظر إليها الرسول بولس يف رسالته ". عطايا الرب"إن املواهب هي 
" مواهب"إن الكلمة األصلية املترمجة يف اللغة العربية ). ٢عب (إىل العربانيني 
وجند أن احلكمة واخلدمة ). ١٢ كو ١(الواردة يف " يقسم"ل مشتقة من الفعب

". الروح نفسه"أا معطاة من ) ١٢ كو ١(وباقي اخلدمات يثقال عنها يف 
ولكن بصفة قطعية ال يقال عن الروح القدس أنه املعطي، بل باحلري هو واسطة 

افظة لتوصيل العطية من الرب املُعطي الفعلي، والقائم بعملية تقسيمها واحمل
وعندي أنه من .  أي أنه هو القوة املباشرة اليت يعمل الرب بواسطتها-عليها

األمهية مبكان عظيم أن نعرف أن املواهب اليت تستخدم يف دعوة اخلطأة، وبنيان 
الكنيسة، واليت هي األساس احلقيقي الوحيد للخدمة، صادرة من املسيح 

  .شخصياً

  خدمة بولس وبرنابا
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بأنه ) ١٣أع (سرون وضع األيدي على بولس وبرنابا إن أولئك الذين يف
رسامة إمنا يضمون يف ذلك التفسري النتيجة املباشرة له وهي أن الذين يف الدرجة 

  . الثانية والثالثة مينحون أمسى اخلدمات ملن هم أعظم منهم

نرى الغاية احلقيقية من هذا العمل حيث قيل أن بولس ) ١٦: ١٤أع (يف 
يف البحر إىل أنطاكية حيث كانا قد أُسلما إىل نعمة اهللا للعمل سافرا "وبرنابا 

هذا هو الغرض من وضع األيدي عليهما بواسطة شركائهما يف ". الذي أكماله
  .العمل يف أنطاكية

لقد طاملا ظن الناس أن طقس وضع األيدي هذا كان قد استخدم يف إقامة 
ولكننا يف الواقع ال ). ٢٣ و ٢٢: ١٤أع (الشيوخ، مستندين إىل ما ورد يف 

لقد ذُكر لنا يف . نقرأ هنا، وال يف مكان غريه، أن األيدي وضعت على الشيوخ
وحنن نعلم أن للشيخ شخصية . مكان آخر أن األيدي وضعت على الشمامسة

أن ) متشياً مع زعم الناس(فكان من األوىل . بارزة يف الكنيسة أكثر من الشماس
لى األقل كما وضعت على الشماس الذي هو أقل منه توضع األيدي عليه، ع
وقد حياور الناس ويتفلسفون باملنطق ونتائجه، أما أنا فال . يف مركزه يف الكنيسة

شك عندي أن روح اهللا، إذ سبق فرأى اخلرافة اليت سوف تلتصق برسم وضع 
ذكر لنا أي أنه مليشأ أن ي(قاطعة  األيدي، مل يشأ أن يربط احلادثتني معاً بطريقة
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بصراحة أن األيدي وضعت على الشيوخ كما أظهر هذه الصراحة يف حادثة 
واآلية اليت يتوهم البعض أا تفيد املعىن الذي يرمون ). وضعها على الشمامسة

أال "حيث يوصي الرسول بولس تلميذه تيموثاوس ) ٢٢: ٥ يت ١(إليه هي 
الوصية ال حيتمل ذلك على أن الغرض من هذه ". يضع يداً على أحد بالعجلة

االستنتاج األكيد الذي يصر عليه أصحابه إذ القرينة بعيدة عن أن تدعم هذا 
ال يوجد بعدها أية إشارة إىل ) ٥ يت ١ يف ١٩ إىل ١٧من (فاألعداد . االستنتاج
أناشدك أمام اهللا "قول الرسول لتلميذه ) ٢١عدد (لذلك نقرأ يف . الشيوخ

ة املختارين أن حتفظ هذا بدون غرض وال تعمل والرب يسوع املسيح واملالئك
هي إىل الشيوخ على ) ٢٢عدد (فكيف نفترض أن اإلشارة يف " شيئاً مبحاباة

وصفاً عاماً خلدمة تيموثاوس، وبعد هذا ) ٢١، ٢٠عدد (األخص؟ إنين أرى يف 
ال تضع "اليت أقام الناس عليها قصوراً من النظم الباطلة  الوصف ذُكرت الوصية

من احملتمل أنه توجد ".  على أحد بالعجلة وال تشترك يف خطايا اآلخرينيداً
إشارة يف هذه الوصية إىل خطر التسرع وعدم االكتراث يف حالة املوافقة على 

غري أنين أرى أن لغة الرسول يف هذه الوصية تشمل أكثر . خدمة أحد الشيوخ
 أي حادثة تستلزم  فهي تشمل–من اإلشارة إىل خطر التسرع الذي أشرنا إليه 

  .وضع األيدي
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ولكن لنفرض أن اإلشارة هنا إىل الشيوخ، وأن األيدي وضعت علـيهم            
كما وضعت على الشمامسة، فإن احلقيقة الكتابية املهمة اليت ال تقبل الـنقض             
هي أن الشيوخ مل يقاموا مطلقاً إال بواسطة أشخاص كان خموالً هلم هذا احلـق               

وقـد يتـوهم   .  من الرب نفسه ألجل هذا الغرض      وحصلوا على وصية حقيقية   
الكثريون أن حقيقة عدم وضع األيدي إال بواسطة من هلم سلطان شخصي من             

وقد يظنونه أمراً غريبـاً أن الـذين        . الرب تضر حبرية تتميز املواهب وممارستها     
يدافعون عن حرية عمل الروح القدس إذا م يشددون كل التـشديد علـى              

ولكن جيب أن تتأكد أيها القارئ أن       . هلية والسلطة القاطعة  ضرورة الرسالة اإل  
أي حرية استخدام املواهـب     (األمرين يسريان معاً إذا ما استخدما حبسب اهللا         

ولست جتد فريقاً أشد متسكاً بالترتيب اإلهلي       ) والرسالة اإلهلية والسلطان القاطع   
والوتر .  الكنيسة من الفريق الذي يدافع بكل حزم عن حقوق الروح القدس يف          

الذي أضرب عليه النصارى قد ابتعدوا خبطوات ثابتة يف موضوع الرسامة هذا            
علـى أـم يف ذلـك       (عن فكر اهللا وعن مشيئته، وأصبحوا جياهدون جبهالة         

وإذا . ألجل نظام اخترعوه ألنفسهم هو يف نظر اهللا تشويش وفوضى         ) خمطئون
خيربنا أن الطريقة العامة اليت يستخدمها تركنا الكتاب املقدس ليقرر لنا احلق فإنه      

النصارى يف رسامة الذين خيدمون املؤمنني وغري املؤمنني إمنا هي احنراف عـن             
  .ترتيب اهللا املرصوف لنا يف كلمته الثابتة إىل األبد
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  التعيين الرسولي

وال شك أنك ستالحظ أيها القارئ وجود التعيني الرسـويل يف قـضية             
والنقطة الرئيسية يف تلك القضية هي      ). ٦أع  (كورين يف   الشمامسة السبعة املذ  

أن اجلماعة انتخبت والرسل عينوا بكل وقار ولكن ال تنس أن اجلماعة هي اليت              
انتخبت األشخاص األكفاء للعناية بالفقراء ومالحظة خدمة املوائـد اليوميـة،           

 صـالحه   وفيه نرى تنازل اهللا يف    . وهذا تصرف كان الئقاً باجلماعة كل اللياقة      
فإن كانت  . وجوده حنو الذين أعطوا مما عندهم للفقراء وكذلك الفقراء أنفسهم         

الكنيسة أعطت لفقرائها ما هو الزم حليام املادية فإنه من الضروري أن يكون             
هلا صوت يف انتخاب الذين تثق فيهم ثقة كاملة بأم سيوزعون تلك العطاءات             

ويف هذا . صادق بل حبكمة وتعقل أيضاًأمام اهللا ليس فقط بضمري صاحل وشعور  
فاجلمهور اختار أشخاصاً   . نرى مثاالً واضحاً حلكمة اهللا وعنايته السامية بشعبه       

على أن جمرد اختيار املؤمنني هلؤالء      . حكم بأم أكثر اإلخوة لياقة هلذه اخلدمة      
ـ             وهم الرجال السبعة مل يعطهم هذا املركز يف ذاته ألنه إذا كان اجلميع قد انتخب

  .فإن الرسل وحدهم هم الذين أقاموهم على هذه احلاجة الزمنية

أما بالنسبة للشيوخ فإن املبدأ قد تغري تغرياً مناقضاً ملبدأ رسامة الشمامسة            
كما أنه خبتلف أكثر بالنسبة إىل مواهب اخلدمة املمنوحة من املسيح خلدامه ففي             
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بـل علـى   . ت الـشيوخ كل الكتاب املقدس ال جند ما يفيد بأن مجاعة اختار   
أن : العكس فإننا جند حقيقة واحدة فيما خيتص بإقامة هؤالء الـشيوخ وهـي            

الرسل كانوا جيولون وحيثما كانت تتأسس اجلماعات إذا وجد بني أفرادها من            
كانوا حيوزون بعضاً من املؤهالت الروحية واألدبية وتربز تلك املؤهالت لدى           

 يليق للمشيخة فإم كانوا خيتارون نظـري        أبصار الرسل الروحية ويرون فيها ما     
ومن بني املبادئ اليت كانت متبعة يف ذلك العهد بالنسبة          . هؤالء ليكونوا شيوخاً  

إلقامة الشيوخ أن الذين يبتغون هذا املركز جيب أن يكونوا أشخاصاً هلم شهادة             
حسنة، وإذا كانوا متزوجني فكل منهم بعل امرأة واحدة ألنه قد وجد يف ذلك              

وكلما كـان   . العصر أفراد مؤمنون دخلوا إىل إميان املسيح وهلم عدة زوجات         
يزداد انتشار احلق املسيحي كلما كان يشعر املسيحيون بأن مثل هذه احلالة بني             

ومل يكن من الصواب أال يعتـرف       . املتزوجني إمنا هي شني وعار على املسيحية      
ن باملسيح، ولكن مثـل     املؤمنون بشخص هو بعل زوجتني أو ثالث ما دام يؤم         

هذا الشخص مل يكن له أن يتوقع أن يصبح يوماً ما شيخاً أو أسقفاً وهو مرتبط                
  .بأكثر من زوجة إذ مل يكن الئقاً مطلقاً ألن يصري ممثالً حملياً لكنيسة اهللا

فرمبـا  . تربية حسنة  وخذ أيضاً أيها القارئ قضية شخص مل يرب أوالده        
قبل أن يؤمن، ورمبا داخلته بعد اإلميان عقيدة تـرك          كان إمهاله يف تربية أوالده      

األوالد ألنفسهم بدعوى أن اهللا إذا أراد أن يؤمنوا فسوف جيعلهم يومـاً مـا               
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ولكن . نسلم بأنه قد حتدث هذه األخطاء وال شك أن نتائجها تعيسة          . يؤمنون
مهما كان السبب يف عدم تدبري البيت تدبرياً حسناً فإن رب ذلـك البيـت مل                

ومهما كانت مواهبه الروحية فإا ال تفلـح،        . ن مستطاعاً أن يصبح أسقفاً    يك
ألن هذا املركز مل يكن     . ومثله مل يكن أهالً ألن تناط به املناظرة على مجاعة اهللا          

قد يعطـي الـرب     . يتطلب مواهب مثل ما كان يتطلبه مكن املؤهالت األدبية        
تكون زوجتـه وأوالده بغـري      شخصاً أن يكون نبياً أو معلماً أو مبشراً، وقد          

ولكنه مل يكن جـائزاً     . على أن عدم ترتيب عائلته هذا ال يبطل مواهبه        . ترتيب
 وما مل تكن لـه      –أن يصري شيخاً ما مل يرب أوالده يف دائرة اخلضوع والوقار            

  . هو نفسه شهادة حسنة من الذين هم من خارج

  المؤهالت األدبية

ية يف مثل هذا اخلادم كما واملقدرة       والرب يشدد يف طلب املؤهالت األدب     
ولو حاز شخص ما على هذه املؤهالت فهي يف ذاا ال           . الروحية الالزمة لعمله  

. فيلزم أن يقام وأن يعني تعييناً رمسيـاً . تعطيه املشيخة ما مل تتوفر السلطة اإلهلية      
ولكن أين جند هذا التعيني الرمسي؟ واضح أن قيمة هذا التعيني تتوقـف علـى               

وأين جند هذه السلطة الكافية؟ هل نقيمها       . طة شرعية خمول هلا حق التعيني     سل
مث أن  . بل جيب أن تكون حبسب الرب ومبقتـضى كلمتـه         . أو خنترعها؟ كال  
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الكتاب املقدس ال جييز ألحد حق سلطة التعيني الشرعية إال للرسـول أو ألي              
  .نائب عنه له من الرسول وصية خاصة هلذا الغرض

د يف زماننا هذا نائباً رسولياً يقدر أن يربز لنا وصية رسـولية       ولكن أين جن  
. ختوله حق التعيني والرسامة؟ لن جند مثل هذا النائب، وجيب أال نتوقع وجوده            

بل . ويف احلقيقة أن كلمة اهللا ال تشري مطلقاً إىل استمرار سلطة التعيني والرسامة            
يؤسس الكنائس هنا وهناك    هي تربهن لنا بطريقة واضحة أنه بعد ما كان الرب           

يف كل كنيسة فإنه كان يضع ختم       ) أي شيوخاً (وملا كان يعني خادمني حمليني      
املوافقة على هذا التعيني بواسطة الرسامة الرسولية أو االختيار الرسويل ولو أن            
الكتاب يذكر لنا املؤهالت الالزمة هلذه اخلدمة احمللية، غري أنه ال ينسى أن يقول        

 يكن جائزاً ألحد غري الرسول أو نائبه أن يعني الـشيوخ يف مراكـز               لنا أنه مل  
خدمتهم وال توجد يف الكتاب كله كلمة واحدة خبصوص اسـتمرار سـلطة             

فقد كتب يف موضـوع انتخـاب       : خذ مثالً بولس  . التعيني بعد موت الرسل   
الشيوخ ولكن ليس لكنيسة أو لكنائس بل إىل شخص كـان مكلفـاً علـى               

ومع ذلك فحىت يف الرسالة اليت      . مل وهو تيطس النائب الرسويل    األخص ذا الع  
كلف ا بولس تيطس ذا العمل ال توجد كلمة واحدة خبصوص من سيخلف             

 وأكثر من ذلك فال توجـد كلمـة واحـدة           –هذا النائب يف عمله بعد موته       
نستدل منها على أن تيطس نفسه كان له احلق أن ميارس هذا العمل بعد موت               
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إذ نـر أن    . ، وال أن تيطس كان خموالً له أن يعني شيوخاً حيثما شـاء            الرسول
وإذ كان تيطس نائباً رسولياً فال شك أنـه         . الرسول قد حدد له دائرة الوصية     

على أننا نرى يف رسالة بولس إىل هذا النائـب حتديـداً            . كان معلماً وواعظاً  
ـ –للمنطقة اليت كان عليه أن يقيم شيوخاً يف كل مدا    ذه املنطقـة هـي    وه

ومع ذلـك فـال   . وعلى ذلك كان مسئوالً أن يقيم شيوخاً يف كريت   . كريت
توجد كلمة واحدة عن ختويله حق إقامة شيوخ يف منطقة غري كريـت، وال يف               

كما أنه ال توجد كلمة واحدة عـن اسـتمرار          . زمان غري زمان حياة الرسول    
ر فيـأيت إليـه يف      وجوده يف كريت بل بالعكس نرى الرسول يوصيه أن يبـاد          

على حق ما يقول أصحاب    ( وغريب أن ينتقل تيطس من أبرشيته        –نيكوبوليس  
  .فال يبق يف كريت) التقليد والنظام

  شرعية التعيين

وواضح أن مثل هذه األوامر الصادرة من الرسول إىل تيطس ال جتيز لناس             
د، إذ أن صحة    فإن تعيينهم هذا جمرد ادعائهم فاس     . زماننا أن يعينوا شيوخاً اآلن    

فتيطس كان موصى مـن قبـل الرسـول،         . التعيني تتوقف على سلطة شرعية    
واستطاع أن يربز رسالة مفوضاً ا، واكنت يف تلك الرسالة التعاليم الالزمة له             

فمن ذا الذي يقدر أن يربر لنا رسالة مثل هذه يف زماننا احلاضر؟ قد              . شخصياً
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ون هكذا، ولكنه أساس واه باطـل يف        جيب أن يك  . يستند النظاميون إىل القول   
من السهل أن نسوي املسائل ذا القول الباطل، . نظر من حيترم السلطة الشرعية  

جيب أن يكون هكذا، ولكن الذي يعوزنا أيها القارئ العزيز هو ما تقوله كلمة              
اهللا، فهل تؤمن أن تلك الكلمة كاملة وال نقص؟ وهل ترتاب يف أن الرب الذي               

رتيبه اخلاص يف الكنيسة سبق فرأى حاجة الكنيسة والـصعوبات          حيرص على ت  
اليت ستعترضها فأعد لذلك عدة؟ هل تظن أنه نسي شيئاً مما يهمنا؟ هل مل يعمل               

فقد أوحى لبولس أن    . حساباً ملوت الرسل؟ كال إنه مل ينس شيئاً من ذلك كله          
وقد .  م خيربنا بكل صراحة عن موته، كما أوحى لغريه من الرسل فيما خيتص           

أن يكتب لنا عن األزمنة الصعبة اليت ستأيت علينا، وعن أمهية           ) أي بولس (أهلمه  
ومع ذلك فلم يذكر لنا أية فكرة عن سلـسلة مـن            . الكتاب املقدس بعد موته   

اخللفاء يف تعيني الشيوخ، وال كلمة واحدة عن توصيته هلم بعد موته مبا كـان               
ن أفليس لصمت الوحى عن هذه النقطة       إذ. خموالً له من سلطان يف هذا الشأن      

من معىن أيها املستودعون هللا ولكلمة نعمته، واملرتعدون من كالمه؟ أما أنا فإنين             
أرى يف هذا الصمت حقيقة ليست فقط مدهشة ألول وهلة بل هـي مفعمـة               

على أن مذهب الباباويني، إذ     . باملعاين اجلليلة كلما ازداد تقديرنا هلا وتأملنا فيها       
صحابه هذه احلقيقة، يفترض عكسها بناء على تعليالت العقل البشري،          رفض أ 

ولست أعين بأن أنقد نظاماً معينـاً باالسـم         . ويقوم على هذا التعليل الفاسد    
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لغرض تفنيده، بل ألظهر احلق الذي يرينا مشيئة الرب ويـربهن علـى الـشر               
لـغ مـن    بواسطة ما فيه من خري ويف الواقع نرى أن كل نظام أرضي، مهما ب             

معاكسة كلمة اهللا درجة عظيمة فيما بعد تأسيسه، يبدأ خطواته األوىل بإضافة            
شيء من عندياته على كلمة اهللا فالكتاب املقدس خيربنا أن الرسامة كانت أمراً             

على أن اللحظة . خمتصاً ال باألساقفة بل بالرسل ونوام هذا ما خيربنا به الكتاب   
واليت فيها  . مبدأ التدرج والتقد بعد كتابة الوحي     اليت يسمح ا للناس بإدخال      

تضع ثوباً من السلطان الرسويل على طبقة من املوظفني مل يعينوا قط بسلطة إهلية       
هي اللحظة اليت تكون قد احنرفت فيها عـن أسـاس           . للعمل الذي يقومون به   

 اإلميان وعن اخلضوع لكلمة اهللا إذن فما يدعيه الناس من شرعية الرسـامة ال             
نستطيع أن نذهب إىل أبعـد مـن ذلـك    . أساس له مطلقاً يف الكتاب املقدس 

ونؤكد أن رسامة األشخاص قبل ممارستهم التبشري والتعليم باملسيح، األمر الذي           
كثر حوله لغط الناس وكالمهم يف هذه األيام، ليس فقط شيئاً حيسن الناس أال              

 قد أصبح نظاماً فوضـوياً،      يشتهوه يف الشكل املوجود بينهم اآلن، بل هو أيضاً        
وإهانة حمزنة السم ربنا كلمة اهللا، ولكنه تقليد حمزن، ولو أنك تأملتـه بكـل               
تدقيق ملا وجدت أي تشابه بينه وبني ما نقرأه يف الكتـاب خبـصوص هـذا                

على أن كلمة اهللا تبقى إىل األبد صادقة وأمينة وسهلة، وهي ختربنـا             . املوضوع
خموالً لنائب رسويل، بيده وصية شخـصية مؤكـدة،         أنه مرة كان التعيني فيها      
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فإن كنت ممن يدعون بـشرعية وجـواز        . وكان مؤهالً بسلطة رسولية خاصة    
تعيني الشيوخ يف هذا الزمان املظلم، فعليك أن تربز لنا مثل تلك الوصية وذلك              

  .السلطان كما أبرز لنا تيطس

  واسطة توصيل الموهبة

أي : رئ أرجـو أن جتيـب عليـه       ولكن عندي لك سؤال آخر أيها القا      
أن نفعل ما كان يليق باملسيحي يف كـل         : األمرين ينطبق على الكتاب املقدس    

زمان أن يفعله، أو أننا نقلد نائباً رسولياً، أي األمرين يرتاح إليه ضمريك وقلبك              
وإميانك؟ لنفرض أن مجاعة من أوالد اهللا فتشوا الكلمة فوجدوا أنه يوجد جبانب           

لعامة اليت جلميع القديسني والواجبات امللقاة على عاتقهم، بعـض          االمتيازات ا 
. مواهب للخدمة وبعض خدم كانت تستلزم أن ميألها أحد الرسل أو نائب له            

مث أرادت تلك اجلماعة أن متتلك هذه املواهب واخلدم لنفسها فمـاذا تعمـل              
فـسس  المتالكها، هل تترك ما كُتب للكنيسة يف كورنثوس أو للقديسني يف أ           

وتقلد ما مل يكتب لكنيسة بل ألفراد نظري تيموثاوس أو تيطس؟ أفليس خـرياً              
لتلك اجلماعة أن تتواضع فتستشري كلمة اهللا من جهة مواهب املسيح؟ نرى أا             
ال حتتاج قبل ممارستها إىل موافقة من األرض، ال بل إا ال جتيـز مطلقـاً أي                 

ة حيث توجد قوة ظاهرة من الروح       اللهم إال يف حالة واحد    . تداخل من البشر  
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. وإنين أسلم متاماً باالستثناء يف هذه احلالـة       . القدس بواسطة وضع أيدي الرسل    
فتيموثاوس كانت قد سبقت عليه النبوات بتعيينه للعمل الذي دعاه ألجله الرب            

ومن مث فالرسول بولس إذ كان مقوداً بالنبوة وضـع          ) ٢ و   ١: ١٣قارن أع   (
إليه سلطة مباشرة بالروح القدس توافق اخلدمة اخلاصة الـيت          يديه عليه فأوصل    

 وقد اشترك الشيوخ الذين كانوا موجودين حينئذ مـع          –كان عليه أن يتممها     
ولكن لنالحظ أن هناك فرقـاً يف التعـبري الـذي           . الرسول يف وضع األيدي   

يستخدمه الروح القدس، ومن ذلك الفرق ندرك أن توصيل املوهبة يتوقف على            
فالكلمة املستعملة يف األصل اليونـاين      .  يدي الرسول فقط دون الشيوخ     وضع

، يف حني أن الكلمة     )مع(بالنسبة للشيوخ الذين كانوا مع بولس تفيد االشتراك         
أي أن الذي   ): بواسطة(املستعملة بالنسبة للرسول نفسه واسطة توصيل املوهبة        

كل الكتاب املقدس أن    وال نقرأ قط يف     . أوصل املوهبة لتيموثاوس هو الرسول    
 فسواه كـان توصـيل      –نعم  . الشيوخ كانوا يف حادثة ما آلة لتوصيل املوهبة       

املواهب الروحية، أو تكليف بعض األفراد خبدمات خاصة تكليفاً رمسياً، فكال           
وها قـد رأى    . األمرين مل يكن من عمل األساقفة بل من حقوق الرسل فقط          

هبة نتيجة لوضع يدي الرسول عليه،      القارئ معنا أن تيموثاوس حصل على مو      
وهي نتيجة خاصة وحادثة فريدة، ولكن من ذا الذي يستطيع أن يعطي موهبة             
يف أيامنا هذه بواسطة وضع اليد كما عمل الرسول؟ وإذا ادعى شخص بأنـه              
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يستطيع فهل تتردد حلظة يف أن ندعوه خمادعاً؟ وإذا كنا نقول حبق علـى مـن                
ألرضيني أنه خائن فكم باألحرى تكون خيانة أضل        يدعي زوراً حبقوق امللوك ا    

سبيالً إذا ادعى الناس حبق عطاء الروح القدس، أو منح قوة ظاهرة من قوتـه               
  !!اإلهلية باسم الرب، بل إا خيانة ال تغتفر

وإنه ألمر خطري جداً أيها القارئ العزيز أن نـستخف بـروح اهللا ـذه        
يوجد أناس تقودهم جرأة غبية فال خيتشون       ويف أيامنا احلاضرة    !! الدرجة احملزنة 

. من االدعاء حبق إعطاء الروح القدس، أو مواهب اخلدمة بواسطة وضع اليـد            
ولكن ادعاءام، واحلمد هللا، منقوضة وباطلة من أساسها ولذلك ال تأثري هلـا             

  .على األمناء

على أن النقطة املهمة اليت جيب أن نالحظها يف املوضوع هي أن مواهب             
دمة هذه قد أُعطيت من الرب بواسطة تأهيله لألشخاص وإرساهلم ولـيس            اخل

فلنحترس من األخذ والرد فيمـا اقتـضته مـشيئته          . بأي شكل أو مظهر آخر    
كيف نستطيع أن منيز وجود املوهبة؟      : وحكمته السامية وقد تسأل أيها القارئ     

لى الضمري  ال شك أننا نستطيع ذلك عن طريق إحساسنا بالتأثري الذي حتدثه ع           
كيف تعرف املسيحي   : ودعين أسألك ذه املناسبة   . املمارسة احلقه لتلك املوهبة   

احلقيقي؟ عندما جتد الناس يتكلمون أو يتناقشون نظرياً، يصعب عليك التمييـز            
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ولكنك إذا أردت العمليات فذهبت إىل قسيس تقي يستطيع أن يريـك            . بينهم
أصغ إىل  .  احلقيقيني فيمن يسميهم قطيعه    طرقاً كثرية ا ميكنك معرفة املسيحيني     

الشخص املسيحي وهو يصلي ساجداً أمام اهللا تسمعه خياطبه كابن إلهله وأبيـه             
بينما جيوز أنك إذا تناقشت معه بعد ذلك خيالف ما صرح به يف الصالة فـال                
يستطيع أن جيزم ببنوته هللا بسبب سوء التعليم، ولكن ما أمجل فرص التعبد اليت              

دعهم خياطبون اهللا بعيداً عن نظامـام       . تكلم الناس باحلق بقلوب بسيطة    فيها ي 
من ذلك نرى أن يف الواقع ال توجد صعوبة كبرية          . تنكشف لك حقيقة أمرهم   

مث أرسل مؤمناً إىل شخص مريض فهال يستطيع        . يف معرفة املتجددين من غريهم    
ن ملعرفة ما إذا كـان      معرفة الكالم الالئق به أن يقوله؟ أال يسعى بأسرع ما ميك          

للمريض سالم يف املسيح أم هو مشتاق خلالص نفسه أم هو غافل باملرة عـن               
حقيقة ذنبه وهالكه؟ فإذا وجده يف احلالة األخرية أنذره بالدينونة ووضع أمامه            

  .الصليب وطلب منه أن يقبل املسيح

  مواهب أوالد اهللا

م ليسوا كذلك، أتظن    فإذا كان امليسور احلكم فيمن هم أوالد اهللا ومن ه         
أيها القارئ أن احلكم فيمن عندهم مواهب يوازي هذه املسألة غموضاً وإاماً؟            
إن موهبة التعليم مثالً تتضمن املقدرة على تفصيل كلمة اهللا وتطبيقها تطبيقـاً             
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 وأرجو أن ال يكون بيننـا مـن ينكـر           –صحيحاً؟ وموهبة التدبري واإلرشاد     
بها ألن ميارسها حبسب كلمة اهللا ولكن لنتذكر         يسعى صاح  –استمرارها لآلن   

أن الكتاب املقدس ال يكلمنا عن خضوع أعمى للذين يدبروننا ألنه مفروض أن     
املخدومني قد استيقظت ضمائرهم وحتررت قلوم من نري إبليس واجتذبت حنو           

فخدمة املدبرين هلم ليست عبارة عن قيادة أعمى آلخـر أعمـى، وال             . املسيح
واملسيح يعطي املخدومني حرية    . خر أعمى، بل هي قيادة مبصر ملبصر      مبصر آل 

ومن أغراض اهللا حنو    . كما يعطيهم حياة، وجيعلهم مسئولني يف صنع مشيئة اهللا        
. أوالده أال يسعوا ليخترعوا ألنفسهم نظامات فراراً من الصعوبات اليت جيدوا          

فإذا كانوا حاصلني   . فهم حيتاجون إىل اإلميان ليجوزوا تلك الصعوبات مع اهللا        
حقيقة على مواهب من الرب فعليهم أن يثبِتوا ذلك بواسطة قوا احلقيقية وإن             

عنهم، أو شكاً  كانوا جيدون جتارب وصعاباً من حني آلخر، فريون مثالً إعراضاً
. وقد حصل هذا مع بولس    . من جهتهم، ولكن لينتظروا الرب فسوف يربرهم      

من أفراد الكنيسة، وممن ولدهم يف اإلميان ولكـن         فقد ارتاب يف رسوليته بعض      
أتى الوقت الذي فيه برر الرب خادمه العزيز وأخجل اإلرادة الذاتية والكربيـاء             

والغلطة الكبرية اليت حنن معرضون للوقوع فيها هي        . اللتني رفضتا املوهبة اإلهلية   
نا سوى تأخري   وعدم صربنا ال ينتج ل    . عدم الصرب، إذ ال نعطي الرب جماالً ليعمل       

  .ألنه يزيد يف مقدار الصعوبات. العالج الذي نشتاق إليه
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  موهبة الخدمة

أما عن متييز موهبة اخلدمة سواء يف ناحية التبشري أم التعليم فعلى العمـوم              
فإذا وقف أحد اإلخوة ليتكلم يف وسط اجلماعة املسيحية         . هو أمر واضح بسيط   

 فسرعان ما يعرف نفسه مبزيد األمل       بدون أن يكون حاصالً على موهبة من اهللا       
على أنه سرعان ما    . فإذا كان حاكماً على ذاته فسوف يتعلم من ضمريه كثرياً         

. يسمع من اآلخرين ما يشعره بأنه ليس حاصالً على موهبة يف نظـر أخوتـه              
ولكن إذا كان األخ حاصالً فعالً على موهبة أفليس ممكناً أن يصب الناس عليه              

ألوانه وبذلك يرفضون موهبته؟ بكل تأكيد أن هـذا حيـصل           انتقادهم السابق   
قد يفتكر البعض أفكاراً علمية عن موهبته، وقد جيهل صفات          . ولكن إىل حني  

تلك املوهبة واملكان والزمان الالئقني ملمارسة تلك املوهبة، وقد يكون مشغوالً           
. موهبتـه لدرجة كبرية بطريقته اخلاصة يف الكالم، ومشتاقاً أن يستعجل إظهار           

غري . كل هذا قد حيصل، وغالباً حيصل، وخيلق على الدوام صعوبات ومشاكل          
وعلى . أن هذا ال يؤثر على احلقيقة العظيمة الباقية وهي أن الذي من اهللا يثبت             

قدر سعة مالحظايت ومعرفيت احملدودة فإن اختباري اخلاص جيعلـين أفتكـر أن             
ويف احلالـة   . ثر من أن يزدروا ـا     أوالد اهللا معرضون ألن يولعوا باملوهبة أك      

الراهنة اليت آلت إليها الكنيسة ال نشعر بنمو يف املواهب إال قليالً، وكلما مسونا              
فهل . يف إدراكنا الروحي وحتققنا مركزنا الصحيح كلما ازداد فينا هذا الشعور          
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تريد أيها القارئ أن تعرف مركزك معرفة صحيحة وكاملة؟ ثق يف اهللا وفـتش              
وحنن نقول لك أنه قد تعترضك يف طريق اختاذك املركز الصحيح           . عمتهكلمة ن 

فمرة تصدك التعاليم اليت . أمور كثرية ال بل وتعمل على إبعادك عن هذه الطريق     
ورثتها، ومرة تتوقف خوفاً من صعوبة احلصول على مورد أمني للرزق السيما            

 أن تتـرك مهنـة      وإذا تأيت لك  . إذا كنت ممن شغلوا مركز مبشر بني الطوائف       
باعتبارها ال تتفق مع الكتاب، فإنك ختسر كل مـا          ) وال أقول التبشري  (التبشري  

هذا إذا مل يكن (كنت حتصل عليه من تلك املهنة، إذ قد ختسر حىت كسرة اخلبز             
ومثلك يرى بواعث كثرية جداً     ) لك مورد للرزق غري التكسب من هذه املهنة       

ومن مث جتد صعوبات ال حتـصى يف طريـق          . ةحتبب له البقاء حمترفاً هذه املهن     
على أن قوة اهللا هي وحدها اليت . االنفصال عن هذه املهنة خضوعاً لكلمة الرب      

تستطيع أن توجد يف نفسك هذا التغيري وحتفظك يف سالم حىت تـسبح مـع               
  ".راسخني غري متزعزعني مكثرين يف عمل الرب كل حني"الرسول وتقول 

لمة اهللا وروحه القدوس حيددان لنا جبالء املركز        وبينما حنن متأكدون أن ك    
الصحيح الذي جيب أن يشغله املسيحي واجلماعة املسيحية، ولكن ينبغـي أال            

 تنوعاً وقوة عظيمـة يف      – ما دامت األمور كما هي يف زماننا احلاضر          –نتوقع  
ال شك أنه له اد يستطيع أن يعمل حبسب سلطانه املطلق           . مواهب نعمة الرب  

 –حنن بكل تأكيد حتت التزام أن يشكره كثرياً جداً ألجل ما منحه خلرينا               و –
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فقـد أعطـى    . وال شك أيضاً أنه تبارك امسه يقسم مواهبه يف أي مكان شاء           
كما . مواهب لبعض أفراد وخدام الكنيسة األسقفية وليس من يعارض يف ذلك          

. نـشقة أنه قد أعطى حبسب حكمته مواهب لبعض أفراد وخدام الطوائـف امل           
وهل لنا أن نفترض عدم وجود شيء من عطايا نعمة الرب يف الكنيسة الرومانية              

إذ من ذا الذي يقـدر أن       . ذاا؟ أما من جهيت فال أستطيع أن أرتاب يف ذلك         
يرفض حقيقة وجود أشخاص يف تلك الكنيسة نظري مارتن بوص مثالً، الـذي             

 إىل حد كبري؟ ألـيس      استخدمه الرب واسطة لتغيري اخلطاة وتعضيد القديسني      
 عطايا صحيحة بغض النظر عن      –أمثال هؤالء األفاضل عطايا املسيح للكنيسة       

وجودهم يف مركز غري صحيح كما لو وجدوا خارج ذلك املركز؟ فكـوم             
رومانيني، ال بل وكهنة رومانيني، ال يبطل نعمة املسيح مهما كان شعورنا من             

بالروح القدس كما يشاء وعلينا حنن      فالرب يعطي   . جهة أمانة أولئك األفاضل   
ولكن إذا كان شخص منتسباً إىل      . أن نعترف ذه املواهب أينما كان أصحاا      

الطوائف املنشقة، سواء كخادم أو كأحد األفراد، فأنا مقتنع أنه يف كلتا احلالتني             
على أنين حينما اعتقد أن األساسات اليت بـىن عليهـا           . يف مركز غري صحيح   

ظامهم هي أساسات باطلة فليس ذلك االعتقاد ناشئاً مـن شـعور            املنشقون ن 
بالكراهية هلم، وأنين أرجو أن حيتملين قرائي املنتسبون لتلك الطوائف إذا مـا             
قصدت أن أثبت بكل هدوء وخشوع عقيديت اخلاصة بأن مذهبهم غري سـليم             
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 إذ هو يعاكس بالتمام صفات الكنيسة باعتبارهـا جـسداً         . يف مبادئه الظاهرة  
وسواء يف اخلدمة اجلمهورية أم يف انتخاب اخلادمني فهو مذهب ينقض           : واحداً

وهو مـذهب اشـتراكي     . اخلدمة كنظام إهلي ثابت صادر من نعمة املخلص       
: واألدلة واضـحة  . يعارض يف حقيقته مشيئة اهللا كأي مبدأ آخر، بل رمبا أكثر          

رب يـسوع   فأصحاب هذا املذهب يستعيضون بانتخاب الشعب عن اختيار ال        
  .املسيح، سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة

  الكنيسة األسقفية

ولكن هل حافظت الكنيسة األسقفية على احلق أحسن مـن الطوائـف            
املنشقة، وهل فيما جتريه مراسيم التعيني سواء بواسطة اإلكلريوس أو العلمانيني           

لقه أصحاب هذا   أو احلكومة ما يقال أنه احتفاظ باحلق؟ والعذر الواهي الذي خي          
النظام وليد اإلرادة الذاتية هو أن األشخاص الذين تعينهم احلكومة أو أربـاب             

أي أن  (األمالك أو الكليات أو االحتادات الكنسية يتم تعيينهم بالصفة العاديـة            
) احلكومة مل تغري من األوضاع الكنسية شيئاً بل وضعت اخلتم باملوافقة عليهـا            

 هذه األنظمة العاملية وبـني الترتيـب اإلهلـي          ولكن هل يوجد ظل للشبه بني     
؟ أنا ال أعتقد    )٤أف  (للمواهب الروحية اليت يعطيها املسيح كما تراها مبينة يف          

مطلقاً أن شخصاً غري املسيح الرب الذي صعد إىل األعايل له احلق أن يعطـي               
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فهل تعتمد أيها القارئ على شخص آخر؟ هل تتوقع صعوداً غري           . هذه املواهب 
اك الذي صعده املسيح؟ وهل حتنو عليها فقط من أجل خالص نفـسك؟ أو              ذ

أنك تثق فيها ويف الروح الذي أوحاها لإلرشاد من جهة اخلدمة واملهام الكنسية             
أيضاً؟ وأي املسائل أدعى الهتمام الرب أكثر من هذا؟ وألي أمر حنن نفتقـر              

ة اهللا لـسلوكي    أكثر من هذا؟ إنين كمؤمن أشعر بكل تأكيد حباجيت إىل كلم          
 بل هـل    –فهل تؤمن   . اليومي مهما كانت ظرويف أو دائرة عملي أو واجبايت        

 أن تلك الكلمة احلية والباقية إىل األبد ال دخـل هلـا يف              –تستطيع أن تؤمن    
أال تؤمن أنـك    . موضوع روحي خطري الشأن عظيم األمهية نظري خدمة الكلمة        

  ؟حتت التزام أن تسمعها وتنحين أمام سلطاا

وخالصة ما قلناه هو أن الكتاب املقدس يعلن لنا مبدأين عظيمني اعترفت            
 عطايا ال حتتاج إىل     –أن الرب مينح عطايا نعمته      ) ١: (ما الكنيسة األوىل ومها   

وأنه أعطى ترتيباً الستعمال السلطان الرسويل يف املواضـع         ) ٢. (تداخل بشري 
 الشيوخ بواسـطة الرسـل أو       نظري تعيني : اليت كانت تستدعي تداخل اإلنسان    

ونعلم (األشخاص الذين أخذوا وصية من الرسل لينوبوا عنهم يف حاالت خاصة 
أنه مل يكن سوى تيموثاوس وتيطس من قاما بعمل أحـد الرسـل بتفـويض               

واضح أنه ال يوجد يف زماننا احلاضـر        ). شخصي لكل منهما من ذلك الرسول     
 ليعمل عمـالً مـن أعمالـه        وال نواب رسل نظري تيطس الذي كلفه الرسول       



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٢٢٦

 أن يتوقع   – إذا كان خاضعاً لكلمة اهللا       –ولذلك فال يستطيع القارئ     . الرسولية
وإذا ادعى واحد بوجود مثل هؤالء      . وجود شيوخ يف صورم الرمسية الكاملة     

علـى  . الشيوخ فإنه يعمل حسناً لو تكرم وأدىل لنا برباهينه من الكتاب املقدس           
فغـري  . ق فيه الكفاية على ما أعتقد لدحض هذا االدعاء        أن ما ذكرناه فيما سب    

ممكن أن جيد القارئ يف يومنا هذا أشخاصاً معينني بصفة رمسية قانونيـة هلـذا               
املركز ما مل تتوفر السلطة القانونية الرمسية املعطاة من الـرب لتعـيني أولئـك               

 إن هذه   :وأنين أمهس يف آذان أعضاء الطوائف النصرانية وأقول هلم        . األشخاص
السلطة الضرورية إلقامة الشيوخ لن تتوفر لكم على اإلطالق وهذه هي نقطـة             

فال رسل عندكم وال نواب رسل مكلفني مـن         . الضعف يف مذاهبكم الواهية   
ولذلك فإن نظام التعيني عندكم ينهار عن آخره الفتقاره         . قبلهم بتعيني الشيوخ  

ل جتسرون أن تقولوا عن شيوخكم      وإال فه . إىل السلطة الكافية لقانونية التعيني    
أن الروح القدس قد جعلهم أساقفة؟ إنكم مكابرون إذ ليس عندكم من يخول             

  .له الكتاب املقدس حق التعيني أو الرسامة

فماذا إذن؟ أال يوجد بيننا أشخاص يليقون ألن يكونوا شيوخاً أو أساقفة            
وجد بيننا أشخاص غـري     فإنه ي : إذا ما وجد الرسل الذين ينتخبوم؟ الشكر هللا       

فيندر أن تتأمل يف إحدى مجاعات أوالد اهللا بـدون          . قليلني يليقون هلذه اخلدمة   
أن تسمع منهم عن بعض األشخاص املتقدمني يف السن، الذين يفتشون علـى             
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الضالني، وينذرون الذين بال ترتيب، ويعزون املنحنيني، وينصحون ويوخبـون          
خاص هم الذين يليقون خلدمة املـشيخة       أليس هؤالء األش  . ويرشدون النفوس 
أليس هؤالء األشخاص هم الذين يليقون خلدمة املـشيخة         . ويرشدون النفوس 

فيما لو توفرت السلطة القانونية اليت تعينهم؟ أنا ال أقول أننا نسميهم شيوخاً أو              
قسوساً بل نعتربهم جداً من أجل عملهم وحنبهم ونعترف م كمن يـدبرون             

هـل تعتـرف    : وإنين أسألك أيها القارئ العزيز بكل وقار      . أخوم يف الرب  
بشخص يدبرك أنت وإخوتك؟ هل تعترف ببعض من خـدام الـرب الـذين              
يرشدونكم؟ وهل تتصور أن مثل هذا االعتراف م يعترب تعدياً على مبادئ اهللا؟    
إنين باألحرى أحذرك من اقتباس بعض األقوال اليت تروق لك يف كلمة اهللا ممـا    

ألننا إذا تصرفنا هكذا نكون عاملني      .  هلا دون غريها باالحترام واخلشوع     تدين
ومن اجلهة األخرى أحذرك    . على تأسيس طائفة نظري الطوائف املوجودة حولنا      

من إدخال هذه اخلالفة املزعومة اليت ال نقرأ عنها قط يف الكتـاب املقـدس،               
ذا أو ذاك كخليفة     بأن نعترف    – بدون الرجوع إىل كلمته      –وعمن أجاز لنا    

وواضـح أن تعـيني     . رسويل بواسطة تصديقنا لدعوى حصوله على الرسامة      
وما مل  . الشيوخ، بغض النظر عن توفر حسن النية فيه، هو تقليد ملا عمله الرسل            

يكن هذا التعيني صادراً من سلطة قانونية فهو ليس فقط غري مصرح به بل هو               
آلن خاصة بالرب يـسوع املـسيح       اختالس لسلطة قد فات أواا وأصبحت ا      
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فالفرق بني املركز الصحيح واملركز الباطل يف حالة الكنيسة احلاضـرة           . وحده
ليس هو أن شخصاً قد تعني بصفة قانونية وأن آخر يعوزه ذلك التعيني القانوين، 

فهل تعترف أيها   . إذ ليس يف الواقع من تتوفر فيه هذه السلطة يف أيامنا احلاضرة           
اجة إىل هذا التعيني القانوين؟ أو أنك ممن حيـاولون إخفـاء هـذه         القارئ باحل 

احلقيقة املذللة الواضحة وهي أنكم ال متلكون سلطة التعيني اليت يقرها الكتاب            
املقدس؟ ومع ذلك فأنتم سائرون يف مكابرتكم تعينون من تريدون مـع أن ال              

 فوضـى؟ أن    فأي النظامني أضل سبيالً وأكثـر     ! رسل عندكم وال نواب رسل    
نعمل كما تعملون أو أن نعترف حبقيقة فقرنا، ونتـصرف أمـام اهللا والنـاس               

 إزاء هذا االفتقار –معترفني بافتقارنا إىل رسل أو نواب رسل، وبأننا ال نستطيع      
 أن حنصل على شيوخ منتخبني قانونياً ومعينني رمسياً؟ على أنين أكرر ما قلته              –

م مؤهالت الـشيوخ الـرمسيني ويـستطيعون أن         وهو أنه يوجد بيننا أناس هل     
مث . يستخدموا هذه املؤهالت قانونياً فيما مل توفرت سلطة كافية لتعيينهم رمسياً          

 أو املرشـد  –هو أن املدبر ) ١٢رو (أن املبدأ العام الذي يذكره لنا الكتاب يف        
 الواعظ كما أن املعلم أو( حتت التزام أن ميارس موهبته باجتهاد –بني القديسني 

أو سائر أصحاب املواهب املذكورين يف ذلك اإلصحاح مسئولون أن يـؤدوا            
حىت لو وجِد يف ظروف يكون فيها تعيينه رمسياً         ) خدمام املعينة هلم من الرب    
  .لتلك اخلدمة أمراً غري ممكن
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  الخضوع لكلمة اهللا

قدس على أننا إذا خضعنا لكلمة اهللا فإننا يف احلال نكتشف أن الكتاب امل            
قد أعد لنا حال يتفق بالضرورة مع حالتنا الناقصة بالنسبة لعدم وجود شـيوخ              

وقد مسح الرب يف حكمته أن تشعر الكنيسة األوىل بالفراغ يف          . نظري أيام الرسل  
هذه الناحية لذلك أهلم الرسل أن يكتبوا رسائل للكنائس اليت مل يوجـد فيهـا               

قد اشتهرت كنيسة كورنثـوس   و. شيوخ كرسائل تسالونيكي وكورنثوس مثالً    
ومع ذلك فال جند أقل     . بعدم ترتيبها، فكان وجود الشيوخ ينفع إزاء هذه احلالة        

كلمة أو إشارة إىل الشيوخ يف الرسالتني اللتني كتبهما الرسول لتلك الكنيسةو            
ولو أنه وجد وسطهم شيوخ أغما كان الرسول يناقشهم احلساب ويوخبهم على 

. ونشاطهم يف املناظرة على القديسني الذين هم بينـهم        نقص اهتمامهم التقوى    
وفوق ذلك حنن نعلم أن الرسل مل يكـن         . على أننا ال جند أقل أثر هلذه األفكار       

من دأم أن يقيموا شيوخاً للتالميذ هناك، كانت كنائس عمرت مبلغـاً مـن              
 أما  .الزمان ساعد على إمناء بعض املؤهالت الروحية يف أفراد من تلك الكنائس           

تلك اليت كان أفراد قديسيها حديثي العهد يف اإلميان، فكان ال بد من مـرور               
وبالنسبة لوجود حـاالت مماثلـة يف       . وقت كايف لكي يربز األكفاء هلذا العمل      

كنائس أخرى نظري كورنثوس فمن النادر أن نقرأ عن الرسل أم انتخبـوا أو              
  .عينوا شيوخاً
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ـ        حاح مـن الرسـالة األوىل ألهـل        ومن اجلهة األخرى لنا يف آخر إص
فمع أن هذه الكنيسة كانـت حديثـة        . تسالونيكي تعليم مهم جداً للقديسني    

العهد نظري كورنثوس إال أن القديسني كان عليهم أن يعرفوا الـذين يتعبـون              
ومن األقوال اآلتية نرى أنه قد وجِد بني القديسني يف تسالونيكي مـن             . بينهم

مث نسألكم  "يقول الرسول   .  حالة عدم وجود شيوخ    يتعبون يف تدبري شؤوم يف    
أيها األخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم يف الرب وينذرونكم وأن            

فحصولنا ) ١٣،  ١٢: ٥ تس   ١" (تعتربوهم كثرياً جداً يف احملبة من أجل عملهم       
على من يدبروننا يف الرب ال يستدعي وجود شيوخ، أي أننا نستطيع أن حنصل              
على هؤالء املدبرين يف حالة عدم وجود شيوخ معينني قانونياً ولنا يف العـددين              

مالحظة جيب أن نلفت إليها، إذ أنه ال يوجـد          )  تس ١(اللذين اقتبسنامها من    
وينبغي أن نضع يف قلوبنا     . بيننا شيوخ كما مل يكن بني التسالونيكيني يف زمام        

 بيننا وحوالينا عدد غري قليل مـن        ال خيفى أن  : ما يف تلك املالحظة من نصائح     
الذين يعتقدون، لسوء التعليم الذي وصل إليهم، أنه ما مل تتـوفر يف التعـيني               

 وهو اعتقاد   –املراسيم املعتادة فال ميكنهم احلصول على من يدبروم يف الرب           
لقد كان الرسول، أو النائب الرسويل، عندما يعني أحـد األشـخاص            . فاسد

 التدبري، يعطي للكنيسة اليت يعين فيها ذلك الشخص ضمانة          بصفة رمسية خلدمة  
 وبذلك مل تكن األمهية املعطاة ألولئـك الـشيوخ          –قاطعة بأهلية هذا املدبر     
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واعتماد الرسول أو نائبه ملثل هؤالء األشخاص كان لـه قيمـة            . الرمسيني قليلة 
سـبحانه   (على أن اهللا عرف   . عظيمة يف الكنيسة ونتائج خطرية بني املتمردين      

. كيف يعد تعليمات خاصة للجماعات اليت ال توجد فيها مناظرة رمسية          ) وتعاىل
ويا لغين رمحته اليت أعدت هذه التعليمات لألوقات اليت ال يوجد فيها شـيوخ              

ولكن لنالحظ أن كنيسة كورنثـوس كانـت غنيـة          ! نظراً لعدم وجود رسل   
لونيكيني ال يظهر علـيهم     مث أن التسا  . باملواهب يف حني مل يوجد بينها شيوخ      

أم حصلوا، نظري إخوة كورنثوس، على قوات ظاهرة خمتلفة يف حني مل تـرد              
كلمة واحدة يف رساليت بولس هلم يستفاد منها أنه وجِـد بينـهم شـيوخ أو                

ومع ذلك فقد كان يف كورنثوس بيت استفانوس الـذين خصـصوا            . أساقفة
ألخوة يف كورنثوس أن خيضعوا     والرسول يطلب من ا   . أنفسهم خلدمة القديسني  

ملثل هؤالء ولكل من يعمل ويتعب كما يطلب أيضاً مـن التـسالونيكيني أن              
وواضـح أن قيـام     . يعرفوا الذين يتعبون بينهم ويدبروم يف الرب وينذروم       

أولئك األشخاص بعمل التدبري أو اإلنذار مل يتوقف على كوم تعينوا بواسطة            
 مل يكن مستطاعاً بالنسبة حلداثة عهدهم يف اإلميـان          الرسل رمسياً، األمر الذي   

ال شك أنه لو ترِكت الفرصة للمسيحي ليوازن بني القوات          . كما أسلفنا القول  
نعـم إن   . الروحية احلقيقية وبني اخلدمة اخلارجية ملا تردد حلظة يف أيهما خيتار          
اً جداً فيمـا    احلصول على القوة الروحية مضافاً إليها التعيني الرمسي يكون حسن         
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على أننا نرى يف تلك األيـام األوىل أن بعـض           . لو شاء الرب أن مينحهما معاً     
أي خدمة التدبري الـيت نـتكلم       (األفراد كانوا يباشرون بالصواب خدمة الرب       

وجند أيضاً أن   ). أي عملية وضع اليد   (قبل حصوهلم على موافقة الرسول      ) عنها
رة حملبة واعتبار القديسني قبل موافقته      الرسول يشجع نظري هؤالء ويسلمهم حبرا     

وكم هو مثني لنا لو أننـا       . عليهم بل باألحرى بدون احلصول على تلك املوافقة       
  .رجعنا إىل ذلك املبدأ وتصرفنا مبقتضاه

وحىت يف وسط قديسي كورنثوس وتسالونيكي برز بعـض األشـخاص           
وهذه هي خدمة   الذين أظهروا مقدرة روحية يف إرشاد وتدبري أولئك القديسني          

ــهم بوجــوب خــضوع املــؤمنني هلــم  ــذين ذكــر عن   األشــخاص ال
). ٥ تس ١" (يدبروم يف الرب"، ويف تسالونيكي أن يقدروا من   )١٦ كو   ١ (

 ألنه قد يوجد بعض األفراد املشغولني       –ومثل هؤالء األشخاص مل يتعبوا فقط       
واجهـة   بل أظهروا قـوة مل     –يف عمل الرب ولكنهم ليسوا مدبرين يف الرب         

الصعاب يف الكنيسة، وللقضاء على كل ما من شأنه أن ينتقص النفوس، ولكي             
فلم خيافوا  . يرشدوا ويشجعوا الضعفاء، ويفسدوا على العدو جهوده ومساعيه       

أن يثقوا بالرب يف أوقات التجربة واخلطر ولذلك استخدمهم ماحناً إياهم قـوة             
ة التمييـز كانـت إحـدى       وقو. التمييز وشجاعة ليتصرفوا يف ما قد الحظوه      
وقد وجِـد أمثـال هـؤالء يف        . املؤهالت اليت أهلتهم خلدمة التدبري يف الرب      



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٢٣٣

ومع ذلك فال جند أدىن إشارة، يف الرسائل        . تسالونيكي كما يف كورنثوس أيضاً    
هلاتني الكنيستني، إىل أن أولئك األشخاص قد تعينوا رمسياً كشيوخ بل علـى             

وقـد  .  على عدم تعيني شيوخ يف هاتني الكنيستني       العكس نرى فيها دليالً قوياً    
هي أنه ال بد    ) كما قلنا سابقاً  (كانت العادة اليت اتبعها الرسل يف تعيني الشيوخ         

ومـا  . من مرور زمان كايف للكنائس حىت يربز بينهم من هلم مؤهالت الشيوخ           
كان الرسل يعينون إال عند جوالم على الكنائس أو يف حالة إرسـال نائـب           

سويل من قبلهم ينتخب األشخاص الالئقني ومن مث يقلدهم هذه املهمة أمـام             ر
الكنيسة اليت مل يكن ألحد سوى املتمـردين أن يعـارض يف إقامـة أولئـك                

  .األشخاص

  حكمة اهللا

ومبـا أنـين    ! وما أكرم اهللا فيما أعده من سخائه لتسديد أعـواز أوالده          
رة السادسة لذلك ال يسعين إال أن       سأتوسع مبشيئة اهللا يف هذه النقطة عند احملاض       

ألفت نظر القارئ العزيز إىل حكمة اهللا البعيدة املدى يف مواجهة صعوبات هذه             
األيام اليت ال تتوفر لنا فيها سلطة قانونية تقوم بتعيني الشيوخ كما كان يف عهد               

. كال. وليس معىن عمد توفر هذه السلطة أن اهللا ترك أوالده بال معني           . الرسل
لذلك ال  . هلم نفس الرب مصدر العطايا، ونفس الروح جمري هذه العطايا         فإن  



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٢٣٤

حاجة إىل تعديالت يدخلها البشر، أو اختراع جديد يبتدعونه بقصد مواجهـة            
الصعوبات املوجودة يف أيامنا احلاضرة، بل احلاجة هي أن نرجع باإلميان إىل ما             

 حلقيقة حالة الكنيـسة     وهذا مع إدراكنا  . كان، وال يزال، موافقاً ملشيئة الرب     
  .واملشاعر اليت تليق بتلك احلالة

قد رأينا فيما مضى القاعدة الثابتة وهي أن الرب وحده هو الذي يعطـي              
مواهب اخلدمة هذه، وأن عطاياه تتوقف على حمبته لكنيـسته وأمانتـه حنـو              

فهل لطف الرب يسوع حنونا يف هذه األيام األخرية أقـل ولـو ذرة              . قديسيه
 لطفه السامي حنو الذين كانوا موجودين يف يوم اخلمسني؟ مـن ذا             واحدة من 

الذي يقول هذا أو يتصوره؟ وال أنا أستطيع أن أشترك بعواطفي مـع الـذين               
ينظرون إىل األيام األوىل حبنني ورغبة يف عودا كأا هي اليت أفسحت اـال              

لو الذي ألول   ال شك أن هالة النعمة متألقة أحاطت بذلك املشهد احل         . لألمناء
ولكن من  . مرة حل فيه الروح القدس على الناس ببساطة وقوة أدهشت اجلميع          

هو املصدر، ومن أين جاءت تلك القوة اليت أنتجت مثرات ندهش هلـا كـثرياً               
السيما حينما نتأمل يف ما كانت عليه األرض من صالبة وعقم وجفاف؟ أليس             

مي بواسطة الروح القدس ملـا      مصدرها الرب الذي يعمل الكل ألجل امسه الكر       
أخذ مركزه الالئق به يف اد بعد أن قام من األموات وأصبح يعطـي النـاس                
عطايا؟ أفليست نعمته كافية هلذه األزمنة الصعبة كما كانت كافية عندما أظهر            
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نفسه يف إعالنه السر الذي كان مكتوماً منذ الدهور، أال يوجد يف هذه األزمنة              
 تكميل؟ أال يوجد خدمة ينبغي أن تعمل، أال حيتاج جسد           قديسون حيتاجون إىل  

املسيح إىل البنيان؟ فال شك إذن يف أن عطاياه ال تبطل إال حينما يتم العمـل                
أما األعداء الكثريون، أما الشراك القانصة،      . وينتهي اجلميع إىل وحدانية اإلميان    

 حمبـة رب    –ألمينـة   أما الصعوبات املتزايدة، فال تعمل إال على إظهار احملبة ا         
فالكنيسة يف هذه األزمنة هلا ملء الربكة يف املسيح كما كـان هلـا يف               . اجلميع

  .فيا ليتنا نثق فيه أكثر فأكثر يف كل ظرف. الزمان الغابر

فهل نستخف باحلق أو نشك يف نعمة الرب وخنترع ألنفسنا ما يروق لنا،             
ذاك الذي صعد إىل العـالء؟      ونصنع لنا عجالً ذهبياً كأننا ال نعرف ماذا يليق ب         

ولكن افرض أيها القارئ أنك اجتمعت مع       !! حاشا ألوالد اهللا أن يعملوا هكذا     
بعض إخوتك املؤمنني كجماعة اهللا، وال تعرفون من الذي سيتكلم أو يعظ أو             

ولكنه . طبعاً حالتكم هذه يراها عدم اإلميان فوضى وتشويشاً       . يشكر أو يصلي  
 ذاك الذي يف الوسط، كما أنه من أسباب الفـشل           من اجلهل مبكان إذا نسيت    

واخليبة إذا كنت ال أؤمن أن الرب يف الوسط، أما إذا تأكدت أن ذاك الـذي                
دفع له كل سلطان يف السماء وعلى األرض حيب الكنيسة ويدبرها، وأن الروح             
القدس ذاك الشخص اإلهلي يسكن معنا وفينا، فمن أي شيء أخاف يا تـرى؟              

أما عن نفسي فال    .  املوقف يليق بأحد القديسني فإنه يليق باجلميع       وإن كان هذا  
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أجرؤ حلظة واحدة أن أستند على أساس ال يضم مجيع أفراد كنيـسة اهللا، وال               
وال ينبغي أن ننسى وجود حـاالت       . يسعى حنو مجع قديسي اهللا ليضمهم معاً      

قطعهـم  استثنائية ال جيوز فيها قبول أو ضم أشخاص واقعني يف شر يـستلزم              
  .نظري فساد اآلداب والتعليم الفاسد وما أشبه) استبعادهم(

أما إذا عرفت أن هذا هو األساس الكتايب الذي تقوم عليه الكنيسة، وأنه             
منذ البداءة مل يوجد أساس آخر تعرف مبقتضاه الرسل القديسون، فينبغـي أن             

لـرب  هل أنا سائر مبوجب هذا األساس؟ إذا كنت مدعواً من ا          : أسأل نفسي 
ألتعب يف الكلمة والتعليم فإن الرب الذي دعاين هو الذي يريين كيف أخـدم              

. فهو يفتح الباب الذي لن يقدر أحد أن يغلقه، ويغلق وال أحد يقدر أن يفـتح       
وهو يوجد طريقاً ألضعف خادم من خدامه ويعطيه الشجاعة الكافية واإلرشاد           

  .طلقاً يف أمانتهفعلينا أال نشك م. الكامل فيما لو أراد أن خيدمه

أال جيوز أن يوجد يف كنيسة واحدة عدة أشخاص         : ولكن قد يسأل واحد   
يا حبذا لو ازداد أمثال هؤالء فـإم ينفعـون          : حصلوا على مواهب؟ اجلواب   

فإذا وجِد يف كنيسة واحدة مخسة أو عشرة مـن أصـحاب املواهـب              . كثرياً
ن نوافق على   أاهللا من   حمنا  ولي. فلنشكر الرب ألن ميدان اخلدمة متسعاً للجميع      

أليست هذه البدعة سبة وعارا يف      !!! بدعة تفرد كل خادم بقطيع خاص لنفسه      
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سمونه قطيعاً خاصاً ذا اخلـادم      جبني الذين يروجون هلا وجبني ذلك الذي ي       
 ال بل وال يعرف أن يتـصرف        –ون ذاك؟ فال يقدر أحد أن يتصرف حسناً         د

ولكنـه  ". قطيع اهللا "ماق نفسه بأن القديسني هم      ما دام ال يعتقد يف أع     . حسناً
واضح أن الناس إذا ما أمهلوا أساس الكنيسة اإلهلي فال يتكلمون عن قطيع اهللا              

وقد كان على   " ذاك قطيعك "ويقول آخر   " هذا قطيعي "بل ترى بعضهم يقول     
الدوام جمال فسيح ملمارسة مواهب الرب مهما كان وكيفما كـان أصـحاب             

كما أنه من الغرابة مبكان أن خيشى أحد أصحاب املواهب          . وناملواهب الكثري 
  .أنه سيأيت وقت يستغىن فيه عن خدمته ألنه زائد عن حاجة العمل

أنين : وحىت أصل إىل اية احملاضرة اليت أشعر أن الكالم قد طال فيها أقول            
قد اجتهدت فيما مضى أن أوضح الفرق اجلوهري بني املواهب والوظائف فقد            

ينا أن املواهب صادرة من املسيح يف األعايل، وأن الوظائف فال وجـود هلـا     رأ
وكل ما جيريه الناس يف مـسألة       . اآلن لعدم توفر السلطة القانونية لتعيني اخلدام      

 ملا كـان يعملـه      – مملوء باملكابرة    –التعيني يف هذه األيام إمنا هو تقليد دينء         
أيها القارئ وحتترم الترتيب اإلهلـي      أما إذا كنت حتب الرب      . الرسل أو نوام  

فإنك حتت التزام باسم الرب أن تعترف جبميع أصحاب املواهـب بكيفيـة مل              
 وأن تعترف م سراً وجهراً يف العمل الذي أقامهم فيه الرب            -نعم. تتعود عليها 

فإذا كانت املوهبة صغرية فيجب أن تعترف بـالرب يف تلـك            . الذي دعاهم 
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وإذا كانت موهبة عظيمة فينبغـي  . ما لو كانت عظيمةاملوهبة من كل قلبك ك    
أن تعترف ا بكل تواضع ووداعة كاعترافك باملواهب الصغرية ومـن اجلهـة             

واحترسوا من أن تدعوا    . األخرى ال تقلد أنت وإخوتك ما كان يعمله الرسل        
عمل ما ال جيب عمله إذا مل تتوافر لديكم السلطة الرسولية، متذكرين يف بالكم              

لوبكم أن تعيني الشمامسة أو انتخاب الشيوخ مل يسمح ا الكتاب املقدس            وق
 األمر الذي ال وجود له      –ما مل تتوفر سلطة مباشرة أو غري مباشرة من الرسل           

 .يف زماننا هذا
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اخلدمة العربية للكرازة بالإلجنيل هي هيئة إرسالية مسيحية شغفها نشر كلمة           
وتقـوم  .  أخـرى  العريب عرب اإلنترنت وعرب وسائل إلكترونية      اهللا يف العامل  

زيع الكتاب املقدس جماناً للجالية العربية يف أمريكا الـشمالية وبلـدان            بتو
افة إىل جمموعة من األقراص املضغوطة اليت حتتوي على كتـب            باإلض .العامل

  .روحية، عظات، تراتيل والكتاب املقدس
  .للمزيد من املعلومات الرجاء اإلتصال بنا

  
  .حيفظكم اهللا وميأل حياتكم بالصحة والسعادة والسالم

  أسرة اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل


