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 االنفصال

  " بني النور والظلمةوفصل اهللا"
  4: 1تكوين   

  بقلم    
  جوردن هاى هو

  منشورات بيت عنيا  

جميع الحقوق .  com.baytallah.www://httpأخذت بإذن رسمي من صفحة بيت اهللا
ة     أي                   اإلخوة محفوظة لمكتب االت ب شر أو طباعة إي من الكتب أو المق ادة ن  وال يجوز إع

ى اإلن   عها عل ة أو وض ة أو إليكتروني ة طباعي ن   طريق وب م اص ومكت إذن خ ت إال ب ترن
ط           .  وصفحة  بيت اهللا    اإلخوة يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقاالت لالستخدام الشخصي  فق

  وليس بهدف بيعها أو المتاجرة بها بأي طريقة آانت ومهما آانت األسباب

 
  
  



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. 

 2

  المحتويات
    مقدمة

    االنفصال في الكتاب المقدس
    االنفصال عن غير المؤمنين

    فصال عن المؤمنيناالن
  مقدمة

وكما فشل إسـرائيل    . إن احلق املختص باالنفصال ليس شائعاً بني القديسني         
هكـذا  , فصاهروهم وتزاوجوا منهم   ,قدمياً يف االحتفاظ بانفصاهلم عن األمم احمليطة م       

كنيـسة  "والنداء الذي يتردد صداه يف هـذا اليـوم   . فإن الكنيسة فشلت يف انفصاهلا 
لـستم مـن    "وقد نسى املؤمنون احلقيقيون كلمات الرب يسوع        ".  واحد واحدة وعامل 

وبيته يف  , فاملسيحي غريب وسائح هنا   . 19: 15يوحنا  " العامل بل أنا اخترتكم من العامل     
  .السماء

إن أي ارتباط بالعامل يسلب من النفس املسيح كالغرض الوحيد ويقوض احلياة              
وأنذرين أن ال أسلك يف طريـق هـذا         ,  اليد فإنه هكذا قال يل الرب بشدة     . "الروحية
ويكون .. قدسوا رب اجلنود   ..قائالً ال تقولوا فتنة لكل ما يقول له الشعب فتنة         , الشعب
 ,فهناك سالم حلو يف السري بطاعة اإلميـان للكلمـة         ). 14-11: 8أشعياء  " (مقدساً

ق كل اعتبـار    ولكن ال نسري مبفردنا بل مع مجاعة الرب اليت نقدرها ونصادق عليها فو            
  .إن فعلنا ذلك فلنا مكافأة عظيمة يف ذلك اليوم. آخر
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  االنفصال في الكتاب المقدس
إن احلق املختص باالنفصال ميكننا أن نوليه األمهية العظيمة إذا عرفنـا أنـه                

وفصل اهللا بني النور     "4: 1فنقرأ يف تكوين    , موجود يف أول صفحة من أسفار الكتاب      
فسفر التكـوين   . ومن املفيد لنا أن نتأمل هذا العدد      .  االنفصال  هذا هو حق   ".والظلمة

 وبذرة كل حق تتخلل أسفار الكتـاب      "  الذي جيمع بذار الكتاب    املشتل أو الوعاء  "هو  
وكم هو أمر ملذ لنا أن نتعلم أن االنفصال هو أوىل احلقائق الـيت يستحـضرها                . كلها

سفر األخري من الكتاب حيـث       لل كما جندها يف اإلصحاحات األخرية    , الكتاب أمامنا 
  . يستعلن االنفصال األبدي والنهائي للمخلّصني عن اهلالكني

فرغبة كل واحد مـن     , إنه موضوع يستحق منا كل اهتمام وتقدير واجتهاد         
, وأحياناً ال تسري هذه الرغبة كما جيب أن تكون        . أوالد اهللا احلقيقيني أن يفعل إرادة أبيه      

إنه قول صحيح ما    .  فينا تستاء من االنفصال وتتعلق باألشياء القدمية       ألن الطبيعة القدمية  
 ومىت حاول املؤمن أن يـستمر يف        .نسمعه إن املرء مىت خلص فإنه سلب من هذا العامل         

مسرات العامل وطرقه فإنه ال يقدر أن يستمتع كما كان يفعل ذلك يف األيام اليت سبقت                
شخص منفصل كما أن    , ته اجلديدة وطبيعته اجلديدة   إا حقيقة بالنسبة إىل حيا    . جتديده

وروح اهللا القدوس يسكن أجساد املؤمنني ويسكب حمبة اهللا         . النور منفصل عن الظلمة   
أما إذا مسحنا للخطية أن جتد جماهلا فإنه حيزن وجيعلنا غري سعداء حىت نعترف              , يف قلوبنا 

 1" ا خطايانا ويطهرنا من كـل إمث      إن اعترفنا خبطايانا فهو أمني وعادل حىت يغفر لن        "ا  
وهذا هو السبب يف أن املؤمن احلقيقي ال جيد مسرته يف العامل كما كان قبل               . 9: يوحنا

  .أن خيلص
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يفصل املؤمن عن العامل الذي هـو        ألن اهللا , واالنفصال يبدأ عندما خيلص املرء      
وهكـذا يعلّـق    " حخذوه بعيداً مع املسي   " وموقف العامل من هذا املؤمن      . حتت الدينونة 

