 ٢٠ن سان ١٩٩٦

ب ان امبر دج

إن الكنائس اﻹنجيلﱠة اليوم تسودها ش ل متزايد رو ُح هذا العصر َبد َل روح المس ح.
ّ
جيليين ،ندعو أنفسنا إلى التو ة عن هذه الخط ّة ٕوالى استعادة اﻹ مان المس حي
إن ّ

التارخي.

في مجر التارخ الكلمات تتغيﱠر .في أ ّامنا حصل هذا لكلمة "إنجيلي" .في الماضي
تنوٍع واسع للتقاليد الكنس ّة.
حيين من ﱡ
انت هذه الكلمة مثا ة را الوحدة بين مس ّ

انت اﻹنجيل ّة التارخ ّة إعتراف ّةّ .إنها انت تعتن الحقائ الجوهرّة للمس ح ّة ،ما
ِ
شارك
ُح ّد َدت من قبل المجامع المس ون ّة العظ مة للكن سة .و اﻹضافة إلى ذلك ،تَ َ
اﻹنجيليون أ ضاً في تر ٍ
اث ُمشتََرك في بنود ال"فق " ) (Solaeلﻺصﻼح البروتستانتي
ّ
في القرن السادس عشر.

أن لمة "إنجيلي" قد أص حت
اليوم قد َخَف َت نور اﻹصﻼح ش ٍل بير .والنتيجة هي ّ

شاملة للغا ة حتّى ّأنها قد فقدت معناهاّ .إننا نواجه خطر فقدان الوحدة التي

محبتنا للمس ح وﻹنجيله و ن سته،
استغرقت قروناً لتتحﱠق  .سبب هذه اﻷزمة و سبب ّ

نسعى لنؤّ د من جديد التزامنا الحقائ المحورّة لﻺصﻼح ولﻺنجيل ّة التارخ ّة .هذه

ﻷننا نؤمن ّأنها محورّة في الكتاب
الحقائ نؤّ دها ﻻ لسبب دورها في تقاليدنا ،بل ّ

المقدس.
ّ

تآكل السلطة
الكتاب
المقدس فق – ُ :Sola Scriptura
ّ

لكن الكن سة اﻹنجيل ّة
إن الكتاب ا ّ
لمقدس وحده هو القاعدة المعصومة لح اة الكن سةّ ،
ّ

المقدس عن دوره السلطو ّ  .في الممارسة العمل ّة ،تنقاد
اليوم قد فصلت الكتاب ّ

المح طة .التقن ّة العﻼجّة ،استراتيج ّات التسو ٕ ،وا قاع
الكن سة غال اً جدا الثقافة ُ
عالم الترف ه ،غال اً ما لديها ما تقوله عما ترده الكن سة ،و يف تعمل وماذا تُ ِ
قدم،
ّ
ّ

الرعاة رقابتهم الشرعّة للع ادة ،ما في
وذلك أكثر ثير م ّما تقوله لمة ﷲ .أهمل ّ
المقدس قد تُ ُخّلي عنها
أن ُسْلطة الكتاب ّ
ذلك المحتو العقائد للموس قى .ما ّ
َ
المقدس قد تﻼشت من الوعي المس حي ،وعقائده قد
أن حقائ الكتاب ّ
عمل ا ،و ما ّ

أهميتها ،فالكن سة أ ِ
وسلطتها اﻷخﻼق ّة
فقدت ّ
ُفرَغت على نحو متزايد من نزاهتها ُ
والتوجيه ّة.

بدﻻً من تكييف اﻹ مان المس حي لتلب ة ما شعر المستهلك ّأنها احت اجات ،يجب

للبر الحق قي واﻹنجيل إعﻼن وحيد للح ّ
علينا أن نعلن شرعة ﷲ مق اس وحيد ّ
ِ
لفهم الكن سة وتغذيتها وانض اطها.
الم َخلّصّ .
إن الح ّ الكتابي أساسي ْ
ُ

المقدس أ عد من اﻷش اء التي نراها احت اجات النس ة إلينا،
يجب أن أخذنا الكتاب ّ

حررنا من رؤ ة أنفسنا من خﻼل الصور المغرة
إلى احت اجاتنا الحق ق ّة ،وأن ّ

للثقافة الجماهرّة و ل شيهات هذه الثقافة ووعودها وأولوّاتها .فق على ضوء حق قة
ﷲ نفهم أنفسنا الش ل الصح ح ونر اعتناء ﷲ احت اجنا .التّالي يجب أن ُ َعﱠلم
المقدس
وع في الكن سة .يجب أن تكون المواع تفاسير للكتاب ّ
الكتاب ا ّ
لمقدس و َ

ولتعال مه ،ول س تعبيرات عن آراء الواع أو عن أف ار العصر .ﻻ يجب أن نرضى
مما قد أعطاه ﷲ.
أ شيء ّ
أقل ّ

إن
إن عمل الروح القدس في اﻻخت ار الشخصي ﻻ م ن عزله عن الكتاب ّ
المقدسّ .
ّ
المقدس
المقدس .معزل عن الكتاب ّ
الروح القدس ﻻ يتكّلم طرق مستقلّة عن الكتاب ّ

إن الكلمة الكتاب ّة ،ول س اﻻخت ار
لما ّنا عرفنا أبداً عن نعمة ﷲ في المس حّ .
الروحي ،هي مع ار الح ّ .

المقدس فق )(Sola Scriptura
اﻷطروحة اﻷولى :الكتاب
ّ

المقدس المعصوم عن الخطأ هو المصدر الوحيد
أن الكتاب ّ
نعيد التّأكيد على ّ

قيد الضمير .وحده الكتاب
للوحي اﻹلهي الم توب ،وهو وحده قدر أن ّ

المقدس عّلم ّل ما هو ضرور لخﻼصنا من الخط ّة ،وهو المع ار
ّ

النموذجي الذ

ه يجب أن ُقاس ل سلوك مس حي.

أن
قيد ضمير المس حي ،و ّ
ّإننا نن ر ّ
أن أ قانون إ مان أو َم ْج َمع أو فرد م ن أن ّ
المقدس،
الروح القدس يتكّلم ش ل
مستقل عن أو معاكس لما ُن ﱠ
ص عل ه في الكتاب ّ
ّ
أن اﻻخت ار الروحي الشخصي م نه أن ون في أ وقت من اﻷوقات وسيلة
أو ّ
لنقل الوحي.

المس ح فق –  :Solus Christusتآكل اﻹ مان المتمر ز حول المس ح

تحول اﻹ مان اﻹنجيلي إلى العلمان ّة ،قد فقدت اهتماماته تمايزها عن اهتمامات
في ّ
المطَلقة ،والفرد ّة المتساهلة ،واستبدال
الثقافة المح طة .النتيجة هي ُفقدان الق َم ُ
الحدس ،واﻹ مان المشاعر ،والعنا ة
ْ
القداسة السﻼمة ،والتو ة المعافاة ،والح ّ
الح ّ  ،والرجاء الثّابت اﻹرضاء الفور  .المس ح وصلي ه قد ابتعدا عن مر ز

رؤ تنا.

اﻷطروحة الثان ة :المس ح فق )(Solus Christus

أن خﻼصنا ُمت ﱠمم العمل الوساطي الذ قام ه المس ح
نعيد التّأكيد على ّ
التّارخي وحده .ح اته الخال ة من الخط ّة و ّفارته البديل ّة وحدهما افيتان

لتبر رنا ومصالحتنا مع اﻵب.

عمل المس ح البديلي وفي
ّإننا نن ر ّ
أن اﻹنجيل ون قد ُو ِع َ ه في حال لم ُعَلن ُ
حال لم ُ َح ّث على اﻹ مان المس ح و عمله.
النعمة فق –  :Sola Gratiaتآكل اﻹنجيل

الم َب ﱠررة في القدرة ال شرّة هي نتاج الطب عة ال شرّة الساقطة .هذه الثقة
الثقة غير ُ

حب ال ّذات ) ،(self-esteemإلى
الخاطئة تمﻸ اﻵن العالم اﻹنجيلي؛ من إنجيل ّ

حولوا اﻹنجيل إلى ُمنتَج للب ع والخطاة إلى
إنجيل
ّ
الصحة والغنى ،من أولئك الذين ّ
مستهلكين يردون الشراء ،إلى آخرن عاملون اﻹ مان المس حي على ّأنه صح ح
فعال .هذا ُس ِ ت عقيدة التبر ر على الرغم من اﻻلتزامات الرسمّة
مجرد ّأنه ّ
ل ّ

لكنائسنا.

الفعال للخﻼص.
نعمة ﷲ في المس ح ل ست فق ضرورّةّ ،
لكنها السبب الوحيد ّ

أن ال شر مولودون أمواتاً روح ا وهم عاجزون حتّى عن التعاون مع النعمة
نعترف ّ
التي تلدنا من جديد.

اﻷطروحة الثالثة :النعمة فق )(Sola Gratia

نعيد التّأكيد على ّأنه في الخﻼص نحن ُن َنقذ من غضب ﷲ بنعمته فق .

عمل الروح القدس الفائ للطب عة هو الذ

أتي بنا إلى المس ح إذ ُعتقنا من

عبوديتنا للخط ّة وُق منا من الموت الروحي إلى الح اة الروح ّة.
ّ

أن الخﻼص هو عمل اﻹنسان أ معنى من المعاني .المناهج أو التقنّات
ّإننا نن ر ّ
إن اﻹ مان ﻻ
حد ذاتها ﻻ تقدر أن تنجز هذا
أو اﻻستراتيج ّات ال شرّة ّ
التحولّ .
ّ

تُنتجه طب عتنا ال شرّة غير المخلوقة ثان ًة.

اﻹ مان فق –  :Sola Fideتآكل العقيدة الرئ سّ ة
التبرر هو النعمة فق من خﻼل اﻹ مان فق

فضل المس ح وحده .هذه هي العقيدة

تجاهل هذه العقيدة وتشو ُهها أو
يتم
ُ
التي بها تقوم الكن سة أو تسق  .اليوم غال اً ما ّ
ِ
الرعاة الذين ّيدعون ّأنهم
حتّى في عض اﻷح ان ر ُ
فضها من ق َبل القادة والعلماء و ّ

أن الطب عة ال شرّة الساقطة َنَف َرت دائماً من اﻻعتراف حاجتها إلى ِب ّر
إنجيليون .مع ّ
ّ
ان هذا اﻻست اء من اﻹنجيل الكتابي .لقد
المس ح المنسوبّ ،
قوة نير َ
لكن الحداثة توِقد ّ

سمحنا لهذا اﻻست اء أن ملي علينا طب عة خدمتنا وما هو الشيء الذ نع

ه.

أن الفهم اﻻجتماعي لمن هم على مقاعد
نمو الكن سة يؤمنون ّ
ثيرون في حر ة ّ

المعَلن.
الكن سة هو ،النس ة إلى نجاح اﻹنجيل ،في ذات أهم ّة الح ّ الكتابي ُ

التوجه
فصل القناعات الﻼهوت ّة عن عمل الخدمة.
ّ
المعتََقد ،ثي اًر ما تُ َ
نتيجة لهذا ُ
التسو قي في الكثير من الكنائس أخذ هذا اﻷمر أ عد من ذلك ،ماح اً الفرق بين

الكلمة الكتاب ّة والعالم ،سارقاً من صليب المس ح عثرتهُ ،مَقلِّص ًا اﻹ مان المس حي
إلى الم اد والمناهج التي تحّق النجاح للشر ات العلمان ّة.

لكن هذه الحر ات تُفرغه فعل ا من
في حين قد يوجد اﻹ مان ﻼهوت الصليبّ ،

عنا الذ
وضع المس ح بديل ّ
معناه .ﻻ إنجيل سو إنجيل ْ

خطيتَنا إلى
ه نسب ﷲُ ّ

ﻷن المس ح حمل دينونتنا ،لذلك نسلك اﻵن في
المس ح ونسب ِب ّر المس ح إليناّ .
التبني أوﻻد ﷲ .ﻻ يوجد أساس
نعمته من ُغ ِف َر لهم أبد ا ،وُقِبلوا وحصلوا على ّ
وطنيتنا وﻻ في تكرسنا
لقبولنا أمام ﷲ سو في عمل المس ح الخﻼصي ،ﻻ في
ّ

الكنسي أو في ل اقتنا اﻷخﻼق ّة .اﻹنجيل ُعلن ما صنعه ﷲ من أجلنا في المس ح.

عما نقدر أن نفعله نحن للوصول إلى ﷲ.
ّإنه ل س ّ

الر عة :اﻹ مان فق )(Sola Fide
اﻷطروحة ّا

أن التبرر هو النعمة فق من خﻼل اﻹ مان فق
نعيد التّأكيد على ّ

فضل

نسب ِبﱡر المس ح إلينا ثمن وحيد قادر أن سب
المس ح وحده .في التبرر ُي َ
رضا عدل ﷲ الكامل.

غرس
ّإننا نن ر ّ
أن التبرر يرتكز على أ فضل م ن أن يوجد فينا ،أو على أساس ْ
أن مؤسسة ّتدعي ّأنها ن سة وتن ر أو تدين "اﻹ مان فق "
لبر المس ح فينا ،ونن ر ّ
ّ
) (Sola Fideم ن أن ُعتََرف بها

المجد

ن سة شرع ّة.

وحده –  :Soli Deo Gloriaتآكل الع ادة المتمر زة حول ﷲ

وش ِّوه اﻹنجيل أو ُح ِّرف
في الكن سة ،حيثما ُف ِق َدت ﱡ
السلطة الكتاب ّة وأُزح المس ح ُ

اﻹ مان ،ان ّل ذلك دائماً لسبب واحد :مصالحنا قد أزاحت مصالح ﷲ ،ونحن
ِ
ومؤسف.
نعمل عمله طرقتنا .فقدان مر زّة ﷲ في ح اة ن سة اليوم هو أمر شائع

نحول الع ادة إلى ترف ه ،والوع
ّإنه هذا الفقدان ما سمح لنا أن ّ

اﻹنجيل إلى

جيدين
نتحول من أن ن ون ّ
تسو  ،واﻹ مان إلى تقن ّة؛ ّإنه ما سمح لنا أن ّ

نحول اﻷمانة إلى
)صالحين( إلى أن نشعر شعو اًر ّ
جيداً عن أنفسنا ،و سمح لنا أن ّ
المقدس عنون لنا القليل جدا
وننا ناجحين .نتيج ًة لذلك ،ات ﷲ والمس ح والكتاب ّ

حد عيد.
و رتكزون علينا ش ل غير منطقي إلى ّ

إن ﷲ ﻻ يوجد ﻹرضاء طموحات ال شر ورغ اتهم ،والشه ّة لﻼستهﻼك ،أو مصالحنا
ّ

الخاصة .في ع ادتنا يجب أن نرّ ز على ﷲ ﻻ على إش اع حاجاتنا
الروح ّة
ّ
ّ

سيد في الع ادة؛ نحن لسنا اﻷس اد .يجب أن ون اهتمامنا في
الشخص ّةّ .
إن ﷲ ّ

النجاح.
ملكوت ﷲ ،ﻻ في إمبراطورّاتنا
الخاصة وﻻ في الشعب ّة أو ّ
ّ
اﻷطروحة الخامسة :المجد

وحده )(Soli Deo Gloria

أن الخﻼص ،إذ هو من ﷲ وقد أُن ِج َز من ِق َبل ﷲ ،لذلك هو
نعيد التّأكيد على ّ

نمجد ﷲ دائماً .يجب أن نح ا ح اتنا أكملها أمام وجه
لمجد ﷲ ،و جب أن ّ

ﷲ ،تحت س ادة ﷲ ولمجده فق .

تتميز عن
نمجد ﷲ صورة صح حة إن انت ع ادتنا ﻻ ّ
ّإننا نن ر ّأننا نقدر أن ّ

سمح لتطو ر
الترف ه ،إن ّنا ُنهمل في وعظنا ّ
إما شرعة ﷲ أو اﻹنجيل ،أو إن ان ُ َ
لحب ال ّذات ) (self-esteemأو لتحقي ال ّذات أن ص ح البديل عن
ال ّذات أو ّ

اﻹنجيل.

دعوة إلى ال ّتو ة واﻹصﻼح

حدة مع عدم أمانتها في الحاضر.
إن أمانة الكن سة اﻹنجيل ّة في الماضي تت اين ّ
ّ
مسعى إرسالي ارز ،و نت
سا قاً في هذا القرن ،حافظت الكنائس اﻹنجيل ّة على ْ
مؤسسات دين ّة عديدة لخدمة قض ّة الح ّ الكتابي وملكوت المس ح .ان ذلك في

حيين وتوّقعاتهم تختلف ش ل ملحو عن سلوك الثقافة
زمن ان ف ه سلوك المس ّ

إن العالم اﻹنجيلي اليوم فقد
المح طة وتوّقعاتها .اليوم غال اً ما ﻻ نجد أ اختﻼفّ .
إخﻼصه الكتابي ،و وصلته اﻷخﻼق ّة ،وحماسه الت شير اﻹرسالي.

نتوب عن دنيوّتنا .لقد تأثّرنا بـ"-أناجيل" الثقافة العلمان ّة التي حولنا ،تلك "اﻷناجيل"

جد َ ،عمانا تجاه الخطا ا
التي ل ست أناجيل .لقد أضعفنا الكن سة عدم تو تنا ش ل ّ

التي فينا والتي نراها ش ل واضح في اﻵخرن ،و فشلنا الذ ﻻ ُغتََفر في إخ ار
المخّلِص في سوع المس ح.
اﻵخرن ش ل مناسب عن عمل ﷲ ُ

اﻹنجيليون
المخطئون الذين انحرفوا عن لمة ﷲ في اﻷمور التي
وأ ضاً
ّ
ّ
اﻻسميون ُ
نوِق َشت في هذا الب ان ،ندعوهم ِب ِج ّد للعودة .من ضمنهم أولئك الذين علنون ّأنه

يوجد أمل للحصول على الح اة اﻷبدّة معزل عن اﻹ مان الواضح والصرح ب سوع

أن الذين يرفضون المس ح في هذه
المس ح ،وأولئك الذين قّدمون اﻹعﻼن ال اطل ّ

يتحملوا دينونة ﷲ العادلة في
الح اة س فنون )أ س ّفون عن الوجود( بدل أن ّ
اﻹنجيليين والكاثول ك
أن
العذاب اﻷبد  ،أو أولئك الذين ّ
قدمون اﻹعﻼن ال اطل ّ
ّ
الرومان هم واحد في سوع المس ح حتّى حيث ﻻ إ مان العقيدة الكتاب ّة للتبرر.
ّ

المعتَ ِرفين )(The Alliance of Confessing Evangelicals
إن اتّحاد
ّ
ّ
اﻹنجيليين ُ
حيين أن ينظروا في تحقي هذا الب ان في ع ادة الكن سة ،في
سأل جم ع المس ّ
الخدمة ،في اﻷنظمة اﻹدارّة ،في الح اة وفي الت شير.

من أجل المس ح .آمين.