فعندما يقبل املرء الرب يـسوع      .االام فوق رأسه أنه من أتباع املسيح املرفوض منهم        
الـذي  . "املسيح كمخلصه فإنه يتقدس أو ينفصل للمجد مع املسيح الذي يف الـسماء   

: 3يوحنا  " والذي ال يؤمن قد دين ألنه مل يؤمن باسم ابن اهللا الوحيد           , يؤمن به ال يدان   
: 17يوحنـا   (فنحن لسنا من العامل     .  كمؤمنني قد أحضرنا إىل مركز جديد      وحنن. 18
 20: 3فيلـييب   (بل باحلري مرتبطني بالسماء حيث مواطنتنا وآمالنا تتركز هناك          ) 16
) 21 و20: 5 كـو 2(ومركزنا هنا قريب الشبه بالسفري الذي ميثل بلداً آخراً   ). 21و

وعلينا أن نظهِـر    .  هذا العامل ولكننا لسنا منه     فمع أننا يف  , طالبني اخلري والربكة للجميع   
اللطف واحملبة لغري املخلصني عندما حنذرهم بوقوع القضاء اآليت ونطلب منهم أن يقبلوا             

 . املسيح لكي يأخذنا إىل بيتنـا يف العـال         وحنن ننتظر جميء  . لرب يسوع كمخلصهم  ا
  .له من إنقاذ جميد سيتحققفيا. عندئذ سننفصل انفصاالً تاماً عن هذا العامل إىل األبد

فبهذه املشيئة حنن مقدسون بتقدمي جـسد        "10: 10ونقرأ أيضاً يف عربانيني       
الذي كنـا  (والفكرة هنا ليست االنفصال عن العامل كنظام ". يسوع املسيح مرة واحدة 

بل باحلري مركز املؤمن يف ارتباطه بالنظام الديين وطقـوس العبـادة            , )نتكلم عنه اآلن  
الـيت هـي    , هنا جند أن موت املسيح يفصلنا عن كل الطقوس اليهودية         . اموسحتت الن 

ولكن من األمهية لنا أن نتأمل هذا اجلزء        , ومع أننا لسنا عربانيني   ". ظل األمور العتيدة  "
مكاننا و,  يف جزء كبري منها اليهودية     ظمة الدينية املسيحية اليوم حتاكي    ألن األن , مصلني

" فلنخرج إذاً إليه خارج احمللة حاملني عـارة       : "يف هذا العدد   يتضح   -بالنظر إىل هذا   -
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, وهلذا فإنه مبوت املسيح مل ننفصل فقط عن مسرات العامل واخلطية          . 12: 13عربانيني  
  .بل من خلط اليهودية باملسيحية يف تلك األنظمة الدينية

نـب  فلنأخـذ اآلن اجلا   , وبعد أن حتدثنا بإجياز عن االنفصال من زاوية املركز          
: كان الرب يسوع قد صلى ألجل خاصته يف صالته الكهنوتيـة العظيمـة  : العملي منه 

وصلى الرسول أيـضاً ألجـل      . 17: 17يوحنا  " كالمك هو حق  , قدسهم يف حقك  "
 وإله السالم نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفَظ روحكم      : "مؤمين تسالونيكي ذه الكلمات   

عاملني . 23: 5تس1: بنا يسوع املسيح   ر سكم وجسدكم كاملة بال لوم عند جميء      ونف
وهذا بالضرورة سيؤثر علـى     , فصلنا للسماء نوا, فصلنا عن عامل حتت الدينونة    نأننا قد ا  
وال . "فإن كنا غري مرتبطني ذا العامل فال جيب أن نتصرف كمـا كنـا قـبالً               . حياتنا

حلة املرضـية   تشاكلوا هذا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختربوا ما هي إرادة اهللا الصا           
 جيب أن   يءش ومسراتنا وسريتنا ومظهرنا وكل      إن حياتنا كلها  . 2: 12رومية  " الكاملة

وعندما نتحدث عن االنفصال مث نطلب مكاناً يف        . يظهِر أننا مرتبطون باملسيح وبالسماء    
فإذا كنا نالحـظ    . أنظمة العامل فهذا جيعل انفصالنا له مظهر خارجي فقط وليس حقيقياً          

عامل ونتغذى على محاقاته ونتابع حكمته ألجل مسريتنا يف هذه احليـاة            و متع ال  وجنري حن 
  .فإننا نتشبه بالعامل

ليس هو جمموعة قوانني ولكنه     , إن االنفصال احلقيقي هو عمل إهلي يف القلب         
لقد سـار   . إنه ميأل القلب فيوجه أرجلنا لكي تتبعه      . شخص املسيح املبارك أمام القلب    

وهو اآلن   -وكان ال يزال هو الشخص املنفصل حقاً      . ا كالشخص املرفوض  هنا مرة قبلن  
فإذا كان االنفـصال هـو      . ليأيت بأبناء كثريين إىل ذات اد     ,  رئيس خالصنا  -يف اد 
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 بغيض لـدى     وهذا شيء  -كتفاء بالذات العمل خارجي فقط فإنه يقود إىل الكربياء وا       
وهـذا جيلـب لـه      . سيح اليت حتصر القلب   إن االنفصال احلقيقي ينتج من حمبة امل      . اهللا

وهذه هـي   "ره   ال يس  فصال أوالً يكون للمسيح مث لكل شيء      إن االن . الرضى والسرور 
  .4: 5يوحنا1" الغلبة اليت ال تغلب العامل إمياننا

 إن احلالة العاملية معناها أن تصبح بـال         :ويف هذا الصدد نتذكر ما قاله واحد        
بذل نفسه ألجل   "إنه  . ي فدانا لنفسه بدمه الغايل الثمني      ذاك الذ  -قلب من حنو املسيح   

, 4: 1غالطيـة   " خطايانا لكي ينقذنا من العامل احلاضر الشرير حبسب إرادة اهللا وأبينا          
ولكـن  ). 2: 11كـو 2(واآلن وهو يف اد قد خطب كنيسته لنفسه كعذراء عفيفة           

وكم كان حمزناً   . ا جنباً إىل جنب   يؤسفنا القول بأن الكنيسة والعامل غالباً ما وجِدتا تسري        
فمـن  . " خبالفه ب أن تكون عواطفنا تعلو فوق كل شيء       لعريسنا السماوي الذي يرغ   

وال جيب أن يفهـم كأننـا       . 4: 4يعقوب"  فقد صار عدواً هللا    أراد أن يكون حمباً للعامل    
إن "أمل يقل الـرب يـسوع       . موضوعون حتت ناموس معني عندما نتكلم عن االنفصال       

نـاموس  "إـا   , وهذه ليست عبودية  . 15: 14يو  " تم حتبونين فاحفظوا وصاياي   كن
  .فاإلنسان اجلديد يسر بالطاعة. لكل قلب يتمتع مبحبته" احلرية
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  االنفصال عن غير المؤمنين
باالرتبـاط  , 18-11: 6 كورنثوس 2 من التفصيل يف     بشيءوأريد أن نتأمل      

  : فمكتوب, مع موضوعنا هذا
بـل  , لستم مـتفقني فينـا    . قلبنا متسع , ح إليكم أيها الكورنثيون   فمنا مفتو "  

ال .  كونوا أنتم أيضاً متـسعني     أقول كما ألوالدي  (فجزاء لذلك   . متفقني يف أحشائكم  
ألنه أية خلطة للرب واإلمث؟ وأية شـركة        : مع غري املؤمنني  ) تكونوا حتت نري غري متكافئ    

ال؟ وأي نصيب للمؤمن مع غري املؤمن؟       للنور مع الظلمة؟ وأي اتفاق للمسيح مع جليع       
كما قال اهللا إين سأسكن     , وأية موافقة هليكل اهللا مع األوثان؟ فإنكم أنتم هيكل اهللا احلي          

لذلك اخرجوا من وسـطهم     . وأكون هلم إهلاً وهم يكونون يل شعباً      , فيهم وأسري بينهم  
 وأنتم تكونون يل بنني     ,وأكون لكم أباً  , وال متسوا جنساً فأقبلكم   , واعتزلوا يقول الرب  

  ".يقول الرب القادر على كل شيء, بناتو
" كونوا أنتم أيضاً متسعني   "؟ وهنا قرأنا    إننا غالباً ما نسأل إىل أي مدى ننفصل         

 متسعاً للمسيح وراغبـاً يف أن يـسري         فمىت كان القلب  "! متسعني"بل  " مقيدين"مل يقل   
دما يتسع القلب للمسيح فإن العامل      وعن.  فإن االنفصال يصبح النتيجة    ,حبسب ما يسره  

بل باحلري إىل أي مـدى      " إىل أي مدى يكون انفصالنا؟    "إذن ال تصبح املسألة     . يضيق
يصبح متسع للعامل داخل قلوبنا حىت اتسع القلب للمسيح؟ ويا له من سؤال فـاحص               

 املرعب الـذي    الشيء: " هذا اجلزء  يف تعليقه على  ) يوحنا داريب (كما كتب واحد    ! لنا
يفوق كل حد أن جند القديسني وقد تراخوا يف متسكهم باملبادئ اإلهليـة وأصـبحت               

إنين أشدد بكل قوة على الشهادة اليت جتعلين أقف ضد كل ما هو نري               ...حيام عاملية   
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حيث أا تنطبق علـى أي      , أو الشركة , فالنص ينطبق على الزواج   . غري مقدس ومدان  
 وأما املسيحي فعليه أن يستحضر      . مبوجب مبدأ عام    يتفق عليه الناس ليسريوا معاً     يءش
  ".سيح كالشخص الوحيد واحملرك لكل شيءامل

مـع غـري    ) متخـالف (ال تكونوا حتت نري      ":الحظ هنا يف البداية أنه يقول       
. ويفيدنا أن نعرف أن النري أو االرتباط بني مؤمن وغري مؤمن هو نري متخالف             ". املؤمنني

املؤمن له حيلة جديدة وغـري املـؤمن        .  وغري املؤمن ال حيبه    ,فاملؤمن حيب الرب يسوع   
بينما غري املؤمن   , أن يفعل إرادة اهللا أبيه    ) على األقل (املؤمن يطلب بدرجة ما     , ليست له 

مهما كان غري املؤمن هذا عطوفاً أو حمباً أو متصفاً بأي صفات             -يطلب طريقه املستقل  
ثنني فكيف ميكن إل  . يس له قلب على املسيح    ه اخلاص فل  وطاملا له طريق  , إنسانية أخرى 

 معاً؟ كيـف    أن يتحدا يف عالقة أو رابطة     , من الناس غري متفقني يف أكثر األشياء أمهية       
ميكن أن تقوم مثل هذه الرابطة د اهللا؟ ولكن هذه األعداد ال تعين أننا خنرج من هذا                 

احلري تعلمنا كيف نعيش يف هذا      إا ب . فنحن ال نقدر طاملا نعيش يف األرض      , العامل متاماً 
فهـذه  . أو يف أي ارتباطات أخرى    , مع أصدقائنا , العامل سواء كنا يف املدرسة أو العمل      

األعداد تشري كما الحظنا إىل عالقة بني املُخلَّصني من جهة بعض الروابط أو العالقات              
ب يف أجـزاء     بعناية أمام الـر    وهذا سنراه بوضوح عند التأمل    . أو يف العبادة املشتركة   

  .فلنتأملها واحدة تلو األخرى, كلمته اليت تغطي كل نقطة حنتاجها
فاملؤمن يسر بالرب بينما غري املـؤمن         ؟"ألنه أية خلطة للبر واإلثم    "  
فكيف ميكن أن يستمرا معاً كشركاء يف عمل واحد؟ املؤمن له ضمري ليعمل             . ال يسر به  

أمـا إذا  , من ليست له مثـل هـذه الـدوافع       ولكن غري املؤ  , بالرب وكشهادة للمسيح  
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اجتمعت معاً تلك الدوافع يف الشركاء فإم يعملون كشخص واحد ويتـشاركون يف             
ـ  ,  وبالطبع فإنه ميكن لواحد أن يعمل عند شخص غري متجدد          .الفوائد معاً   يءوهذا ش

سواء كنت عضواً   , الذي معناه نري متخالف    -خيتلف عن أن تتشارك مع آخر غري مؤمن       
  .فأنت شريك فيها, شيطاً يف هذه الشركة أم الن

بن للنور بينما غـري     افاملؤمن هو    ؟"وأية شرآة للنور مع الظلمة    "  
فكيف ميكن لفىت أو فتاة يف مدرسة أن يكـون أو           . املؤمن حيب الظلمة أكثر من النور     

 الرب  تكون عضواً يف نادي أو مجاعة للترفيه أو الرياضة؟ إنه ال يقدر إذا أراد أن يرضى               
. أن يفعل نفس األشياء أو تكون له ذات األهداف مثل بقية أعضاء اجلماعة غري املؤمنني              

إنه يريد أن حيضر اجتماع يف نفس الوقت الذي يريد بقية األعضاء أن خيططوا لوقـت                
  !إنه بالتأكيد نري متخالف. ترفيهي عاملي

ال     "   , وهذه لغـة صـرحية حقـاً        ؟"وأي اتفاق للمسيح مع جليع
أما غري املؤمن فهو جزء من هذا العامل الذي حيتاطـه ذراعـي             , سيحي هو للمسيح  فامل

 يسوع التقى بالشيطان    إن الرب ! فكيف يتفقان معاً؟  ). 19: 5يو1(الشرير أي إبليس    
فهل قبـل الـرب     . وقدم له إبليس كل ممالك العامل إن كان خير ويسجد له          , يف الربية 

 وهل غَير احلجارة خبزاً بدون كلمة مـن عنـد           يسوع األجماد األرضية ذه الطريقة؟    
ليس باخلبز وحده حييا اإلنسان بل بكل كلمـة         "وقال  , اآلب؟ كال فهو اإلنسان الطائع    

فهل نتجه حنن لنقيم رابطة أو احتاد مع أولئك الذين هم يف            . 4: 4متى" خترج من فم اهللا   
ا؟ إنـين أوجـه     حضن إبليس ألجل امتيازات نتحصل عليها أو ألجل ضرورات نراه         
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ولو كـان   , القارئ إىل إجابات املسيح يف التجربة ليعرف أن فرحه يف عمل إرادة أبيه            
  .الطريق مؤملاً

قد يتردد سؤال بسيط     ؟"وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن     "  
من شاب صغري مؤمن جمرب فيقول هل أصادق فتاة غري مؤمنة وأخـرج معهـا؟ أي                

بيعتك اجلديدة ال تقدر أن تستمتع ذه األشـياء         نصيب للمؤمن مع غري املؤمن؟ إن ط      
ألن غري املؤمن مهما كان حلواً يف نظرك ال مه هذه األمور احليويـة فهـو ميـت يف                

رمبا لكي يرضيك يقـول إنـه       .  يعيش بدون إميان حي    فغري املؤمن ). 1: 2أف(خطاياه  
-23: 2حنـا يو(ولكن الكتاب خيربنا عن أولئك الذين يؤمنون بعقوهلم فقـط      . مؤمن
وغالباً , فلو مت زواجكما  , ولكنه ال يكفي    , )19: 2يعقوب, 21و13: 8أعمال, 25

فإنك سترتبط بشخص ليست له حمبة حقيقيـة لـذاك          , ما تنتهي هذه الصداقة بالزواج    
,  فهو ال يريدك أن تسري باإلميـان        وبالتايل .الذي حتبه باألكثر وهو الرب يسوع املسيح      

-ويالألسف. ب لك يف احلياة ال يقدر أن يشترك معك فيه         وهكذا يف أقرب وأغلى نصي    
تستطيع أن تنفصل مـن هـذه     ! هذه حالة الكثريين من الشباب    ! فهو نري متخالف حقاً   

ولكن بعد الزواج تصبح مرحلة متأخرة واملوقف       , الصداقة اآلن إن كنت ال تزال فيها      
  .معقداً

ان      وأية"   فة خاصـة   وهنا يشري بص  ؟" موافقة لهيكل اهللا مع األوث
فاملؤمن هو حجر حي يف بناء اهللا أما غري املـؤمن فلـيس             . إىل النري الديين أو الروحي    

إذ أمامه شيء آخـر     , مع أنه قد يكون عضواً يف كنيسته      , بل يسميه هنا وثىن   , كذلك
أو , رمبا جيد لذته يف بناء فخم لكنيـسة       . وهذا هو املعىن احلقيقي للوثنية    . خبالف املسيح 
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خملص ولكن طاملا هو غري     , رمبا حيب املوسيقى الدينية أو الترنيم     , يف بالغة مبشر فصيح   
وال يهمه أن يسمع منك عن عمل كنسي أو تعـاليم طاملـا   . فهو عدو للمسيح يف قلبه  

وقـد  .  ألنه مل يولد ثانيـة     ,ليست له حمبة شخصية للرب يسوع املسيح الذي حتبه أنت         
 ال تزيد عن كوا أفكاراً جمردة متاماً مثل الوثين الذي           -ةتكون مسرته يف األمور الديني    

إنه أمر خطري يف أيامنـا هـذه عنـدما جنـد            . يعجب يكل الوثن ويتحمس هلا بشدة     
فكم تصبح الكلمات الـيت     , املخلصني وغري املخلصني مرتبطني معاً يف عبادة مشتركة       

يكرمين بشفتيه وأما قلبـه     يقترب إىل هذا الشعب بفمه و     "نطق ا الرب يسوع مالئمة      
: 15متـى " وباطالً يعبدونين وهم يعلمون تعاليم هي وصايا النـاس        . فمبتعد عين بعيداً  

  . 9و8
 أن يقوم بني هيكل اهللا مع هـذه األشـياء؟           أي اتفاق ميكن  : صديقي العزيز   

يكل فإنكم أنتم ه  : "واهللا يقول , أميكننا أن نستمر يف األشياء املختلطة اليت نراها حولنا          
وهم يكونون  , وأكون هلم إهلاً  , وأسري بينهم , إين سأسكن فيهم  , كما قال اهللا  , اهللا احلي 
. ؟"وال متسوا جنساً فأقبلكم   , يقول الرب , لذلك اخرجوا من وسطهم واعتزلوا    . يل شعباً 

  فاملؤمن عليـه أن خيـرج خارجـاً          .تعاليم ال ختطئ  , يا هلا من تعاليم واضحة وحمددة     
فليس له أن يكون عضواً يف مجاعة تـضم         . له نصيب يف هذه األشياء    إذ ليس   , وينفصل

 يتعلم ليس فقط أال ميس األشياء       ولكن عليه أن  , املخلصني وغري املخلصني املرتبطني معاً    
حىت هؤالء الذين انـضموا إىل      , من املؤكد أنه حيب كل أوالد اهللا احلقيقيني        (-النجسة

 بل أيضاً أن ينفصل عن املؤمنني       -) ملك للرب  ألم, اجلماعات ذات املبادئ املختلطة   
قد يقال أننا مل نوص باالنفصال عـن املـؤمنني          . إذا استمروا يف تلك املبادئ املختلطة     
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ولكن إذا استمر املؤمنون احلقيقييون مع غري املؤمنني يف عصيام لكلمة اهللا            , احلقيقيني
  وبنفسه  آسفاً يف وضعهم اخلاطئ    مفماذا يفعل املؤمن احلقيقي؟ جيب عليه إذن أن يتركه        

  . دعوة فردية-يطيع دعوة االنفصال
واحلقيقة القائلة بأن اهللا يف سيادته املطلقة يتحكم يف أخطائنـا وغالبـاً مـا                 

صحيح أنه استخدم   . ال تغري هذه احلقيقة من كلمته     , وضعه اخلاطئ يستخدم املؤمن يف    
منة حقيقية وأُحـضرت إىل     وصارت راعوث مؤ  , نعمى يف أرض موآب لربكة راعوث     

ولكن هذا ال يربر خطأ نعمى وال يضع ختم مصادقة اهللا على وجود نعمى يف               , أرض اهللا 
ولكن هذا مل يربر أـا      , واستخدم اهللا كذا  , كذلك فإن راحاب كذبت   . أرض موآب 
حـىت  وعلينا أن حنرص فال نفعل شراً       , إن نعمة اهللا تحد بفشلنا أو بضعفنا      . قالت كذباً 
إنه شيء خطري الزعم بأن نعمة اهللا تأيت عندما نعصى كلمتـه             ) 8: 3رومية(يأيت اخلري   
فلنتعلم .17: 4يعقوب" فمن يعرف أن يعمل حسناً وال يعمل فذلك خطية له         "صراحة  

فلسنا مسئولني عن   . تاركني النتائج كلها معه   , أن نطيع ببساطة دون جمادلة هللا ولكلمته      
: 15صـموئيل 1" هوذا االستماع أفضل من الذبيحة    "نا أن نطيع    النتائج ولكن مسئوليت  

22.  
إن اهللا أبينـا يقَـدر      . واآلن نأيت إىل الوعد الثمني ملن يتخذ خطوة االنفصال          

فهو مل يدعونا إىل خطوة كهذه دون إدراك كامل ملا تعنيه هذه            . تكلفة من ينفصل حقيقة   
إننا ال نفشل   . كلفة فإن اآلب يعمل معنا     هذه الت  وهو يؤكد لنا أنه مهما كانت     , التكلفة

" فيه اسم وهذا هو املكان الوحيد يف كل الرسائل التعليمية الذي يتخذ       . إذ لنا كل قوته   
إنه خيتـرب إمياننـا     . فقوته كلها حلساب املسيحي الطائع    , "الرب القادر على كل شيء    
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ويتبع هذا  , تبطة ذه اخلطوة  إنه يساعدنا يف احتمال التعيري واآلالم املر      . ولكنه ال يفشل  
ر ذواتنا من كل دنس للجسد      ها هذه املواعيد أيها األحباء فلنط     إذ لن "التحريض الثمني   

  ".والروح مكملني القداسة يف خوف اهللا
ترى ما هي استجابة قلبك وقليب لكل هذا؟ هل نضع هذا جانباً ونقول أنا ال                 

 أننا نرغب يف مجاعته ويف مصادقته فوق        أحب االنفصال؟ أم أن حمبة املسيح حتصرنا حىت       
علمين يا رب   : "كل اعتبار آخر؟ ليتنا ال نتعلل بأسباب منطقية بل بإميان األطفال نقول           

  .11: 27مزمور" طريقي واهدين يف سبيل مستقيم
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  االنفصال عن المؤمنين
حتدثنا بشأن االنفصال عن غري املؤمنني وعن األوجـه املتنوعـة الـواردة يف                

إننا نتكلم حقاً بكـل     . ولكن نأيت اآلن إىل مسألة سلوكنا بني أوالد اهللا        , 6ثوسكورن2
متحققني من احلالة اخلربة لكنيسة اهللا وأننا مجيعاً مشتركون بقدر ما يف هـذه              , انكسار
لكـي ال   "فحكم اهللا هو    , وال أحد فينا ميكنه أن يرفع رأسه متعالياً على اآلخر         . النتيجة

على الرغم من هـذه      -ولكن اهللا رسم لنا   . 29: 1كو1" مهيفتخر كل ذي جسد أما    
فمن جهة أمانته ال يفشل مهمـا عظـم الفـشل           ,  يف كلمته طريقاً لنسلك فيه     -احلالة

والسؤال هنا ماذا علينا أن نفعل عندما نرى شخـصاً          . وازداد االحنراف يف كنيسة اهللا    
نستمر معه ألننا نظـن أنـه       هل علينا أن     يعيش يف اخلطية وهو ال يبايل؟     " مدعواً أخاً "

إذ نقـرأ عـن     . 5كـو 1 أن عيشته يمن الرب ؟ إننا جند هذا السؤال يف            مخلّص مع 
ولكنه كان يعيش يف خطية     , شخص كان يكسر اخلبز ليذكر الرب يف كنيسة كورنثوس        

وقد استخدم الروح القدس الرسول بولس يف هذه املناسبة ليعطينا املبدأ التعليمي            . علنية
وخيـرب  , إنه يعلّم الكنيسة أن تعزله من وسـطها       . تصرف به يف مثل هذا املوقف     الذي ن 

إنه جيـب  ). أو يأكلوا معه(يؤاكلوه املؤمنني يف كورنثوس بأال تكون هلم شركة معه وال          
ومن احملتم بأنه لو مل تعـزل الكنيـسة يف   . عليهم أن ينفصلوا عنه لسريه يف طريق الشر    

, نها فال بد أم كانوا قد اختمروا بالشر الذي مسحوا بـه كورنثوس هذا اإلنسان من بي   
غري أن هناك مجاعـات خمتلفـة ال        ). 6: 5كو1" (مخرية صغرية ختمر العجني كله    "ألن  

هـذا  . بل ليحكم كل مؤمن على نفسه     , ويقولون ليس علينا أن حنكم    . تتصرف هكذا 
يذكر الـرب يف    أن املؤمن احلقيقي يدين نفسه قبل أن         -القول صحيح من جهة ذلك    
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 لكي حتكـم    اولكن هذا ال يعفي الكنيسة من مسؤوليته      , )32-28: 11كو1(موته  
فـإن مل تفعـل ذلـك       . لتتنقى منه . 13-11: 5كو1 جاء يف    احبسب م , على الشر 

قد يكون هناك فرد ما يف مجاعة       . فسيتنجس اجلميع ذا الشر ويصبحون عجيناً خمتمراً      
ميان الصريح والعيشة التقوية ولكنه خمتمر بالـشر        معينة يتصف باإلخالص والغرية واإل    

يتجنب "فإن بقي يف مكانه دون أن حيكم على الشر يصبح مسئوالً إما أن              , املوجود فيها 
وتلك . أو يصبح مشتركاً يف هذا الشر الظاهر غري احملكوم عليه يف هذه اجلماعة            " اإلمث

  .نقطة هامة جيب أن تؤخذ يف االعتبار
: 2تيموثـاوس 2يت بنا إىل جزء كتايب آخر بصدد االنفصال يف          هذه النقطة تأ    

فـالبعض قـد    .  وال جند يف هذا اجلزء الشر األديب بل باحلري الشر التعليمي           15-22
فهل كـان علـى     . وبذلك فإن أساسيات اإلميان تهاجم    " القيامة قد صارت  " بأن   نادى

ما يوصيهم الرسول مبـا      وعند هؤالء الذين يرغبون يف إرضاء الرب أن يستمروا معهم؟        
ومجيع الـذين يف    . يعلموه فإنه يقارن املسيحية ببيت كبري به آنية للكرامة وآنية للهوان          

 والبعض منهم هم أواين اهلوان ألن       ري من املسيحية يستغلون اسم الرب     هذا البيت الكب  
كرامـة فـأي    فإذا أراد أحد أن يكون إناء لل      . التعاليم اليت يعلِّموا ني املسيح وعمله     

,  وهذا صحيح  "البيت الكبري "طريق للطاعة جيب عليه أن يسلك؟ إنه ال يقدر أن يترك            
". يتجنب اإلمث "ويقال له أن    . ولكنه يستطيع أن يطهر نفسه باالنفصال عن أواين اهلوان        

يعلّم الرب الذين هم    "إذ  . فرمبا يكون شخص ما يعلِّم تعاليم شريرة وهو مؤمن حقيقي         
 فلننفصل عن الـذين     ,الذي يريد أن يكون طائعاً    ة  كن هذا ال يبدل من مسئولي     ول, "له

وإذا فعلنا ذلك فسننفصل بالضرورة عن مؤمنني حقيقيني ألم         , حيتضنون تعاليماً شريرة  
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وهم يشعرون أـم قـادرون أن       , اختاروا البقاء يف أماكن ا شرور تعليمية أو أدبية        
خص الطائع الذي ينفصل يقَدر والءه للمسيح أكثر من         ولكن الش . يفعلوا أشياء حسنة  

فاالنفصال ال جيعله يقيم روابط مـع مـا خيـالف           . والئه ألصدقائه وأكثر من خدمته    
  .فياهلا من حرية مفرحة حقاً" مستعد لكل عمل صاحل"إنه اآلن . الكتاب

س فإن كانت لك روابط مع أنا     , ليتك تتأمل هذا األمر جيداً    : صديقي املؤمن   
ال يهم إن كان    . وهم يدجمون احلق بالباطل فعلينا أن ننفصل عنهم       , ختدم أو تعبد معهم   

إننا بكل يقني حنب كـل أوالد اهللا        .فإننا دعينا للطاعة  , البعض من هؤالء مؤمنني ممتازين    
  .احلقيقيني الذين يف تلك األماكن ولكن األمانة للمسيح تأيت أوالً

فـإن املـؤمن   ) وهذه دعوة فرديـة (صلني وإذ خنرج من دوائر التشويش منف     
ومع هؤالء  , "إن طهر أحد نفسه من هذه     ", الطائع سيجد آخرين قد مسعوا ذات الدعوة      

يتبعون الرب واإلميان واحملبة والسالم مع      "إنه سيجد آخرين    . يستطيع أن يعيش يف شركة    
رب آخـرين    إنه ال يكون مبفرده ألن روح اهللا يد        ".الذين يدعون الرب من قلب نقي     

إنه أمر بـسيط    . سم الغايل لربنا يسوع املسيح    اً وجيمعهم من هذا التشويش إىل اال      أيض
  .وتعزية حقيقية للقلب الذي احنصر إلتباع الرب بالطاعة, وواضح

وأمامنا اآلن أيضاً ثالثة أجزاء كتابية نرغـب أن نتأمـل فيهـا باالرتبـاط                 
املهم أن نـرى أن الكنيـسة       ومن  . 4و3: 4أف, 10كو1, 20: 18مىت: مبوضوعنا

ولكنهم قد جمعوا بالروح    , ليست هي جمموعة من املؤمنني اجتمعوا حبريتهم الشخصية       
ألي جمموعة أن تقيم مائدة مستقلة وختتار أي اسـم أو            وميكن   .إىل اسم الرب يسوع   

.  بل إا االستقاللية   .حىت اسم الرب يسوع املسيح ولكن ليست هذه وحدانية الروح         
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 نتعلم أن الرغيف الواحد الذي على مائدة الرب هو رمز جلسد            17: 10نثوسكور1يف
املسيح الواحد الذي جند فيه كل مؤمن يف العامل يسكن فيه الروح القدس أنه عـضو يف                 

يف "هناك جسد واحد وعلينا أن جنتهد       .  وهذا يغلق متاماً فكرة االستقاللية     .ذلك اجلسد 
  ".حفظ وحدانية الروح برباط السالم

وعـن الـشرور    , وكما رأينا يف كلمة اهللا ضرورة االنفصال عن غري املؤمنني           
ولكن السري مببدأ االستقاللية حىت لو كنا صحيحني يف         . وعن الشرور التعليمية  , األدبية

 هناك جمموعات مستقلة من املـؤمنني هلـا         .فليس هذا طريق الرب   , اإلميان ويف التقوى  
 ولكن ليس هذا هو     -كما أشرنا قبالً   - يسوع املسيح  أمساء متعددة ورمبا هلا اسم الرب     

. فالكنيسة احلقيقية تشمل مجيع املؤمنني وهي جسد واحـد        . الطريق الكتايب لالجتماع  
 والشخص الذي يريد أن يكون حبق للمسيح جيد أنه          .هذا احلق معبر عنه يف مائدة الرب      

ضمت مـؤمنني حقيقـيني     ال ميكن أن يكون يف شركة مع اجلماعات املستقلة حىت لو            
إنه سلطان الرب وليس الترتيب البشري الذي جيب أن يعترف به       ). 15و14: 3تس2(

 يكون هناك ضعف    فقد. سم الغايل لربنا يسوع املسيح    يف وسط أولئك اتمعني إىل اال     
 ولكن هذا خيتربنا إن كنا نرغـب مـع          -أكثر من االجتماعات البشرية    -شديد ظاهراً 
  ).8: 3رؤيا(يسرية أن حنفظ كلمة املسيح وال ننكر امسه وجود القوة ال

فـإم  , واموعات املستقلة من املؤمنني حىت الذين هلم قدر كبري من احلـق             
آجالً أم عاجالً سيتحولون إىل التنظيم البشري واخلدمات املرتبة واملوسـيقى الدينيـة             

 املختص بالكنيـسة باعتبارهـا      فإن مل نر احلق   . وكثري من األشياء املقتبسة من اليهودية     
فإننا منيل إىل استخدام الوسائل اجلـسدية       , والتعبري عنها يف كسر اخلبز    , جسد املسيح 
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هذه هي اليهودية اليت    . جلذب الناس معاً بدالً من االعتماد على روح اهللا الذي جيمعهم          
شـياء  وقد أعطى اهللا هذه األ    . إن اإلنسان حتت التجربة   . 1: 9عب" قدس عاملي "فيها  

يف اليهودية كان املخلصني وغري املخلصني يعبـدون        . اليت تسر الطبيعة الدينية لتمتحنه    
 يتطلب األمر من اإلنسان أن يولد ثانية لكي يتمتع ذه الطقوس الدينية             إذ مل يكن  , معاً

وعند الصليب كان أولئك الذين هلم هذه املظاهر الدينية هم الـذين   . واملوسيقى الدينية 
ولذلك فإن اهللا قد طرح جانباً ترتيب األشياء القدمية املدعوة          . ا وصلبوا ماسياهم  رفضو

: 13عـب (ودعا خاصته أن خيرجوا خارجاً إىل املسيح املرفوض حاملني عاره           , "احمللة"
ليتنا ننتبه إىل دعوته ونقدر مكان وامتياز اجتماعنا كأعـضاء جـسد املـسيح              ). 12

  . حىت جييءرهلنتذكره حبسب الطريق الذي اختا
. ويف كتابة هذه السطور يتحقق املرء أنه شيء خطري أن نتكلم عن االنفصال              

بـل ميكنـه أن   , وبالتأكيد فإنه ال يقدر أي مؤمن أن يفتخر على أخيه بأنه أفضل منـه   
واهللا خيرب شعبه إسرائيل أن كـثريين ممـن         . 10: 15كو1" بنعمة اهللا أنا ما أنا    : "يقول

 إن  5: 65أش" ال تدنُ مين ألين أقـدس منـك       . قف عندك : "نيسريون بتهاون يقولو  
ولكن .  فعلينا أن نتضع أمام الرب بسبب فشلنا املتكرر ونقائصنا         .هؤالء دخان يف أنفه   

حنن جنتهد أن نسري باالنفـصال ال       . وال طريق الطاعة البسيطة   , كل هذا ال يغري كلمته    
 إنه  .د أننا حنتاج إىل قوته احلافظة لنا      بل ألننا ندرك جي   , ألننا نظن أننا أفضل من اآلخرين     

واالدعاء بأن نسلك يف عدم الطاعة هو ادعـاء         , وعدنا فقط أن حيفظنا يف طريق الطاعة      
  .بأننا قادرون أن حنفظ أنفسنا
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وحنن نستودع هذه األجزاء الكتابية اليت توقفنا عنـدها واملالحظـات الـيت            
وليتنا نكون مثل البقية يف أيـام       . وح الصالة أبديناها للقارئ طالبني منه أن يقرأها يف ر       

وسـنجد أن   ". لنطلب منه طريقاً مستقيمة لنا وألطفالنا ولكل ما لنـا          "21: 8عزرا  
ليتنـا نفكـر فيمـا     . الطريق يقودنا إىل االنفصال من كل ما يهني ربنا املبارك وخملصنا          

 احملبـة املنقطعـة     وقلوبنا ستنحصر بسرعة يف تلك    , احتمل ألجلنا ليجعلنا شعباً لنفسه    
: 17يوحنا" يف حقك كالمك هو حق    ) أو افصلهم (قدسهم  : "الذي قال , النظري لنتبعه 

17.  
  ,احفظنا ثابتني إىل جميئك
  ,واحفظنا سائرين يف طرقك

  وعند ندائك لنا جتدنا مستعدين
  فنتطلع إليك بفرح يا رب
  ويف اد نترمن ترنيمة أبدية

   جوردن هاي هو                                
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اخلدمة العربية للكرازة بالإلجنيل هي هيئة إرسالية مسيحية شغفها نشر كلمة           
وتقـوم  .  أخـرى  نت وعرب وسائل إلكترونية   العريب عرب اإلنتر   اهللا يف العامل  

زيع الكتاب املقدس جماناً للجالية العربية يف أمريكا الـشمالية وبلـدان            بتو
 باإلضافة إىل جمموعة من األقراص املضغوطة اليت حتتوي على كتـب            .العامل

  .روحية، عظات، تراتيل والكتاب املقدس
  .للمزيد من املعلومات الرجاء اإلتصال بنا

  
  . اهللا وميأل حياتكم بالصحة والسعادة والسالمحيفظكم

  أسرة اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل


